
Vážení rodiče, 

v době letních prázdnin bychom Vám chtěli nabídnout  provoz školní družiny v těchto termínech: 

1. 7. – 3. 7. 2020 

7. 7. – 10. 7. 2020 

24. 8. – 28. 8. 2020  

Provoz bude zajištěn v čase 8.00 hodin – 16.00 hodin 

Obědy budou zajištěny ve školní jídelně. Ceny obědů v rámci prázdninového režimu: 

věk 6 – 10 let………….53,-Kč 

věk 11 let a výše…….56,- Kč 

 

Ve dnech 1. 7. – 3. 7. 2020 proběhnou vzdělávací výlety realizované v rámci projektu Šablony II./19           

a jsou pro všechny zúčastněné děti zdarma. 

Výlety se uskuteční v dopoledních hodinách, oběd bude zajištěn ve školní jídelně. 

 

V týdnu 7. 7. – 10. 7. 2020 bude v případě zájmu zajištěn „Příměstský tábor“ v rámci ŠD -  Věda nás 

baví. Děti si zde vyzkouší nejrůznější pokusy a zábavné hry, které je pobaví i naučí novým 

dovednostem. Podrobné informace obdržíte formou informačního letáku. Program je vypracován 

v souladu s nařízeními Ministerstev zdravotnictví a školství a budou dodržována všechna hygienická 

nařízení. Obědy budou zajištěny ve školní jídelně.  

V případě nízkého počtu přihlášených žáků bude zajištěn běžný provoz ŠD.  

V přihlášce zvolte variantu, zda máte v tomto týdnu zájem o Příměstský tábor nebo o běžnou ŠD. 

 

V týdnu  24. 8. – 28. 8. 2020 bude zajištěn běžný provoz ŠD. 

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku a označte křížkem dny, o které máte zájem. 

Přihlášení žáka je závazné.  Vyplněné přihlášky odevzdejte do 12. 6. 2020. 

 

 

Konečné rozhodnutí o prázdninovém provozu vydá vedení školy podle počtu přihlášených dětí. 

 

 

 

 

 

 



 

PŘIHLÁŠKA do ŠD v době letních prázdnin 

 

 

Jméno žáka:………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

01.07.2020 Zoo Olomouc   

02.07.2020 Zámek Čechy pod Kosířem   

03.07.2020 Hvězdárna Prostějov   

 

07. 7. 2020  -  10. 7. 2020 Příměstský tábor Věda nás baví   

 

07.07.2020 Běžný provoz ŠD   

08.07.2020 Běžný provoz ŠD   

09.07.2020 Běžný provoz ŠD   

10.07.2020 Běžný provoz ŠD   

 

24.08.2020 Běžný provoz ŠD   

25.08.2020 Běžný provoz ŠD   

26.08.2020 Běžný provoz ŠD   

27.08.2020 Běžný provoz ŠD   

28.08.2020 Běžný provoz ŠD   

 


