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PROPOZICE  

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – LOGOPEDICKÝ TÁBOR 

S TLAPKOVOU PATROLOU 

25. 7. – 29. 7. 2022 

Už se těšíte tak jako já? Kdo já? No Vaše vedoucí Pavlína  

Budeme společně s Tlapkovou patrolou zažívat dobrodružství, které nám zpestří p. Mgr. Eva 

Halfarová v podobě logopedie. Bude takový náš Ryder a já budu starostka Goodwayová. Každý 

den potkáme někoho z Tlapkové patroly. 

O AKTUÁLNÍCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ VÁS BUDU VČAS 

INFORMOVAT…. 

25. 7. 2022 PONDĚLÍ 

Příjem dětí: mezi 7:00 – 8:00 hodinou, poté již většinou začínáme 

program dne… na individualitách se lze domluvit. 

Co je důležité nezapomenout první den: 

- Originál přihlášky s GDPR (pokud jste zasílali e-mailem) 

- Bezinfekčnost (viz. příloha) 

- Kartičku zdravotní pojišťovny nebo kopii 

- Podepsané přezůvky (lze ponechat po dobu tábora v SVČ Vítkov) 

- Baťůžek 

- Kšiltovku 

- Svačinu 

- Lahev na pití 

Každý den je zajištěný pitný režim a oběd. Prosíme Vás, abyste oblečení dítěte přizpůsobili 

počasí, každý den budeme chodit ven, na ven ať mají pevnou běhací obuv. 

PRVNÍ DEN BUDEME S TLAPKOU ROCKYM – rozdělíme se do týmů, budeme hrát hry, čeká nás 

také cvičení logopedie, odpolední program bude ve znamení pejsků, navštíví nás Kynologie 

z Vítkova a ukáže nám poslušnost při výcviku a obrany jejich Tlapkové patroly. 

(prosím, jestli má Vaše dítě nějakou alergii, řekněte nám to při příjmu dětí)… 

Odchod dětí mezi 15:00 – 16:00 hodinou v SVČ Vítkov 
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3. 8. 2021 ÚTERÝ 

Příjem dětí: mezi 7:00 – 8:00 hodinou, poté již většinou začínáme program dne… na 

individualitách se lze domluvit. 

Co je důležité nezapomenout: 

- Přezůvky 

- Svačinu 

- Lahev na pití 

- Boty do tělocvičny (pokud nemáte, alespoň čisté tenisky) 

- Baťůžek 

- Kšiltovku 

- Opalovací krém 

V ÚTERÝ – MARSHALL – vydáme se za tlapkou Marshallem. Půjdeme do Sokolovny, kde půjde 

výborně procvičit artikulační cvičení (logopedie) před velkými zrcadly sálu. Zahrajeme si tam 

také hry s hasičskou tématikou. Odpoledne navštívíme hasičskou zbojnici ve Vítkově. 

Odchod dětí mezi 15:00 – 16:00 hodinou ze SVČ Vítkov. 

 

4. 8. 2021 STŘEDA – DEN VÝLETNÍ – HRADEC NAD MORAVICÍ 

Příjem dětí: mezi 7:00 – 8:00 hodinou, poté již většinou začínáme program dne a hlavně se 

chystáme na VÝLET 

Co je důležité nezapomenout: 

- Baťůžek 

- Svačinu 

- Kšiltovku 

- Opalovací krém 

- Pláštěnka 

- Lahev S PITÍM 

- Penízky, pokud dovolíte dětem něco koupit. Nedávejte jim velký obnos peněz. Při 

nákupu jím pomůžeme. 

VE STŘEDU – SKYE – Se Skye vydáme se za dobrodružstvím na Hradec nad Moravicí, kde nás 

čeká program na ponících nebo na zámku (podle možností jezdeckého klubu). Na celý den 

máme připravené i logopedické hry. Oběd budeme mít zařízen v restauraci. Návrat do Vítkova 

je plánován v 15:20.  

Prosím vyzvedněte si děti v 15:09 na autobusovém nádraží! 
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5. 8. 2021 ČTVRTEK 

Příjem dětí: mezi 7:00 – 8:00 hodinou, poté již většinou začínáme program dne… na 

individualitách se lze domluvit. 

Co je důležité nezapomenout: 

- Přezuvky 

- Svačinu 

- Lahev na pití 

- Baťůžek  

- Kšiltovku 

- Opalovací krém 

- Pláštěnka 

VE ČTVRTEK – CHASE – POLICEJNÍ DEN 

Dnes budeme s Chasem řešit případy, zjišťovat kdo je zloděj a kdo nevinný. Také budeme 

v logopedii procvičovat slovní zásobu a tvorbu vět. Odpoledne se podíváme na policejní 

stanici, kde se seznámíme s vybavením strážníků, vysvětlíme si důležité pojmy a dopravní 

značky. 

Odchod dětí mezi 15:00 – 16:00 hodinou v SVČ Vítkov 

 

6. 8. 2021 PÁTEK 

Příjem dětí: mezi 7:00 – 8:00 hodinou, poté již většinou začínáme program dne… na 

individualitách se lze domluvit. 

Co je důležité nezapomenout: 

- Přezuvky 

- Svačinu 

- Lahev na pití 

- Kšiltovku 

- Opalovací krém 

V PÁTEK – RUBBLE – Záchranný den – Nebojte, nám se snad nic nestane. My se dnes budeme 

učit, jak zachraňovat, kdy zachraňovat, koho zachraňovat a volat, když se něco stane. Budeme 

mít tomu uzpůsobené hry, logopedii a odpolední program, kdy nám přijedou z Českého 

červeného kříže a poučí nás pomocí básniček a pomůcek. 

Poslední den, kdy vyhodnotíme týmové soutěže a rozdáme si odměny. 

Odchod dětí 15:00 – 16:00 hodin. 

BUDU SE NA VÁS VŠECHNY MOC TĚŠIT, SPOLEČNĚ SI UŽIJEME CELÝ TÝDEN  PAVLÍNA 

V PŘÍPADĚ POTŘEB A NUTNOSTI MĚ ZASTIHNETE NA TEL.: 605 386 901 

http://www.svc-vitkov.cz/
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BEZINFEKČNOST v souladu s §9 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Příměstský tábor ve dnech …… - ………. 2022 
 

Vyplnit před odjezdem na příměstský tábor a odevzdat zdravotníkovi tábora společně s kopií průkazu 
zdravotní pojišťovny.   
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 
Prohlašuji, že mé dítě /jiná fyzická osoba přítomná na akci):  
 
Jméno a příjmení: …………..…………………………………………………… nar.: ……………………… 
 
bytem: …………...………………………………………………………………………………………………... 
 
a) nejeví známky akutního onemocnění (např. průjem nebo horečky, příznaky infekce COVID-19 = kašel, 

dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu apod.) a ve 14-ti kalendářních dnech před odjezdem na tábor, 
nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani 
jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní 
opatření. 

b) prohlašuji, že dítěti byl bezprostředně před nástupem na tábor pečlivě zkontrolován vlasový porost a nebyla 
zjištěna přítomnost vši dětské ani živých či mrtvých hnid. Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne 
postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

 
 
V ………………………. dne:             2022                                        Podpis zákonného zástupce: ……………………………… 
 
 
 

SDĚLENÍ RODIČŮ VEDOUCÍMU POBYTU NEBO ZDRAVOTNÍKOVI 
 
Zde uveďte léky, které dítě užívá a správné dávkování, upozorněte na citlivost na nějaká jídla:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Upozornění na alergie, mělo- li dítě těžký úraz nebo jiné problémy: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník pobytu podléhá pobytovému řádu a respektuje všechny 
pokyny vedoucích. Hrubé, nebo opakované svévolné porušování pobytového řádu může být potrestáno 
vyloučením z pobytu. Provozovatel neručí za ztráty a zničení cenností účastníka pobytu. 
 
 

V …………………………… dne:         2022                            Podpis zákonného zástupce: ……………………………… 
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