Podmínky přijetí na dotovaný příměstský tábor
Milí rodiče,
připravili jsme pro Vás a Vaše děti příměstské tábory, které budou probíhat v Krnově po
dobu letních prázdnin, celkem 8 turnusů. Každý turnus bude probíhat od pondělí do pátku
v době od 7:30 – 16:00 hod. vždy pod vedením dvou zkušených instruktorů. Tyto příměstské
tábory jsou dotovány Evropským sociálním fondem, operační program Zaměstnanost, v rámci
projektu s názvem Příměstské tábory pro Krnovsko aneb pojďme si společně hrát a smát
se, reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010408, tudíž za dítě platíte pouze
stravné, případně výlet po okolí (cestovné, vstupné).
Tábory jsou určeny předškolákům a dětem navštěvující 1. - 5. třídu ZŠ, jejichž rodiče
mají trvalé bydliště v území MAS Krnovsko (http://www.maskrnovsko.cz/ kde naleznete
veškeré obce nacházející se na území) a jejich cílem je pomoci cílové skupině, což jsou
rodiče malých dětí, sladit jejich profesní povinnosti s rodinnými a usnadnit jim péči o
malé děti v průběhu školních prázdnin. Tzn., chceme prostřednictvím příměstských táborů
podpořit rodiče v udržení si zaměstnání, nalezení zaměstnání či v procesu vzdělávání.

Pro přihlášení na zvýhodněný příměstský tábor musí být splněny tyto podmínky:
 oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno
z následujících kritérií:
- jsou zaměstnáni,
- vykonávají podnikatelskou činnost,
- v případě nezaměstnanosti jsou vedeni na úřadu práce a zaměstnání si aktivně hledají,
- jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace.
V případě střídavé péče nebo jednoho rodičů se uvádí údaje pro domácnost, kde dítě pobývá.
 územní způsobilost (tj, pracovní činnost musí být vykonávána na území České republiky),
 pracovní činnost/vzdělávání musí probíhat po celou dobu využívání příměstského tábora,
 dítě musí navštěvovat 1. stupeň základní školy nebo předškolák (v září půjde do 1. třídy)
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Formy prokazování pracovní aktivity/vzdělání v případě přijetí dítěte na
příměstský tábor:
 zaměstnaný rodič doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ),
s uvedením doby trvání pracovní smlouvy

 osoba samostatně výdělečně činná dokládá potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální
pojištění

 nezaměstnaný rodič doloží potvrzení z úřadu práce o tom, že je veden v evidenci uchazečů
o zaměstnání

 osoba v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu – musí probíhat denně
 osoba absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a
po jeho ukončení doloží certifikát, potvrzení o jeho úspěšném ukončení

Jak postupovat:
1. Vyplňte přihlášku, kterou je nutné zaslat naskenovanou na e-mail: tabory@edvia.cz nebo
osobně na adresu EDVIA, Revoluční 45, 794 01 Krnov a následně originál předat
instruktorovi první den tábora.
2. Vyplňte zdravotní dotazník, který zašlete naskenovaný/poštou společně s přihláškou.
Děti zapíšeme v pořadí došlých přihlášek. Kapacita jednoho turnusu tábora je 10 – 20 dětí.
Vyčkejte na potvrzení e-mailem od nás, že kapacita daného turnusu je volná!
3. Uhraďte stravné za daný počet přihlášených turnusů do 5 dnů od našeho zaslaného
potvrzení e-mailem, že turnus je volný. Informace o úhradě naleznete v Pokynech pro
příměstský tábor.
Jakmile obdržíme sken/originál přihlášky, zdravotní dotazník a zaplacené stravné, Vaše
dítko má jisté místo na táboře.
V případě naplnění kapacity konkrétního týdne příměstského tábora, jsou přihlášení zájemci
zařazeni mezi náhradníky. Při uvolnění místa jsou náhradníci v daném pořadí přihlášení ihned
oslovováni a požádáni o úhradu stravného.
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Seznam formulářů, které je nutné dodat první den
tábora:
1. Potvrzení:
– obou rodičů (pokud žijí ve společné domácnosti) dle aktuální profesní situace:
Potvrzení o zaměstnání – v případě, že jste zaměstnaní
Potvrzení o evidenci na ÚP - v případě, že jste nezaměstnaní
Potvrzení z ČSSZ – v případě, že jste OSVČ
Potvrzení o studiu a rekvalifikaci – v případě, že studujete či docházíte na rekvalifikační kurz
Datum podpisu na potvrzení musí být nejdříve červnové!

2. Prohlášení zákonného zástupce:
Prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti. Prohlášení o bezinfekčnosti doneste vždy na
každý termín a na každé dítě, datum podpisu nesmí být starší než 1 den, nejlépe první den
tábora.

3. Kopie kartičky zdravotní pojišťovny dítěte
4. Závaznou přihlášku - originál
5. Zdravotní dotazník - originál

Seznam formulářů, které je nutné vyplnit na místě první
den tábora:
1. Smlouva o zajištění denní péče o dítě: Podepsaná od obou rodičů (pokud žijí ve
společné domácnosti), ve dvou kopiích – jedno vyhotovení pro nás a jedno vyhotovení pro
Vás.

2. Monitorovací list podpořené osoby: Vyplněný od jednoho z rodičů, s datem
zahájení 1. turnusu příměstského tábora.
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