
v Příměstském táboře „MOSTÍK - III.“  

LETNÍ PRÁZDNINY 2021 
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Cena 1 turnusu pro 1 dítě 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, proto provoz jednotlivých turnusů je pro rodiče či jiné 

pečující osoby ZDARMA.  Rodič na každý týdenní turnus hradí pouze náklady na vstupné a cestovné na výlety ve výši 800 Kč 

(předběžná cena). Stravu a pitný režim na celý den zajistí rodiče dětem sami. 

Vážení rodiče  

 Navštěvují vaše děti 1. stupeň některé ze základních 
škol v Mostě a přemýšlíte, jak pro ně zajistit 
adekvátní péči od brzkého rána do pozdního 
odpoledne v době letních prázdnin v roce 2021 
(červenec a srpen)? 

 Trápí Vás, že vzhledem k pracovním povinnostem 
a nízkému počtu dnů dovolené v porovnání s dny 
školního volna nemáte možnost trávit čas dovolené 
společně s celou rodinou? 

 Je obtížné sladit vaše pracovní povinnosti s rodinným 
životem? 

Máme pro vás ŘEŠENÍ » » » 

 Zajistíme vám kvalitní péči a hlídání vašich dětí 
v době vaší pracovní vytíženosti v našem 
Příměstském táboře „MOSTÍK - III.“ s bohatým 
sportovním a zábavným programem. 

 Společnost Naděje – M, o.p.s. připravuje pro vaše 
děti, které navštěvují 1. stupeň některé 
ze základních škol v Mostě, včetně přípravných 
tříd, v období letních prázdnin 2021 (červenec 
a srpen) šest týdenních nepobytových 
turnusů příměstského tábora v rámci projektu 
„MOSTÍK – III.“. 

 Příměstský tábor „MOSTÍK – III.“ mohou využít 
rodiče, případně jiné pečující osoby, které jsou 
zaměstnané, nebo vykonávají samostatnou 
výdělečnou činnost (OSVČ), a nezaměstnaní 
rodiče, případně jiné pečující osoby, které jsou 
vedené v evidenci ÚP ČR jako uchazeči 
o zaměstnání. 

 Umístěním vašich dětí do Příměstského tábora 
„MOSTÍK – III.“ vám ušetříme dny dovolené 
ve dnech letních prázdnin 2021 a v klidu pak 
můžete trávit společnou dovolenou. 

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Turnusy Příměstského tábora „MOSTÍK - III.“ 
(tematické zaměření jednotlivých turnusů bude upřesněno) 

 

 

 

 

 
Maximální kapacita jednoho turnusu je 25 dětí. 

1. turnus - 12. 07. 2021 - 16. 07. 2021 

2. turnus - 19. 07. 2021 - 23. 07. 2021 

3. turnus - 26. 07. 2021 - 30. 07. 2021 

4. turnus - 09. 08. 2021 - 13. 08. 2021 

5. turnus - 16. 08. 2021 - 20. 08. 2021 

6. turnus - 23. 08. 2021 - 27. 08. 2021 

NEZAPOMEŇTE 
O náš příměstský tábor je vždy velký zájem, proto si rezervujte místo včas. V případě zájmu o přihlášení Vašeho dítěte do Příměstského tábora 

„MOSTÍK – III.“ nás můžete kontaktovat telefonicky, emailem nebo osobně: 

Telefon: (+420) 774 501 636, (+420) 775 634 636   Email: nadeje-m.mostik@seznam.cz 

Osobně na adrese: Naděje – M, o.p.s., Chomutovská 2261/2, 434 01 Most, nebo přímo v Dětském klubu „MOSTÍK“ v budově Střediska volného času, 

na adrese Albrechtická 414, 434 01 Most. 

UPOZORNĚNÍ: Příměstský tábor „MOSTÍK - III.“ není akcí školy, kterou vaše dítě/děti navštěvuje/í!!! Veškeré záležitosti proto řešte výhradně 

prostřednictvím výše uvedených kontaktů. 

Pro včasnou rezervaci lze využít webových stránek Naděje - M, o.p.s., kde najdete více informací o projektu, včetně elektronické přihlášky do každého 

turnusu PT zvlášť, na adrese www.nadeje-m.cz » záložka Projekt MOSTÍK III. » Přihláška do PT 2021. 

PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ DÍTĚTE DEJTE VŽDY POZOR NA SPRÁVNOU VOLBU TURNUSU PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA. PŘIHLAŠUJETE-LI DVĚ SVÉ 

DĚTI (SOUROZENCE), MUSÍ BÝT PŘIHLÁŠKA VYPLNĚNA NA KAŽDÉ DÍTĚ ZVLÁŠŤ. 

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SI REALIZÁTOR VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PROGRAMU JEDNOTLIVÝCH TURNUSŮ. 

VĚŘME, ŽE SITUACE S COVID-19 NÁM DOVOLÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR I V TOMTO ROCE USKUTEČNIT, A NA VAŠE DĚTI SE TĚŠÍME !!! 

Více informací o projektu najdete 

na oficiálních webových stránkách 

ESF ČR www.esfcr.cz 

a na webových stránkách 

příjemce podpory www.nadeje-m.cz 

ČINNOST Příměstského tábora (PT) 
V jednotlivých turnusech PT bude činnost zaměřena na klasické táborové činnosti – hry, sportovní 
a pohybové aktivity, soutěže, relaxace, kreativní tvoření, výlety a výpravy, plnění úkolů atd. Důraz 
bude kladen především na venkovní aktivity, rozmanitost a přátelský přístup. 

Informace o projektu 

Název projektu 

Dětský klub a Příměstský tábor „MOSTÍK - III.“  

Registrační číslo projektu 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016264    

Příjemce podpory 
Naděje – M, o.p.s. 
IČ 254 54 722 
Chomutovská 2261/2, 434 01 Most 

 

Doba realizace projektu 

od 01. 07. 2021 do 31. 12. 2022  

Místo realizace projektu 
Dětský klub „MOSTÍK“ v budově Střediska 
volného času, Albrechtická 414, Most 

Hlavním cílem projektu  

je po ukončení projektu „MOSTÍK - II.“ nadále 
udržovat a zkvalitňovat regionální nabídku 
služeb v péči o děti 1. stupně ZŠ v době 

mimo školní vyučování pro rodiče za účelem 

zvýšení či udržení jejich zaměstnanosti, 
rovných příležitostí a usnadnění slučitelnosti 
pracovního a soukromého života, umožnit jim 

vykonávat práci na plný úvazek, práci na směnný 

provoz či mimo Most, aktivně hledat zaměstnání 

či rozšiřovat si kvalifikaci pro zlepšené uplatnění 

na TP, bez nákladného financování 
adekvátního dohledu nad svými dětmi 
z vlastních zdrojů, v době zaměstnání či aktivní 
přípravy na TP. 

PROVOZ PT 
Každý turnus bude provozován vždy od PO do PÁ v čase od 05:30 hodin do 19:00 hodin 
(nástup dětí v každém pracovním dni nejpozději do 7:30 hodin a ukončení pobytu nejdříve 
v 16:00 hodin). 

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 


