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Příměstské tábory v Úhonicích 2022 
 

Sportovní příměstský tábor (pro ZŠ, 2. - 5. tř.) 
11. - 15. 7. 2022, E. Voráčková, J. Smíšek  

V rámci sportovního tábora seznámíme děti s pohybovou průpravou univerzální pro všechny 

činnosti. Jednotlivé dny probereme základní pravidla dané disciplíny, probereme teorii úkonů 

a techniky. Každý den zakončíme praktickou hrou (volejbal, florbal, basketbal), či 

dovednostní soutěží (cyklistika, atletika). Cyklistická část proběhne formou výletu po okolí. 

Pomůcky potřebné pro absolvování tábora: sportovní oblečení a obuv, vlastní kolo, 

cyklistická helma, potvrzení o dobrém technickém stavu kola. 

 

Tábor plný nápadů (pro ZŠ, 1. - 4. tř.) 
18. - 22. 7. 2022, K. Sýkorová + T. Mašatová 

Chceš si o prázdninách užít spoustu zábavy a legrace? Nebo si vyrobit plno výrobků, které 
si odneseš domů? Trochu si zasportovat, nebo jet na výlet? Tak je tento tábor přímo pro 
tebe! Přihlaš se k nám a uvidíš, že to bude stát za to! Užijeme si spolu týden plný nových a 
nezapomenutelných zážitků. Budeme se na tebe těšit! 
 

Tábor Házej, chytej, běhej! (pro MŠ) 
18. - 22. 7. 2022, J. Kropáčková + Š. Podruhová 
Týden plný sportu a zábavy pro předškoláky. Sportovní příměstský tábor plný pohybu, her a 

dobrodružství, speciálně navržený pro děti ve věku od 3 do 6 let. Děti si vyzkouší různé 

sporty a naučí se mnoho nových pohybových dovedností. Kemp není fyzicky náročný, je 

brán ohled na věk a pohybové schopnosti dětí. Předškoláci mají svou vlastní skupinku, o 

kterou se celý týden starají dva kvalifikovaní vedoucí. 

 

Tábor Jak vycvičit draka?! (pro MŠ) 
25. - 29. 7. 2022, M. Najvárková + J. Zelená 

Příměstský tábor, na kterém budou děti hledat a poznávat všechny draky světa. Čekají je 

tyto výzvy - překonávání nástrah lupičů dračích vajec, dobrodružství s draky, výzva nauč se 

něco nového. Děti se věnují týmové práci, ale někdy si musí poradit i samy. Během tábora 

budou připraveny jak aktivní části dne, tak i výtvarné a dovednostní činnosti. Teď už zbývá 

jen najít všechny ty draky.  

 

Asterix a Obelix: Tajemství Úhonického pokladu (pro ZŠ) 
1. - 5. 8. 2022, M. Najvárek + K. Sehaková 

Účastníci tábora budou čelit nástrahám ze života Galů. Ať už jde o lov kanců, tesání menhirů 

nebo obrana tvrzí proti zákeřným Římanům. Součástí tábora bude celodenní výlet do 

Pražské zoologické zahrady, který bude svázán s celotáborovou hrou. Během ostatních dní 

budou mít děti připravený aktivní program, který se bude střídat s odpočinkovějším, 

zahrnující tvořivé aktivity i aktivity k zamyšlení. 

Čekáme na pomoc udatných bojovníků při hledání ztraceného pokladu!!! 
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Sportovně herní příměstský tábor (pro ZŠ, 1. - 4. třída) 
8. - 12. 8. 2022, K. Sýkorová + J. Pilařová 
Chtěli byste si o prázdninách zasportovat? Vyzkoušet sporty, ke kterým se normálně 
nedostanete? Nebo si vyrobit výrobek? Nebo si dokonce zajet vláčkem na výlet až do 
Mirákula? Tak neváhej a připoj se k nám! :-) Získáš plno nových zkušeností, 
nezapomenutelných zážitků a hlavně si užijeme spoustu zábavy. Budeme se moc těšit! 
 
 

Námořníci plují světem (pro MŠ) 
15. - 19. 8. 2022, M. Melicharová + Polačková 

Námořníci jsou cestovatelé, kteří ovládají řadu dovedností, hýří zábavou a znají celý svět. 
Poznají se podle čepice, kterou si vyrobíme, občas objeví poklad, který (snad) nalezneme, 
musí přežít v džungli a zdolávat překážky (opičí dráhu), orientují se na moři podle hvězd a 
podle map, umí se kolébat a vázat uzly na laně. Kurděje nám tentokrát nehrozí, a proto 
poplujte s námi! 
 
 

Další informace k příměstským táborům: 
● Cena táborů se díky dotaci z OPZ  odvíjí pouze: 

od ceny stravného – MŠ 600 Kč, ZŠ 700 Kč 
+ výlety (doprava a vstupné - bude upřesněno na přihlášce) 

● Stravování, pitný režim a pomůcky budou zajištěny. 
● Důraz je kladen na pobyt na čerstvém vzduchu a bezpečnost dětí. 
● Testování na covid dle aktuálně platných nařízení. 

 
● Z tábora je možné dítě odhlásit nejpozději týden předem. V takovém případě se 

platba za tábor vrací. 
● V případě odhlášení dítěte v průběhu tábora se stravné nevrací, ale je možné obědy 

vyzvedávat. 
● Tábory se řídí provozním řádem a provozní doba je 8 - 16 hod. 
● Tábory jsou nepobytová forma péče o děti, která má rodičům umožnit sladit rodinný a 

pracovní život v době prázdnin - vzhledem k dotaci OPZ od rodičů * potřebujeme: 
○ Potvrzení od zaměstnavatele, nebo ČSSZ (týká se OSVČ). 

(* Pokud jste se účastnili v loňském roce, tento dokument ideálně od druhého, 
dosud “nepodpořeného” rodiče). 

○ S rodiči je uzavřena smlouva o účasti na příměstském táboře. 
○ Na konci tábora rodič vyplní monitorovací list podpořené osoby. 
○ Škola na konci tábora zjišťuje zpětnou vazbu pomocí dotazníku spokojenosti. 

● Přihlašování online pomocí online formuláře. Přihláška je kompletní až po dodání 
potvrzení a uzavření smlouvy. 

 
 
Kontaktní osoba pro příměstské tábory: 

Kateřina Polačková 

polackova.husova@zsuhonice.cz 

ZŠ a MŠ Úhonice, Kateřinská 43, 252 18  Úhonice 
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