
 

Informace k příměstským táborům                             

ZŠ a MŠ Na Daliborce, Hořice 

Příměstský tábor se koná ve třech termínech, a to 1. 6. – 2. 7. 2021 s názvem HOKUSY 

POKUSY, 7. 7.  – 9. 7. 2021 STRÁŽCI VESMÍRU a 12. – 16. 7. 2020 s názvem FILMFÁRUM. Tábory 

fungují každý den od 7 h do 17 h. Děti mohou přicházet do budovy školy od 7 h do 8 h.  Hlavní 

program tábora začíná v 8 h a je ukončen v 15:30 h. Děti bude možné vyzvednout mezi 15:30 a 17 h 

v budově školy. Zázemí táborů je zajištěno při ZŠ a MŠ Na Daliborce, avšak program tábora bude 

organizován v přírodě a okolí Hořic. Kapacita jednotlivých turnusů je 30 dětí!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náplň programu prvního turnusu HOKUSY POKUSY bude zaměřena na drobné pokusy z hodin 

přírodovědy a chemie. Vyrobíme si jednoduchý sliz nebo obří mýdlové bubliny. Chcete zjistit, jak 

z bonbonu a sodovky vytvořit gejzír? Tak potom zde budete správně.  Čeká nás šipkovaná a vydáme 

se za poznáním po naučné stezce za dobrodružstvím, na jejímž konci bude slaná odměna. 

Na druhý turnus STRÁŽCI VESMÍRU hledáme odvážné kluky i holky, kteří si chtějí hrát, tvořit, 

společně objevovat a luštit záhadné vzkazy. Budeme soutěžit a zažívat vesmírné dobrodružství. 

Potřebujeme právě Vás pro důležitou záchrannou misi, která se odehrává v nedaleké budoucnosti. 

Závěrem našeho vesmírného putování bude návštěva Hvězdárny a planetária Hradec Králové.  

 FILMFÁRUM – třetí turnus našich příměstských táborů si nesmí nechat ujít žádný filmový 

nadšenec. Ve spolupráci s místním Biografem Na Špici prožiješ úžasných 5 dní ve světě filmových 

postav a vyzkoušíš si, zda zvládneš čelit nástrahám a výzvám jako známí superhrdinové. Každý den na 

Tebe čeká jeden velký úkol, který Tě přiblíží vlastní hvězdě na chodníku slávy a vytoužené sošce 

Oscara. Nenechte se přemlouvat, svou účast již potvrdili Sylvester Stallone a Sandra Bullock. Filmový 

festival Na Daliborce nabídne kromě řady aktivit včetně natáčení vlastního filmu i celodenní výlet za 

kulturou. 



V případě tzv. mokré varianty máme k dispozici krásné prostory školy, včetně tělocvičny. 

Všechny turnusy uzavřeme předáním drobných ocenění a diplomů.      

Stravu si rodiče částečně zajišťují sami, především dopolední a odpolední svačiny. Pořádající 

organizace zajišťuje obědy ve školní jídelně a pitný režim po celý den.    

 Děti je třeba vybavit přezůvkami, malým batůžkem, pláštěnkou, lahví na pití, pevnou 

sportovní obuví, oblečením do přírody, případně drobným kapesným na osobní spotřebu.  

Jak mám postupovat, když chci dítě na tábor přihlásit? 

Nejprve je nutné vyplnit online přihlášku na stránkách www.nadaliborce.cz, po potvrzení 

online přihlášky Vám přijde emailem závazná přihláška, další informace o průběhu tábora a 

dokumenty.  

Podepsanou přihlášku je třeba odevzdat a úhradu v hotovosti provést nejpozději do 15. 6. 

2021 v budově školy ve školní družině paní vychovatelce Lence Bartoníčkové, denně od 14 h do 

15:30h za předpokladu provozu školní družiny. Dále je možné přihlášku odeslat poštou a úhradu 

provést převodem na účet 181697344/0300, SS 888, zpráva pro příjemce „jméno + příměstský 

tábor“. Potvrzení o bezinfekčnosti a kopii kartičky pojištěnce je nutné odevzdat první den nástupu na 

tábor. Hygienická opatření v souvislosti s vládními nařízeními budou upřesněna na stránkách školy, a 

to před zahájením jednotlivých turnusů. 

V ceně jsou zahrnuty obědy, pitný režim, dozor pedagogických zaměstnanců ZŠ a MŠ Na Daliborce, 

užívání prostor školy, pojištění dětí, materiál a vstupné do kulturních zařízení a na výstavy. 

V případě nekonání tábora z důvodu vláních nařízení bude rodičům celá částka vrácena. 

V případě jakýchkoliv nejasností nás kdykoliv kontaktujte na tel. 722 959 576, 
popř. e-mailu s.vrabcova@nadaliborce.cz. 


