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Organizační pokyny pro děti, přihlášené na letní příměstský tábor  
Cesta kolem světa v termínu 18.-22.8.2007 

         
Adresa: 

Základní škola  
Těsnohlídkova 99 
Ostrava-Lhotka  725 28 
 
Nástup:  
Doprava dětí je individuální. Do Lhotky se dostanete MHD autobusem č.34 zastávka Lhotka, který odjíždí od 
bývalého kina Svoboda v Ostravě – Přívoze. Nebo autem od Ostravy-Přívozu směr Hlučín a Opava, kdy 
v Petřkovicích u fotbalového hřiště odbočíte doleva, ve Lhotce pak za kapličkou doprava a za požární 
zbrojnicí „vracečkou“ doleva a dojedete k růžově omítnuté škole. 
 
Škola bude otevřena od 7:30, od 8:00 začíná program, proto děti přivádějte včas, ať jim něco neuteče. 
Vyzvedávejte děti pokud možno přesně v 16:00, pokud chcete aby dítě šlo domů samo, je zapotřebí toto 
potvrdit podpisem v přiložené tabulce. Děti nebudou puštěny samy domů, pokud nebudeme mít souhlas 
rodičů. Opakované nevyzvednutí dítěte do 16,30 je důvodem k vyloučení z tábora, kdy se nevyčerpaná 
částka nevrací. 
 
Doporučený seznam věcí: 
♣ Vybavte děti oblečením a obuví do pohody i nepohody, které si můžou v budově školy po dobu tábora 

nechat ve jménem označené tašce / batohu 
♣ Přezůvky do budovy a pláštěnka jsou nezbytné 
♣ Baťůžek na procházky, alespoň 0,5 l láhev na pití na osobu 
♣ Psací potřeby – pero, tužka, guma, pastelky, sešit (blok) 
♣ Zástěrku nebo starší kus oděvu na ochranu oblečení při ručních pracích 
♣ Každé ráno budou děti procházet „celní a pasovou kontrolou“ a proto musí mít u sebe pas, který 

posíláme zároveň s pokyny. Do pasu nalepte fotografii dítěte – může být vystřižená z jiné nebo vytištěná 
na měkký papír, případně portrét nakreslete ☺ 

♣ Vyplňte prosím přiloženou tabulku týkající se odcházení dětí z budovy školy a předejte ji vedoucímu 
první den tábora 

 
Co máme v plánu: 
♣ Objet celý svět a přitom téměř nevytáhnout paty ze Lhotky 
♣ Trochu vyrábět a trochu si hrát 
♣ Soutěžit mezi sebou, ale také odpočívat a něco nového se dozvědět 
♣ Vlastnoručně si vyrobit vždy něco typického pro danou zemi 
♣ Možná nás bude čekat i jízda na koni a prohlídka obory 
♣ Pokud nám to počasí jen trochu dovolí, budeme velmi často buď v okolních lesích a na loukách, nebo na 

úplně novém hřišti u školy 
 
Stravování: 
Dopoledne i odpoledne dostanou děti malou svačinku (ovoce, oplatek, jogurt apod). Teplý oběd s polévkou 
bude servírován v nedaleké vyhlášené restauraci viz www.penzionlhotka.com 
Celý den bude k dispozici pitný režim ve formě čaje nebo minerálky. 
 
 
Za cennosti dětí jako věci z drahých kovů, mobilní telefony, walkmany, přehrávače MP3, MP4, rádia, 
fotoaparáty apod. provozovatel tábora nezodpovídá, zvažte zda je Vaše dítě skutečně bude po dobu pobytu 
potřebovat. 
 
 
Přejeme Vašim dětem příjemně strávený pobyt na táboře a těšíme se na ně! 
 
 
Kontakty pro zvědavé otázky: 
Romana Horáková tel.: 603 357 645, Ivana Mariánková tel.: 737 505 288, info@eico.cz 


