
INFORMACE O PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE VČETNĚ SMLUVNÍCH PODMÍNEK PLATNÉ PRO LÉTO 2022 

Místo konání:   Základní škola Klobouky u Brna 

Vinařská 719, 691 72 Klobouky u Brna 

+420 777 906 687 

primestaktudyznudy@gmail.com 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TUDY Z NUDY 

CÍL  Vyplnit dě těm volny  č as programěm rozmanity m na vy tvarnou, pohybovou, vě děčkou, 

divadělní , aj. č innost bě hěm lětní čh pra zdnin v době , kdy rodič ě němají  moz nost zajistit dě těm 

čěloděnní  pě č i.  

ČASOVÁ 

ORGANIZACE 

 Pr í mě stsky  ta bor jě organizova n pro dě ti vě vě ku od 5 do 12 lět po jědnotlivy čh 5ti děnní čh 

turnusěčh. Kaz dy  turnus jě zamě r ěn na jině  tě ma, aby sě dě ti nauč ily novy m vě čěm, rozs í r ily 

svě  vě domosti, zí skaly r adu znalostí  a zkus ěností  z vybrany čh oboru  a rozví jěly svě  dovědnosti. 

 

Jědnotlivě  turnusy probí hají  vě vs ědní čh dněčh. Program kaz dě ho vs ědní ho dně jě vytvor ěn 

tak, aby sě dě ti něnudily a zí skaly mnoho kra sny čh za z itku . Dě ti jsou hlí da ny v č asě  

od 7:00 do 16:00 hod. 

 

Orientační průběh dne hod. 

Činnost od do 

Příchod/svoz dětí* 7:00 8:00 

Rozcvička 8:00 8:20 

Seznámení s programem 8:20 8:30 

Aktivita č. 1 8:30 10:00 

Svačina 10:00 10:30 

Aktivita č. 2 10:30 12:00 

Oběd a odpolední klid 12:00 13:45 

Aktivita č. 3 13:45 15:00 

Odchod dětí 15:00 16:00 

 

Program turnusu : 

Program jědnotlivy čh turnusu  dlě aktua lní  nabí dky nalěznětě na wěbovy čh stra nka čh 

pr í mě stskě ho ta bora: www.priměstaktudyznudy.čz 

MÍSTO   Dě ti budou mí t vytvor ěně  za zěmí  na za kladní  s kolě v Klobouka čh u Brna. K dispoziči budě 

tě ločvič na, hr is tě . Pokud budě pr í znivě  poč así , budou dě ti tra vit čo nějví čě č asu věnku.  

 

STRAVOVÁNÍ 

 Sní daně : nějsou poskytova ny 

Svač inka:  

1) dopolědní  (vělka : napr . rohlí ky sě sala měm, rohlí ky s měděm, č okola dově  kulič ky 

s mlě kěm, ….)  

2) odpolědní  (mala : napr . ovočě, oplatěk, krěkry, …) 

Obě d: zajis tě n 



Stra nka 2 

Pitny  rěz im: čěloděnní  zajis tě n 

Obě dy jsou oděbí ra ny podlě provozu zar í zění  buď z/zě:  

1) Za kladní  s koly v Klobouka čh u Brna 

2) Str ědní  s koly v Klobouka čh u Brna 

3) Motělu Podkova v Klobouka čh u Brna 

4) Rěstauračě U Pitronu  v Klobouka čh u Brna 

Spěčia lní  strava (napr . diětní ), č i strava pro alěrgiky: nění  poskytova na (rodič ě mohou stravu 

zajistit a my ji dě těm nasěrví rujěmě)  

POVINNÁ 

VÝBAVA DĚTÍ 

 Maly  batu z ěk, pr ězu vky, sportovní  pěvně  boty (ně z abky, ně krosky), vě či dlě konkrě tní ho 

programu (sdě lí  vč as vědoučí  na zač a tku turnusu), ks iltovka, pla s tě nka, pr í p. sní daně ,  

č i spěčia lní  strava (viz pr ědčhozí  bod), la hěv na pití , poz adovana  dokuměntačě (pr ihla s ka  

a jině  ní z ě uvěděně  dokuměnty). 

DOPORUČENÉ 

KAPESNÉ 

 Na vy lěty dlě uva z ění  rodič u . Za svě r ěně  kapěsně  a čěnnosti nězodpoví da mě. 

CENA A PLATBA  Cěna sě sěsta va  z poplatku a z čěny ta bora. 

Poplatěk slouz í  k pokrytí  administrativní čh u konu  a bankovní čh, aj. poplatku . 

Cěna ta bora zahrnujě stravu, pitny  rěz im, program dně vč . matěria lu a ru zny čh pomu čěk na 

tvor ění , vy lěty, akčě, vstupně , jí zdně , parkovně , pojis tě ní  dě tí  a dals í  provozní  na klady, nění -li 

spěčifikova no v konkrě tní čh pr í paděčh jinak. 

Cenové položky Cena 

Poplatek 45 Kč /děn 

Cena tábora i jěn za č a st dně 455 Kč /děn 

Cena tábora vč. poplatku i jen za část dne 500 Kč /děn 

Zvýhodněná cena tábora za 5 pracovních dní 
(u spora 200,- Kč ) 

2 300 Kč /turnus 

Hlídání dětí mimo dobu provozu tábora 
(pouzě na za kladě  pr ědčhozí  domluvy nějdr í vě 
v 6 hod., max. do 18 hod.) 

200 Kč  / za kaz dou započ atou 
pu lhodinu vč . stravy a pitně ho rěz imu 

Fotoprodukty: 

1) Fotokniha 

2) Fotopuzzlě 

3) Fotopěxěso 

4) Viděoprězěntačě 

 

Uvěděna zdě:  

www.priměstaktudyznudy.čz/produkty 

 

POZOR!!!! CENA TÁBORA SE SNIŽUJE O ZÍSKANÝ FINANČNÍ DAR!!!  

Protoz ě dočha zí  v souč asně  době  kě strmě mu na ru stu čěn, byl nučěn zvy s it čěnu i organiza tor 

pr í mě stskě ho ta bora. Z uvěděně ho du vodu poz a dal organiza tor ta bora Mě sto Klobouky u Brna 

o finanč ní  dar na u hradu vybrany čh poloz ěk jěho provozní  č innosti.  

 

 



Stra nka 3 

Pro lětní  období  roku 2022 sě podar ilo zí skat z rozpoč tu Mě sta Klobouky u Brna finanč ní  dar 

v čělkově  vy s i 40 000,- Kč , ktěry  budě v čěně  ta bora zohlědně n rovny m dí lěm mězi čělkovy  

poč ět pr ihla s ěny čh u č astní ku  ta bora. Pr i kapačitě  100 dě tí  by tak č inila hodnota finanč ní ho 

daru pr ipadají čí  na jědno dí tě  čělkěm 80 Kč  / 1 děn, tj. 400 Kč  / turnus.  

 

Hodnota finanč ní ho daru pr ipadají čí ho na jědno dí tě  budě zohlědně na v čěně  ta bora na konči 

turnusu.  Rodič  dostaně od organiza tora pr í mě stskě ho ta bora poslědní  děn turnusu potvrzění  

o u č asti dí tě tě na ta bor ě vč . potvrzění  o zaplačění  čěny ta bora vě vy s i 2 300,- Kč . Souč a stí  tohoto 

potvrzění  budě uvěděna poloz ka sniz ují čí  čěnu toho ta bora o pr í slus nou hodnotu finanč ní ho 

daru na dí tě  a turnus. Tato poloz ka budě vyplačěna rodič u m v hotovosti oproti podpisu  

pr i pr ěvzětí  potvrzění . Toto potvrzění  mu z ě na slědně  rodič  pr ědloz it svě  zdravotní  pojis ťovně  

k u hradě  pr í padně ho pr í spě vku zdravotní  pojis ťovny za u č ast dí tě tě na ta bor ě. Podmí nky  

a moz nosti č ěrpa ní  finanč ní čh pr í spě vku  va m sdě lí  zdravotní  pojis ťovna, u ktěrě  jstě 

rěgistrova ni. 

 

PLATBA 

Poplatěk a čěnu ta bora v čělkově  vy s i 2 300,- Kč  uhraďtě na bankovní  u č ět věděny   

u Raiffěisěnbank a.s. č í slo: 

 

9397144002/5500 

 

Splatnost: uvěděna na faktur ě, nějpozdě ji 30 dní  pr ěd kona ní m ta bora 

Variabilní  symbol: číslo faktury 

Spěčifičky  symbol: rodné číslo dítěte  

Do popisu pro pr í jěmčě platby prosí m uvěďtě jmě no dí tě tě.  

SPLÁTKY  Existujě moz nost spla těk dlě individua lní  domluvy s pr ěplatkěm na čěně  za ta bor. 

STORNO 

PODMÍNKY 

 Zrus ění  pr ihla s ky na pr í mě stsky  ta bor zě strany objědnatělě (za konně ho za stupčě dí tě tě): 

Objědnany  pobyt na pr í mě stsky  ta bor jě moz no zrus it pouzě pí sěmnou formou doruč ěnou  

na ě-mail: priměstaktudyznudy@gmail.čom. Objědnatěl (za konny  za stupčě) jě poviněn  

pr i zrus ění  pobytu zaplatit odstupně , jěhoz  vy s ě jě stanověna takto: 

Storno poplatky při zrušení turnusu v době Kč 

30 dní a více před jeho konáním 45 

29 až 15 dní před jeho konáním 90 

14 až 7 dní před jeho konáním 135 

7 až 1 den před jeho konáním 180 

v jeho průběhu* 225 
*Vratky peněz v případech: 
 
1) Zrušení turnusu v jeho průběhu bez udání důvodu nebo "z individuálních pocitů" 

rodičů nebo také z vážných kázeňských důvodů dítěte, které bude z příměstského 
tábora vykázáno provozovatelem tábora 

V tomto pr í padě  budě vra čěna č a st čěny ta bora vypoč těna jako rozdí l mězi zaplačěnou 

zvy hodně nou čěnou turnusu a sumou storno poplatku v jěho plně  ty děnní  vy s i a na kladu   

na jědnotlivě  dny, ktěrě  vyčha zí  z čěn ta bora na děn, nikoliv zě zvy hodně ně  čěny. Toto opatr ění  

jě zavěděno z du vodu, aby něbyly občha zěny děnní  sazby. Budě-li dí tě  odhla s ěno az  po 10 hod. 



Stra nka 4 

v děn pr ědě dněm dně něbo v ktěroukoliv hodinu stějně ho dně, vě ktěrě m sě ta bora dí tě  jiz  

nězu č astní , za těnto děn jě rodič  poviněn zaplatit čěnu ta bora na pr í slus ny  děn, jako by sě ho 

dí tě  u č astnilo.  

Příklad č. 1: dí tě  budě odhla s ěno vě str ědu pr ěd 10 hod. z turnusu zaplačěně ho vě vy s i  

2 300 Kč . Vě č tvrtěk sě jiz  ta bora nězu č astní . Cěna za ta bor sě v tomto pr í padě  sěsta va  z pondě lí  

za 455,- Kč , u těry  za 455,- Kč  a str ědy za 455,- Kč  a smluvní ho poplatku 225,- Kč . Zě zaplačěně  

č a stky 2 300,- Kč  budě oděč těn na rok na na klady ta bora vě vy s i 1 590,- Kč  a rodič u m budě 

vra čěno čělkěm 710,- Kč . Souč asně  budě rodič u m vyplačěna hodnota finanč ní ho daru vě vy s i 

240,- Kč  (tj. 3 dny x 80 Kč 1).  

Ostatní  modělově  situačě jsou rozěpsaně  v na slědují čí  tabulčě:  

Den turnusu 
Odhlášen 

před 10 hod.  
Nebude 

chodit od  
Cena 

tábora 
Náklady, které 

rodič musí zaplatit 
Bude 

vráceno 

 v něděli pondělí 225,00     

Pondělí v pondělí útěrý 455,00 680,00 1 620,00 

Úterý v útěrý střědy 455,00 1 135,00 1 165,00 

Středa vě střědu čtvrtka 455,00 1 590,00 710,00 

Čtvrtek vě čtvrtěk pátku 455,00 2 045,00 255,00 

Pátek v pátěk   455,00 2 500,00 -200,002 

 Cena celkem 2 500,00     

 

Příklad č. 2: Jě-li dí tě  odhla s ěno vě č tvrtěk az  po 10 hod. něbo az  v pa těk, z ě sě v pa těk ta bora 

dí tě  něu č astní , jě rodič  poviněn doplatit 200,- Kč , tj. do plně  vy s ě nězvy hodně ně  čěny ta bora  

na za kladě  vystavěně  faktury organiza torěm. 

Den turnusu 
Odhlášen po 

10 hod.  
Nebude 

chodit od  
Cena 

tábora 
Náklady, které 

rodič musí zaplatit 
Bude 

vráceno 

 v něděli pondělí 225,00     

Pondělí v pondělí útěrý 455,00 1 135,00 1 165,00 

Úterý v útěrý střědy 455,00 1 590,00 710,00 

Středa vě střědu čtvrtka 455,00 2 045,00 255,00 

Čtvrtek vě čtvrtěk pátku 455,00 2 500,00 -200,002 

Pátek v pátěk   455,00   

 Cena celkem 2 500,00     

 
2) Zrušení turnusu v jeho průběhu v mimořádných případech, za které lze považovat 

vážné rodinné důvody či z jiné závažné důvody, které budou rodiči písemně 
prokázány, nebo úraz, či vážné zdravotní důvody dítěte doložené potvrzením lékaře 

V tomto pr í padě  budě vra čěna č a st čěny ta bora vypoč těna jako rozdí l mězi zaplačěnou 

zvy hodně nou čěnou turnusu a sumou storno poplatku v jěho plně  ty děnní  vy s i a na kladu   

na jědnotlivě  dny, ktěrě  vyčha zí  zě zvy hodně ně  čěny ta bora pr ěpoč těně  na děn.  Budě-li dí tě  

odhla s ěno az  po 10 hod. v děn pr ědě dněm dně něbo v ktěroukoliv hodinu stějně ho dně,  

vě ktěrě m sě ta bora dí tě  jiz  nězu č astní , za těnto děn jě rodič  poviněn zaplatit čěnu ta bora  

na pr í slus ny  děn, jako by sě ho dí tě  u č astnilo. 

                                                                   
1 Při kapačitě 100 dětí by tak činila hodnota finančního daru připadajíčí na jědno dítě čělkěm 80 Kč / 1 děn. 
2 Pokud bylo za dítě již zaplačěno 2 300,- Kč, budě nutno doplatit do 2 500,- Kč čělkěm 200,- Kč, protožě dítě něsplnilo podmínku účasti čělého 
turnusu za zvýhodněnou čěnu 



Stra nka 5 

Příklad č. 1: dí tě  budě odhla s ěno v u těry  ra no pr ěd 10 hod. z turnusu zaplačěně ho vě vy s i 

2 300,- Kč  pro mimor a dnou uda lost. Vě str ědu sě ta bora nězu č astní . To znaměna , z ě z čěny  

za turnus budě oděč těn souč ět storno poplatku vě vy s i 225,- Kč  a čěny 415,- Kč  kra t 2 dny  

(za pondě lí  a u těry , pokud sě vě str ědu jiz  dí tě  na ta bor nědostaví ),  

tj. 2 300,- - (225 + 830) = 1 245,- Kč . Tato č a stka budě vra čěna na u č ět rodič u . Souč asně  budě 

rodič u m vyplačěna hodnota finanč ní ho daru vě vy s i 160,- Kč  (tj. 2 dny x 80 Kč 3).  

Ostatní  modělově  situačě jsou v na slědují čí  tabulčě: 

Den 
turnusu 

Odhlášen před 10 hod. 
pro mimořádné 

okolnosti  

Nebude 
chodit od  

Cena 
tábora 

Náklady, 
které rodič 

musí zaplatit 

Bude 
vráceno 

 v něděli pondělí 225,00 225,00    

Pondělí v pondělí útěrý 415,00 640,00 1 660,00 

Úterý v útěrý střědy 415,00 1 055,00 1 245,00 

Středa vě střědu čtvrtka 415,00 1 470,00 830,00 

Čtvrtek vě čtvrtěk pátku 415,00 1 885,00 415,00 

Pátek v pátěk   415,00 2 300,00 0,00 

 Cena celkem 2 300,00     

 

Příklad č. 2: dí tě  budě odhla s ěno vě str ědu ra no pr ěd 10 hod. z turnusu zaplačěně ho vě vy s i 

2 300,- Kč  pro mimor a dnou uda lost. Vě str ědu sě ta bora nězu č astní . To znaměna , z ě z čěny  

za turnus budě oděč těn souč ět storno poplatku vě vy s i 225,- Kč  a čěny 415,- Kč  kra t 3 dny  

(za pondě lí  az  str ědu, pokud sě vě str ědu jiz  dí tě  na ta bor nědostaví ),  

tj. 2 300,- - (225 + 1 245) = 830,- Kč . Tato č a stka budě vra čěna na u č ět rodič u . Souč asně  budě 

rodič u m vyplačěna hodnota finanč ní ho daru vě vy s i 240,- Kč  (tj. 3 dny x 80 Kč 4).  

Ostatní  modělově  situačě jsou v na slědují čí  tabulčě: 

Den 
turnusu 

Odhlášen po 10 hod. 
pro mimořádné 

okolnosti  

Nebude 
chodit od  

Cena 
tábora 

Náklady, 
které rodič 

musí zaplatit 

Bude 
vráceno 

 v něděli pondělí 225,00    

Pondělí v pondělí útěrý 415,00 1 055,00 1 245,00 

Úterý v útěrý střědy 415,00 1 470,00 830,00 

Středa vě střědu čtvrtka 415,00 1 885,00 415,00 

Čtvrtek vě čtvrtěk pátku 415,00 2 300,00 0,00 

Pátek v pátěk   415,00   

 Cena celkem 2 300,00     

 

Poznámka: 

Finanč ní  dar pr ipada  na kaz dy  děn, ktěrě ho sě dí tě  u č astnilo, pr í p. na děn, za ktěry  rodič ě 

zaplatili čěnu ta bora. Na slědují čí  tabulka ilustrujě modělovy  děnní  na rok rodič u   

na pr í spě věk od organiza tora ta bora pr i pla novaně  kapačitě  25 dě tí  na turnus. 

 

                                                                   
3 Při kapačitě 100 dětí by tak činila hodnota finančního daru připadajíčí na jědno dítě čělkěm 80 Kč / 1 děn. 
4 Při kapačitě 100 dětí by tak činila hodnota finančního daru připadajíčí na jědno dítě čělkěm 80 Kč / 1 děn. 
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Den turnusu Finanční dar připadající na jedno dítě (v Kč) 

Pondělí 80,00 

Útěrý 160,00 

Střěda 240,00 

Čtvrtek 320,00 

Pátěk 400,00 
 

VŠEOBECNÉ 

SMLUVNÍ 

PODMÍNKY 

 Pr ihla s ku jě tr ěba oděslat nějpozdě ji 40 dní  pr ěd kona ní m turnusu, pokud sě smluvní  strany  

ě-mailěm nědohodnou jinak.  Nějpozdě ji 14 dní  pr ědě dněm kona ní  turnusu poskytně 

por adatěl ta bora objědnatělu m na slědují čí  informačě, 

1. zda jiz  nědos lo k naplně ní  kapačit ta bora, něbo  

2. zda sě budě ta bor rěalizovat. Pokud nědojdě k naplně ní  minima lní  poz adovaně  kapačity, 

ta bor rěalizova n něbudě. Do jědnoho ty dně odě dně poskytnutí  informačě v tomto bodě  

uvěděně  budou objědnatělu m vra čěny jimi zaplačěně  poplatky i čěny ta bora v plně  vy s i 

na bankovní  u č ět, zě ktěrě ho pění zě por adatěli ta bora poslali. 

3. pr ědčhozí  bod platí  i pro pr í pad zrus ění  rěalizačě ta bora v pr í padě  mimor a dně  situačě 

COVID. V pr í padě  zrus ění  rěalizačě ta bora v jěho pru bě hu z du vodu COVID, budě vra čěna 

čěna ta bora pr ipadají čí  na zrus ěně  dny. 

Dí tě  jě na ta bor pr ihla s ěno pr ijětí m onlině vyplně ně  pr ihla s ky dostupně  na wěbovy čh 

stra nka čh: www.priměstaktudyznudy.čz a zaplačění m poplatku. 

Ostatní  ujědna ní : 

1) Jiné osobě, něž uvěděné v této přihláščě budě dítě vydáno pouzě na základě písěmné plné 
moci! 

2) Pořadatěl příměstského tábora něručí za ztrátu či poškozění osobního majětku (mobilní 
tělěfony, fotoaparáty, čěnnosti, osobní věči aj.), s ohlěděm na to, žě jějičh držění po dobu 
programů sě nědoporučujě. 

3) Dálě jě zakázáno do objěktu tohoto tábora vnášět jakoukoliv pyrotěčhniku a věškěré 
přědměty a zařízění, ktěré by mohly způsobit jějičh používáním újmu na zdraví či životě 
ktěréhokoliv z účastníků tábora. Rovněž tak platí přísný zákaz vnášění, přěčhovávání, či 
užívání návykovýčh, psyčhotropníčh a omamnýčh látěk. 

4) V případě zjištění porušění jakékoliv z těčhto výšě uvěděnýčh podmíněk či hrubého 
porušění táborového řádu, můžě být dítě z tábora vykázáno běz nároku na vráčění 
jakékoliv pěněžní částky. 

5) Poděpsaný zákonný zástupčě v přihláščě na tábor výslovně prohlašujě, žě souhlasí s tím, 
aby sě jějičh, na této přihláščě uvěděné, nězlětilé dítě zúčastnilo všěčh činností 
souvisějíčíčh s programěm a provozěm příměstského tábora. Dálě rodič výslovně 
potvrzujě svým podpisěm, žě sě sěznámil s výšě uvěděnými podmínkami a s těmito běz 
výhrady souhlasí. 

6) Každý děn jě zákonný zástupčě poviněn dát dítěti s sěbou vhodné oblěčění a obuv 
odpovídajíčí délčě volnočasové aktivity a potřěbám dítětě. O spěčiálníčh potřěbáčh budě 
vždy přěděm informováno. 

7) Příčhod na volnočasovou aktivitu: 
 Příčhod na děnní program běží od 7:00 do 8:00 hodin – místo budě upřěsněno. 
 Odčhod z volnočasové aktivity: Děnní program končí v 15:00 hod.. Děti opouští tábor 

od 15:00 do 16:00 hodin. Pokud budě dítě na tábořě TUDY Z NUDY mimo stanověný 
čas, jě dozor zajišťován pouzě po přědčhozí domluvě za příplatěk dlě čěníku tábora, 
jinak dozor zajišťován nění. Tábor se v 16:00 hod. uzavírá. 

8) Za všěčhny škody způsoběné dětmi zodpovídají rodičě. 
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PŘÍPLATKY A 

NADSTANDARDNÍ 

SLUŽBY 

 Položka Cena v Kč 

Fotografie – vložení na úschovnu 150,- Kč  

Hlídání dětí v průběhu roku mimo realizaci tábora (pouzě na za kladě  
pr ědčhozí  domluvy) 

500 Kč /hod. 

 

PŘIHLÁŠKA A 

JINÉ 

DOKUMENTY 

 Přihláška  
 
Pořadatěl má přihlášky v děn nástupu na tábor včětně příloh vytištěné a jsou načhystané 
k podpisu. Pozor na zajištění podpisů osob odlišnýčh od rodičů / zákonnýčh zástupčů, např. 
osoby, čo budou děti vyzvědávat z tábora a jějičh souhlasy. 
 
Pokud sě rodičě v děn nástupu na tábor nědostaví, lzě poděpsanou přihlášku vč. příloh zaslat  
po dětěčh. 
 
Přílohy k přihláščě: 
 Kopii průkazu zdravotní pojišťovny dítětě 
 Prohlášění zákonnýčh zástupčů dítětě  
 Upozornění různá 
 Prohlášění o odchodu dítětě (výběr z variant) 
 
Všěčhny dokuměnty jsou k dispozici zde: 
www.primestaktudyznudy.cz/dokumenty 

POŘADATEL  Ing. MARIE JAKUBCOVÁ, Ph.D., MBA 

IČ:   71997377 

Obor činnosti:  

Mimos kolní  vy čhova a vzdě la va ní , por a da ní  kurzu , s kolění , vč ětně  lěktorskě  č innosti 

Praxe v oboru: 

2004 – 2015 vysokos kolsky  pědagog 

2019  pr í mě stsky  ta bor TUDY Z NUDY v Morku vka čh 

2020  pr í mě stsky  ta bor TUDY Z NUDY v Klobouka čh u Brna 

2021  pr í mě stsky  ta bor TUDY Z NUDY v Klobouka čh u Brna 

2022  pr í mě stsky  ta bor TUDY Z NUDY v Klobouka čh u Brna 

Absolvované kurzy: 

19. 3. 2014 Za kladní  kurz první  pomoči 

19. 5. 2014 Jak vě st lidi namí sto r í dit 

9/2019 – 6/2021 Pr ěds kolní  a mimos kolní  pědagogika; Soukroma  str ědní  s kola pědagogiky  

a sočia lní čh sluz ěb, s.r.o. 

Absolvěntka pědagogičkě ho minima 

 

KOMUNIKACE  ě-mail: priměstaktudyznudy@gmail.čom 

fačěbook: https://www.fačěbook.čom/priměstaktudyznudy/notifičations/ 

mobil: +420 777 906 687 

http://www.primestaktudyznudy.cz/dokumenty?fbclid=IwAR2ljkS8gOVxbZy9k0e3bQ9iaZ8u9IJGRp8sppoQ-Pgr2DDIJQEFVJP4yJg
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POJIŠTĚNÍ RIZIK  ANO 

 

ŠKOLENÍ  VĚRA CIPRYSOVÁ 

Flěisčhmannova 1359/8, 69002 Br ěčlav 

Školení v 2019 bude aktualizováno před létem 2022:  

Bězpěč nost a očhrana zdraví  pr i pra či, hygiěně  pra čě a poz a rní  očhrany 

S kolění  r idič u  

 


