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19.-23.7.2021       Kerbal space camp                                           Tomáš Drbohlav  
...................................................................................................................................
2.-6.8.2021          Na týden olympionikem I                                Kristýna Kellovská

            PODPORA MŠMT        Karolína Kellovská  
...................................................................................................................................
16.-20.8.2021      3D tisk II.                    PODPORA MŠMT            Tomáš Drbohlav

                                                   Jana Neumajerová
 

                             Poznej sám sebe     PODPORA MŠMT        Michaela Klímová
                                                                                                       Michaela Pavelková
...................................................................................................................................
23.-27.8.2021     Na týden olympionikem II                                Kristýna Kellovská

                                      PODPORA MŠMT          Karolína Kellovská
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NABÍDKA TÁBORŮ



Sign up before June 30, 2020 to avail our early bird discount.

To reserve a slot, visit www.reallygreatsite.com. For any

inquiries, call 123-456-7890.

Všechny příměstské tábory:
Záloha 500,- Kč je splatná do tří dnů po přihlášení, přihláška dítěte bude platná

a závazná po připsání platby na účet 2300489740/2010. Pro identifikaci platby

použijte variabilní symbol Vašeho dítěte (platí pro děti z programu Montessori

cesta, ostatní prosím uveďte jméno přihlašovaného dítěte) a specifický symbol

příslušného tábora.

V případě zákazu konání příměstských táborů na základě aktuálních

bezpečnostních opatřeních v souvislosti s COVID-19, budou všem přihlášeným

vráceny platby v plné výši.

Přihlašování i odhlašování na příměstské tábory se provádí pomocí stejného

formuláře (viz odkazy dále v textu).

Pořadatelem příměstských táborů je spolek rodičů Montessori cesta, z.s.

Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 Modřany

IČO: 01250141

Bankovní účet: 2300489740/2010

kontakt na přihlašování: jana.neumajerova@zsmontessori.net

kontakt pro platby: ucetni@zsmontessori.net

Při nástupu na příměstský tábor bude každý účastník povinen doložit potvrzení o

absolvování antigenního testu s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin. 

Podrobné instrukce respektující aktuální bezpečnostní opatření obdrží každý

přihlášený účastník před zahájením příměstského tábora. 

PLATEBNÍ A STORNO
PODMÍNKY

www.montessoricesta.cz

mailto:jana.neumajerova@zsmontessori.net
mailto:ucetni@zsmontessori.net


Sign up before June 30, 2020 to avail our early bird discount.

To reserve a slot, visit www.reallygreatsite.com. For any

inquiries, call 123-456-7890.

200,- vždy při vratce (náhrada administrativních nákladů)

odhlášení 30 dní před zahájením tábora 50%

odhlášení 15 dní před zahájením tábora 70 %

odhlášení 3 dni před zahájením tábora 100 %

V případě zajištění si náhradníka a domluvě s lektorem, je možné vrácení

platby za tábor v plné výši snížené o 200,-Kč administrativní poplatek

200,- vždy při vratce (náhrada administrativních nákladů)

odhlášení 13 dní před zahájením tábora 70 %

odhlášení 3 dni před zahájením tábora 100 %

V případě zajištění si náhradníka a domluvě s lektorem, je možné vrácení

platby za tábor v plné výši snížené o 200,-Kč administrativní poplatek

Příměstské tábory bez přislíbené finanční podpory MŠMT:
Doplacení plné ceny tábora do výše 100% nejpozději 14 dnů před zahájením

tábora na účet 2300489740/2010 s variabilním symbolem Vašeho dítěte a

specifickým symbolem příslušného tábora.

Stanovené stornopoplatky:

Příměstské tábory s přislíbenou finanční podporou MŠMT:
Doplacení plné ceny tábora do výše 100% nejpozději 14 dní před zahájením

tábora na účet 2300489740/2010 s variabilním symbolem Vašeho dítěte a

specifickým symbolem příslušného tábora. 

V případě, že nám bude poskytnuta přislíbená finanční podpora MŠMT z výzvy

Letní kempy, bude záloha i doplatek vrácen v plné výši. 

S dotazy ohledně podpory MŠMT se můžete obracet na email:

jana.neumajerova@zsmontessori.net

Stanovené stornopoplatky:

PLATEBNÍ A STORNO
PODMÍNKY

www.montessoricesta.cz



Sign up before June 30, 2020 to avail our early bird discount.

To reserve a slot, visit www.reallygreatsite.com. For any

inquiries, call 123-456-7890.

Milí rodiče, 

jsme velmi rádi, že některé z příměstských táborů, které pořádáme mají přislíbenu

finanční podporu MŠMT z výzvy LETNÍ KEMPY 2021. 

Splnění podmínek při realizaci vybraných příměstských táborů nám umožní tyto

příměstské tábory nabídnou dětem zcela zdarma.  

Jednou z mnoha podmínek výzvy, pro každý z táborů, je účast min.15 dětí,
které se ve školním roce 2020/21 účastnili povinné školní docházky.
Pokud  přihlášené dítě na příměstský tábor nenastoupí, všechny přihlášené
děti z tohoto tábora ztrácí na finanční podporu MŠMT nárok. 
Prosím, přihlašujte děti zodpovědně a s vědomím této podmínky. Pokud by
nečekané okolnosti znemožnily nástup vašeho dítěte na příměstský tábor,
bezodkladně nás informujte a společně situaci vyřešíme.

Na táborech podpořených z výzvy LETNÍ KEMPY 2021 bude mít každé z

přihlášených dětí zajištěný pitný režim, 2x denně svačinu, oběd, vstupné, materiál

a zajištění programu tábora.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S
FINANČNÍ PODPOROU MŠMT

www.montessoricesta.cz
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Tábor zaměřený na létání do vesmíru, stavění raket, plánování misí a jejich

realizaci. To vše v pohodlí židle s pomocí monitoru, klávesnice a hlavně programu

Kerbal Space Program. CAMP je určen pro děti ze 4 až 6 třídy, podmínkou je

základní znalost ovládání počítače klávesnicí a myší, angličtina výhodou, vše

ostatní se naučíme. Jeden den podnikneme výlet za skutečnou kosmickou

technikou a v případě zájmu a příznivé konstelace jeden večer můžeme (bez

přespání) sledovat společně přelet Mezinárodní kosmické stanice.

Termín:    19.-23.7.2021
Cena:         2500,- Kč za dítě 
V ceně:     práce lektora + asistenta, potřebný materiál a nástroje,

obědy (budou zajištěny v blízké pizzerii), svačiny a pitný režim,        
 výdaje spojené s výletem, administrativa, nájem škole.

Čas konání:   8.30 - 17.00 hod.
Předpokládaný počet dětí:  8 
Lektoři:   Tomáš Drbohlav
    tomas.drbohlav@zsmontessori.net

Zálohu 500,- Kč uhraďte do tří dnů po přihlášení, platbu doplatku nejpozději 14

dní před zahájením tábora na účet číslo 2300489740/2010 s variabilním

symbolem Vašeho dítěte a specifickým symbolem 921. 
Odkaz na přihlašovací formulář: PŘIHLÁŠKA NA PT KERBAL SPACE CAMP

TOMÁŠ DRBOHLAV

KERBAL SPACE CAMP

mailto:tomas.drbohlav@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa7BI7ZxiyK-x12MZKl6FML_d33UCnaOnRSOzb-NOlW2JfIA/viewform
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Tábor je určen všem dětem, které mají zájem strávit čas hraním her a sportováním.

Během tábora si děti vyzkouší celou řadu sportovních disciplín, ať už týmových

nebo individuálních. Budeme soutěžit a závodit, chodit do přírody na výlety a také

trochu tvořit. Po celou dobu tábora bude probíhat soutěž v olympijském duchu,

která děti naučí týmové spolupráci.

Termín:        2. - 6.8. 2021 
Cena:          zdarma - při naplnění podmínek výzvy MŠMT Letní kempy 2021

 vratná záloha 500,-Kč

Pro koho:     Pro zájemce z 1. - 9. třídy ZŠ
V ceně:    dva lektoři + asistenti, jídlo (oběd v pizzerii Montfort, dvě svačiny   
denně plus  pitný režim), administrativa a nájem škole
Předpokládaný počet dětí:  min. 15
Lektoři:      Kristýna Kellovská  kristyna.kellovska@zsmontessori.net

Karolína Kellovská  karolina.kellovska@zsmontessori.net
    

Zálohu 500,- Kč uhraďte do tří dnů po přihlášení, platbu doplatku nejpozději 14

dní před zahájením tábora na účet číslo 2300489740/2010 s variabilním

symbolem Vašeho dítěte a specifickým symbolem 931. 
Odkaz na přihlašovací formulář: 
PŘIHLÁŠKA NA PT NA TÝDEN OLYMPIONIKEM I

KRISTÝNA KELLOVSKÁ a KAROLÍNA KELLOVSKÁ

NA TÝDEN OLYMPIONIKEM I
,,Realizace Letního kempu byla podpořena
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“

mailto:kristyna.kellovska@zsmontessori.net
mailto:karolina.kellovska@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez6p6n41sGh425dYxqnFtZOdKZPgyy9dr64eHqs4CEhIbGmA/viewform
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Tábor je zaměřen na poznávání lidského těla a jeho možností a schopností. Děti si

vyzkouší své limity, smysly, obratnost, koordinaci, vytrvalost a odvahu :). 

Čeká na Vás dramatická dílna, relaxační cvičení, hodně sportování, tvoření, pobyt

v přírodě a možná i výlet… Cílem je strávit většinu času venku a užít si poznávání

sebe sama.

Termín:        16. - 20.8. 2021 
Cena:           zdarma - při naplnění podmínek výzvy MŠMT Letní kempy 2021

 vratná záloha 500,-Kč

Pro koho:     Pro zájemce od 8 do 12 let
V ceně:       práce lektorů, materiál k pokusům a s nimi spojeným činnostem,       
                      obědy (budou zajištěny v blízké pizzerii), svačiny a pitný režim,   
                      výdaje spojené s výletem, administrativa, nájem škole
Čas konání: 8.30 - 17.00 hod.
Předpokládaný počet dětí:  min. 15
Lektoři:        Michaela Klímová       michaela.klimova@zsmontessori.net
                       Michaela Pavelková   michaela.pavelkova@zsmontessori.net

Zálohu 500,- Kč uhraďte do tří dnů po přihlášení, platbu doplatku nejpozději 14

dní před zahájením tábora na účet číslo 2300489740/2010 s variabilním

symbolem Vašeho dítěte a specifickým symbolem 928. 
Odkaz na přihlašovací formulář: PŘIHLÁŠKA NA PT POZNEJ SÁM SEBE

MICHAELA KLÍMOVÁ a MICHAELA PAVELKOVÁ

POZNEJ SÁM SEBE
,,Realizace Letního kempu byla podpořena
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“

mailto:martina.jesenska@zsmontessori.net
mailto:martina.jesenska@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePMLhuzgladC7y6lny4s-uwwc-yhSJeOdR5bNzzAQpj3ay4Q/viewform
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Účastníci se mohou s Tomášem zaměřit na praktické zvládnutí 3D tisku, od

inspirace, vytvoření modelu v počítači až po samotný tisk. Tábor Jako když 3D

tiskne! je určen pro děti ze 4 až 6 třídy, zdatnější a motivovaní třeťáci po dohodě
s lektorem mohou též. Podmínkou je základní znalost ovládání počítače klávesnicí

a myší, vše ostatní se naučíme. Hlavní těžiště práce bude uvnitř, u počítače a u

tiskárny, ale najdeme si i chvilku na pobyt venku.

S Janou se budeme věnovat rozvoji kreativity a podnikavosti, budeme navrhovat a

tvořit prototypy vlastních výrobků.

Termín I.:   16.-20.8.2021
Cena:         2600,- Kč za dítě (0,- Kč při naplnění podmínek dotace MŠMT)
V ceně:      práce lektora + asistenta, potřebný materiál a nástroje,

obědy (budou zajištěny v blízké pizzerii), svačiny a pitný režim,                  
výdaje spojené s výletem, administrativa, nájem škole.

Čas konání:   8.30 - 17.00 hod.
Předpokládaný počet dětí:  15
Lektoři:   Tomáš Drbohlav, Jana Neumajerová
    tomas.drbohlav@zsmontessori.net,
jana.neumajerova@zsmontessori.net
Zálohu 500,- Kč uhraďte do tří dnů po přihlášení, platbu doplatku nejpozději 14

dní před zahájením tábora na účet číslo 2300489740/2010 s variabilním

symbolem Vašeho dítěte a specifickým symbolem 927. 
Odkaz na přihlašovací formulář:  PŘIHLÁŠKA NA PT JAKO KDYŽ 3D TISKNE
II.TERMÍN

TOMÁŠ DRBOHLAV a JANA NEUMAJEROVÁ

JAKO KDYŽ 3D TISKNE!    II.
,,Realizace Letního kempu byla podpořena
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mailto:tomas.drbohlav@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj6BpJAmcdHoqg7wEwXKrbQSpev4G3vied-BAlTSzv3YAScA/viewform
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Tábor je určen všem dětem, které mají zájem strávit čas hraním her a sportováním.

Během tábora si děti vyzkouší celou řadu sportovních disciplín, ať už týmových

nebo individuálních. Budeme soutěžit a závodit, chodit do přírody na výlety a také

trochu tvořit. Po celou dobu tábora bude probíhat soutěž v olympijském duchu,

která děti naučí týmové spolupráci.

Termín:        23. - 27.8. 2021 
Cena:          zdarma - při naplnění podmínek výzvy MŠMT Letní  kempy 2021

 vratná záloha 500,-Kč
Pro koho:     Pro zájemce z 1. - 9. třídy ZŠ
V ceně:    dva lektoři + asistenti, jídlo (oběd v pizzerii Montfort, dvě svačiny   
denně plus  pitný režim), administrativa a nájem škole
Předpokládaný počet dětí:  min. 15
Lektoři:      Kristýna Kellovská  kristyna.kellovska@zsmontessori.net

Karolína Kellovská  karolina.kellovska@zsmontessori.net
    

Zálohu 500,- Kč uhraďte do tří dnů po přihlášení, platbu doplatku nejpozději 14

dní před zahájením tábora na účet číslo 2300489740/2010 s variabilním

symbolem Vašeho dítěte a specifickým symbolem 930. 
Odkaz na přihlašovací formulář: 
PŘIHLÁŠKA NA PT NA TÝDEN OLYMPIONIKEM II

KRISTÝNA KELLOVSKÁ a KAROLÍNA KELLOVSKÁ

NA TÝDEN OLYMPIONIKEM II
,,Realizace Letního kempu byla podpořena
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mailto:kristyna.kellovska@zsmontessori.net
mailto:karolina.kellovska@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7x9nztoUnAy2XBzxxwLWrZKkvzNfq9cc5zpRD3q6tlfmH9w/viewform

