
 

 

 
MAS ORLICKO, z.s. Kontakty:  
Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk  ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., předseda 
tel.: 465 611 150 Ing. Ivana Vanická, manažerka při výkonu funkce zastupuje: Ing. Oldřich Žďárský 
www.mas.orlicko.cz manager@mas.orlicko.cz              zdarsky@ziva.cz 
IČ: 27034186                                        tel.: 731 506 016                               tel.: 465 637 385                                                                                                                

 

 

NABÍDKA SVČ ANIMO ŽAMBERK NA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ  
PŘI ŠKOLÁCH V LETECH 2018 – 2020 

A TO V RÁMCI FINANCOVÁNÍ Z DOTACE MAS ORLICKO, Z.S. 
 

 

Termín přihlášek: 13. 4. 2017, kancelar@mas.orlicko.cz 

 
 
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli. 
 
V rámci Operačního programu zaměstnanost bude Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 
(dále SVČ ANIMO) podávat projekt v rámci výzvy MAS ORLICKO, z.s. na Prorodinná opatření. 
Jedná se konkrétně o zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin, tedy příměstské 
tábory.  
 
Touto cestou Vám nabízíme možnost se k této aktivitě SVČ ANIMO připojit a jeho 
prostřednictvím zřídit příměstský tábor pro žáky Vaší školy. Jedná se o tříleté časové období 
2018 – 2020, a to zejména o letní tábory, dle dohody i jarní.  
 
Podmínky realizace: 

- Doba příměstského tábora je omezena pouze na pracovní dny 

- Minimální kapacita tábora je 10 dětí 

- S rodiči dětí musí být uzavřená písemná smlouva o poskytování služby 

- Je nutné vést denní evidenci dětí 

V rámci výzvy bude financováno: 
- Personální zajištění tábora - pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o činnosti 

- Materiální zajištění tábora – nákup zařízení a vybavení (nábytek, hračky, hry, výtvarné a 

sportovní potřeby, apod.) 

- Drobné stavební úpravy prostor určených pro práci s dětmi, max. 40 000 Kč 

- V rámci nepřímých nákladů finanční odměny pro ředitele ZŠ, kteří se na realizaci projektu 

budou podílet 

V rámci výzvy nebude financováno: 
- Cestovné a jízdné dětí a členů realizačního týmu 

- Strava  

Předpokládáme, že příměstské tábory by probíhaly v prostorech Vaší školy (školní družiny). Co 
se týče personálního zabezpečení, je možné využít Vaše zaměstnance či Vámi doporučené 
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osoby nebo osoby vybrané SVČ ANIMO. Tábory mohou probíhat tolik prázdninových týdnů, 
kolik je z Vaší strany a ze strany rodičů potřeba. Jak vyplývá z uznatelných nákladů, cena pro 
děti bude nízká, zahrnovat bude pouze stravu a případné cestovné a vstupné v rámci výletů. 
 
Co by Vaše zapojení do aktivity obnášelo a co zajistí SVČ ANIMO: 
 

SVČ ANIMO Vaše škola 
Podání, administrace a vyúčtování žádosti o 
dotace (100% dotace, bez dofinancování 
z Vaší strany. Nezpůsobilé výdaje, např. 
stravné hradí rodiče). 

Při přípravě žádosti: 
Vydefinování požadavku na zapojení (kolik 
dětí, kolik turnusů za rok, kde, v případě 
zájmu personální obsazení -  preferujeme, 
určení odpovědné osoby, uzavření 
jednoduché dohody o spolupráci v rozsahu 
požadovaných aktivit  - připraví SVČ ANIMO) 
 
Při realizaci projektu: 
Vyřízení přihlášek a smluv s rodiči (podklady 
zajistí SVČ ANIMO a další nutná organizační 
komunikace /předání docházky, zajištění 
prostor ve škole, atd./. Odpovědná osoba 
obdrží odměnu formou DPP). 

 
Zapojení do projektu NEPŘEDPOKLÁDÁ finanční účast školy, pouze zajištění prostor. 
 
Pokud byste se chtěli do projektu zapojit, zveme Vás na informační schůzku, která proběhne 
ve čtvrtek 20. 4. 2017 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MAS Orlicko, Zemědělská 1004, 
Žamberk. Prosíme o potvrzení účasti, a to do čtvrtka 13. 4. 2017 na mail: 
kancelar@mas.orlicko.cz Pokud se chcete do projektu zapojit a informační schůzky se 
nemůžete zúčastnit, sdělte tuto informaci taktéž na výše uvedený mail.  
 
 
Mgr. Lucie Kluková 

SVČ ANIMO Žamberk 

 

SVČ ANIMO a zkušenosti s příměstskými tábory: 

SVČ ANIMO Žamberk je školské zařízení pro zájmové vzdělávání zřizované Městem Žamberk. 

Jeho hlavní činností je organizování pravidelné činnost (kroužky), příležitostných akcí a letních 

dětských táborů pobytových i příměstských. Tábory pořádá po celou dobu svého působení, 

což je více než tři desetiletí. Každým rokem SVČ ANIMO uspořádá 3 pobytové tábory a 4 

tábory příměstské. Dle pozitivních ohlasů dětí a rodičů a dle zaplněnosti táborů je možné 

usuzovat, že tábory pořádané SVČ ANIMO jsou na velmi dobré úrovni.      


