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Vyřizuje /  linka

Věc: Objednávka -  zajištění 2 tumusů letního příměstského tábora pro děti zaměstnanců MŠMT 
v termínu 25.- 29. července 2022 a 22. -  26.srpna 2022

Vážená paní ředitelko,

na základě nabídky, kterou jste zaslala Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy dne 9. května 
2022, objednává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zajištění 2 turnusů letního příměstského 
tábora v uvedených termínech dle níže uvedeného harmonogramu:

Harmonogram programů a důležité informace:
•  8:00 -  9:00 převzetí dětí (na adrese Karmelitská 529/8, Praha 1 - Malá strana) a stím spojená 
administrativa
•  9:00 -1 6 :0 0  zajištěný program včetně oběda (v případě, že to umožní nastavená epidemiologická 
opatření; v opačném případě bude zajištění stravování na následné dohodě mezí MŠMT
a poskytovatelem příměstského tábora)
•  16:00 -17 :00  předání dětí rodičům (na adrese Karmelitská 529/8, Praha 1 - Malá strana)
•  v každém termínu uspořádání tábora pro 1 skupinu
•  počet dětí ve skupině cca 20 ve věku 6-12 let (dle nastavení příslušných hygienických pravidel 
pro konání těchto akcí), minimální počet účastníků pro konání tábora je 10
•  garance zkušených lektorů, vždy 2 na skupinu, v případě potřeby asistent
•  program v terénu, přiměřený věku účastníků, individuální přístup, střídání pohybových aktivit 
se vzdělávacími aktivitami.

Program výletů dle níže uvedené specifikace. V souvislosti s počasím nebo nepředvídatelnými 
událostmi se program může měnit.



Turnus 25.-29. července 2022
Pondělí návštěva rozhledny Doubravka a procházka, seznamovací hry
Úterý hrad Křivoklát
Středa výlet do zooparku na Karlštejně
Čtvrtek lanový komplex Braník
Pátek Koněpruské jeskyně

Tábor 22.-26. srpna 2022
Pondělí seznamovací hry, Emauzské opatství a Botanická zahrada
Úterý procházka po Petřínských sadech, stanice Přírodovědců
Středa Petřínská rozhledna, Štefánikova hvězdárna
Čtvrtek výlet do Berouna za proslavenými medvědy z Večerníčku.
Pátek výroba vlastní zoo a návštěva hřiště na Slovanském ostrově

V částce 1 900 Kč za 1 dítě /turnus je započten program (jízdné mimo Prahu, vstupy), mzdy lektorů,
materiál a obědy. Každý turnus bude účtován dle fyzické účasti dětí vždy po jeho ukončení.
Max. cena obou turnusů dohromady vč. DPH je 73 000 Kč.
Objednávka přesahuje částku 50000 Kč vč. DPH a bude zveřejněna v registru smluv MV, s účinností 
dnem zveřejnění.

Faktury prosím, zašlete na e-mailovou adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
 Faktura má splatnost 30 dnů od data doručení.

S pozdravem a přáním hezkého dne

PhDr. Petr 
Šebek
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