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Instrukce pro rodiče z Fryčovic 
 

Vážení rodiče, 

děkujeme za zájem přihlásit Vašeho dítěte (dětí) na příměstské tábory. Příměstské tábory jsou 

určeny pro pracující, podnikající, studující nebo aktivně si hledající práci rodiče. Primárně jsou 

určeny pro rodiče, kteří v Pobeskydí bydlí nebo pracují, nebo jejichž dítě zde navštěvuje školu. 

Pobeskydí je 43 venkovských obcí mezi, které patří i Fryčovice (či okolní obce jako Hukvaldy, 

Staříč, Brušperk, Kozlovice, Palkovice, Krmelín atd.). 

Nejprve doložte přihlášku (podepsanou) a následně (na základě výzvy koordinátora) je 

potřeba doložit potvrzení Vašeho postavení na trhu práce a další dokumenty (viz níže). 

Většina dokládá potvrzení o zaměstnání (pokud jste zaměstnanci) nebo potvrzení z České 

správy sociálního zabezpečení (pokud jste osoba samostatně výdělečně činná). Česká správa 

sociálního zabezpečení vystavuje potvrzení na vlastním formuláři. Dále jsou možná potvrzení 

o evidenci na úřadu práce nebo o studium či rekvalifikaci. 

Upozorňujeme, že potvrzení o zaměstnání nebo z ČSSZ (případně potvrzení o studiu, evidenci 

na úřadu práce) musí doložit oba rodiče žijící ve společné domácnosti. Pokud v době 

příměstských táborů u Vás dojde ke změně musíte donést nové potvrzení (např. změníte 

práci, zaevidujete se na úřadu práce). Samoživitelky či samoživitelé dokládají čestné 

prohlášení, že jsou samoživitelé. 

Co vše dokládáte po přihlášení na tábor: 

• Potvrzení o zaměstnání, studiu, evidenci na úřadu práce, potvrzení o zaplacené 

pojištění a evidenci jako OSVČ (pro OSVČ vystavuje příslušná okresní správa sociálního 

zabezpečení) 

• smlouvu o poskytnutí bezplatné služby hlídání dětí v rámci projektu 

• monitorovací listy rodičů (od obou, samoživitelky pouze jeden, podepište i údaje po 

ukončení…, tj. uveďte dva podpisy na jednom monitorovacím listu). 

• nástupní list dítěte (donést v den nástupu) 

• potvrzení o docházce dítěte (potvrzujete podpisem docházku dítěte na tábor) 

 

Čistopisy všech dokladů naleznete dle místa realizace tábora na http://www.pobeskydi.cz/nase-

projekty/primestske-tabory-v-pobeskydi/. Dotazy k vyplnění zodpoví manažerka projektu Krystyna 

Nováková (+420 774 489 762). 

Z DŮVODU KORONAVIROVÉ SITUACE MOHOU BÝT TÁBORY ZRUŠENY. V TÉTO CHVÍLI S JEJICH 

REALIZACÍ POČÍTÁME. 
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