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Důležité informace k     příměstským táborům na léto 2017
 tábory jsou určeny pro všechny děti od 5 let výše
 nabízíme službu asistenta (cenová kalkulace individuální dle potřeb dítěte)
 preferujeme maximálně 5 dětí na jednoho lektora
 vždy je přítomna psycholožka, proto můžeme zohlednit i  případné specifické

potřeby dětí (např. hyperaktivitu, poruchy učení, Aspergerův syndrom apod.)
 v odůvodněných  případech  (po  konzultaci  s psycholožkou)  si  vyhrazujeme

právo na povinné přidělení asistenta k dítěti, a to za symbolické ceny
 využít můžete celý týden nebo jednotlivé dny dle vašeho výběru
 v ceně tábora je zahrnuto pojištění dětí, oběd, svačinka, pitný režim po celý

den, veškeré vstupy i doprava, materiál na tvoření a poklad pro děti na výletě
 náplň tábora zaujme i toho nejnáročnějšího táborníka 
 střídáme tvoření (procvičení jemné motoriky, trpělivosti, rozvoj představivosti)

s hraním  deskových  her (soustředění,  procvičování  paměti,  schopnosti
porozumění, spolupráce) a s výlety zaměřenými na pohyb, poznávání i získávání
informací, které děti jistě uplatní i ve škole

 v rámci  herních  dnů  můžete  využít  služby  renomované  logopedky,  která  se
bude věnovat individuálně každému dítěti - bližší informace podáme osobně

 specialitou  našich  táborů  jsou  výlety    pro  účastníky  tábora  i  celé  rodiny;
pohádkové bytosti všem rozdají indicie a vyrážíme za pokladem

PŘIHLÁŠKY podávejte nejpozději do Po 19.6.2017
(přihlaste se co nejdříve, kapacita táborů a výletů je omezená)

 cenové zvýhodnění při včasném přihlášení a úhradě platby za tábor
 poskytujeme  slevy  pro  sourozence –  viz  informace  u  každého běhu tábora

(slevy nelze vzájemně kombinovat)
 vyhrazujeme si právo na změnu programu podle počtu účastníků

STORNO POPLATKY VÝLETY
 zrušení do 14 dní předem 400,-Kč/osobu
 zrušení 7 dní předem a méně 500,-Kč/osobu
STORNO POPLATKY TÁBOR
 zrušení do 14 dní předem 1.500,-Kč/osobu
 zrušení do 7 dní předem 2.000,-Kč/osobu
 zrušení 3 dny předem a méně 2.200,-Kč/osobu

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



KDY :
Po  3.7.2017
Út  4.7.2017
Pá  7.7.2017

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
(po domluvě nástup možný i dříve)

PROGRAM :

Po – herní a tvořivý den, logopedie  (hry, tvoření, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

- zájemci o tvoření se naučí techniku vypalování do dřeva
Út – herní a tvořivý den, logopedie  (hry, tvoření, vycházka)

- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

- zájemci o tvoření si vyzkouší techniku quilling
Pá – ZOO Plzeň  (celodenní návštěva s programem)

- program přizpůsobíme počtu přihlášených dětí a jejich zájmů

datum program cena
Po 3.7. herní a tvořivý, logopedie 580,- Kč
Út 4.7. herní a tvořivý, logopedie 580,- Kč
Pá 7.7. ZOO 700,- Kč
3 dny dle programu 1.860,- Kč

přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé dítě 1.740,- Kč
(pouze při využití všech 3 dnů)
přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 1.800,- Kč

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



KDY :
Po – Pá  10.7. až 14.7.2017

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
(po domluvě nástup možný i dříve)

PROGRAM :

Po – sportovně naučná vycházka po okolí Plzně  (výlet s programem)
- kolomazná pec, park Homolka apod., fotoaparáty s sebou

Út – Dračí doupě, herní den, logopedie  (hry, tvoření, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

St – Muzeum Lobzy Plzeň  (návštěva s programem)
- expozice „Příběhy dvoutaktů – Svobodnický dvůr“ s kolekcí vozidel
vyráběných bývalým koncernem IFA v NDR a dalšího příslušenství

Čt – Dračí doupě, herní den, logopedie  (hry, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

Pá – Dobrovická muzea, Botanicus Ostrá  (celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet

datum Program cena
Po 10.7. vycházka 550,- Kč
Út 11.7. DrD, hry, logopedie 550,- Kč
St 12.7. muzeum motorismu 550,- Kč
Čt 13.7. DrD, hry, logopedie 550,- Kč
Pá 14.7. muzeum a centrum řemesel 1.400,- Kč

5 dnů dle programu 3.600, -Kč

přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé dítě 3.150,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 3.300,- Kč

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



Pá 14.7.2017  Dobrovická muzea,
Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem

čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
(cca od 6:30 do 18:00 hodin)

Muzeum  cukrovarnictví,  lihovarnictví,  řepařství  a  města  Dobrovice
seznamuje  s  vývojem  výroby  cukru  v  kombinaci  s  návaznými  obory  -
šlechtěním a pěstováním cukrové řepy a s výrobou lihu.
Expozice cukrovarnictví představuje historii výroby cukru u nás. Dozvíte se,
co je melasa či sirob. K vidění jsou různé druhy homolí, kostky, kubesy i obří
kostka  o  hraně  1  m  a  krystal  sacharózy  o hmotnosti  5  kg  nebo  velké
technologické celky a strojní zařízení používané v cukrovarech.
Expozice lihovarnictví představuje tradici českého lihovarnictví. Seznámíte se
nejen s typy lihovarů od ovocných palíren až po průmyslové lihovary,  ale
i s jejich  výrobky.  Znázorněny  jsou  jednotlivé  vývojové  fáze  výroby  lihu
a také samotné výrobní postupy. Pastvou pro oči jsou také modely lihovarů.
Expozice  řepařství provede  vývojem  pěstování  cukrové  řepy  v  českých
zemích včetně exotiky z oblasti pěstování cukrové třtiny.
V sirobové  kampani  je  při  dostatku  suroviny  možné  navštívit  místní
průmyslový lihovar a blíže se tak seznámit s výrobou lihu.
V  areálu  Botanicus  zavítáme  do centra  řemesel  a  umění s  jednotlivými
řemeslnými dílnami. Poté si  můžete prohlédnout  přilehlé  bylinné zahrady
a v klidu si v nich odpočinout. Místní obchod nabízí sortiment kosmetiky.
Výlet doplníme gastronomickým zážitkem v restauraci Graal ve Skále.

CENA :
- dítě 1.200,- Kč, dospělý 1.200,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 990,- Kč, dospělý 990,- Kč  při rezervaci a platbě do 31.5.

Rezervaci výletu uskutečněte co nejdříve,
počet míst je omezen.

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



KDY :
Po – Pá  17.7. až 21.7.2017

ČAS : 
vždy od 7:30 do 16:00 hodin

PROGRAM :

Po – Dračí doupě, herní den, logopedie  (hry, tvoření, vycházka)
- v rámci tvoření výroba masek zvířátek
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

Út – Dračí doupě, herní den, logopedie  (hry, tvoření, vycházka)
- dokončení masek a zvířecí stopovací hra
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

St – Putování po Čechách  (pobyt 1. den)
Čt – Putování po Čechách  (pobyt 2. den)
Pá – Putování po Čechách  (pobyt 3. den)

- více informací viz dále „Pojeďte s námi na pobyt“

- na tyto 3 dny se můžete přihlásit i jako na rodinný pobyt

datum program cena
Po 17.7. DrD, hry, logopedie 580,- Kč
Út 18.7. DrD, hry, logopedie 580,- Kč
St 19.7. pobyt (1.den) -
Čt 20.7. pobyt (2. den) -
Pá 21.7. pobyt (3. den) 4.800,- Kč

5 dnů dle programu 5.560,- Kč

přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé dítě 4.990,- / 3.990,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů tábora/3 dnů pobytu)
přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 5.300,- Kč / pobyt 4.400,- Kč
při přihlášení na 3. běh včetně pobytu je třeba uhradit zálohu 1.500,- Kč
storno podmínky pro 3. běh/pobyt - do 5.6. 1.500, - Kč, po 5.6. 2.000,- Kč

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



St – Pá  19.7. až 21.7.2017  Touláme se po Čechách
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS

UBYTOVÁNÍ :  2 až 6-lůžkové pokoje, vždy 2 se společným soc. zařízením
STRAVA :  plná penze (začátek ve St 19.7. obědem, konec v Pá 21.7. večeří)
PROGRAM :
St 19.7. –  navštívíte Muzeum kol Boškovstejn, které mapuje vývoj jízdního
kola od jeho prvopočátků až do dnešní doby, zavítáte do Muzea motorismu
ve  Znojmě se  stovkami  exponátů  do  roku  výroby  1950 a  ochladíte  se
v historickém Znojemském podzemí
Čt  20.7. – těšte  se  na  Bylinkový  ráj  SONNENTOR  v  Čejkovicích
s provoněnými  sklady  bylin  a  tajemstvím  zrození  nálevového  sáčku  čaje,
Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně, Papouščí zoologickou
zahradu  v  Bošovicích,  objekt  kovárny  v  Těšanech,  expozici  kraslic
v Borkovanech, večer završíme ve vinném sklípku ve Velkých Pavlovicích
Pá 21.7. – čeká vás návštěva sklárny Huť Jakub v Tasicích,  Pekla Čertovina
u Hlinska a Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově
Vše doplníme i gastronomickými zážitky - každý den můžete vybírat až ze
3 jídel v restauracích jako je Distillery restaurant nebo Čertovský šenk.
POZOR – Pro dospělé je připravena možnost degustace whisky a vína

(zájem nahlaste na níže uvedených kontaktech).

CENA :
- dítě 4.100,- Kč, dospělý 4.400,- Kč  (včetně ubytování, stravy,

vstupů, dopravy, programu, průvodce a pokladu pro děti)
- dítě 3.800,- Kč, dospělý 4.100,- Kč  při rezervaci a platbě do 31.5.
- pojištění si můžete případně zařídit za výhodnou cenu

prostřednictvím ANA

při přihlášení je třeba uhradit zálohu 1.500,- Kč
storno podmínky pro pobyt - do 5.6. 1.500, - Kč, po 5.6. 2.000,- Kč

Rezervaci pobytu uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezen.

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



KDY :
Po – Pá  24.7. až 28.7.2017

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
(po domluvě nástup možný i dříve)

PROGRAM :

Po – Muzeum dopravy ve Strašicích  (výlet s brigádou)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

Út – „Fyzika je zábava“, herní den, logopedie  (fyzika, hry, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

St – zámek, muzea motocyklů, muzeum žehlení a praní Bečov
(návštěva s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

Čt – „Fyzika je zábava“, herní den, logopedie  (fyzika, hry, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

Pá – zámek Červená Lhota, muzea provaznictví a letectví Deštná
(celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet

datum program cena
Po 24.7. Muzeum dopravy 640,- Kč
Út 25.7. fyzika, hry, logopedie 550,- Kč
St 26.7. zámek, muzea motocyklů a žehlení 860,- Kč
Čt 27.7. fyzika, hry, logopedie 550,- Kč
Pá 28.7. zámek, muzea provaznictví a letectví 1.200,- Kč

5 dnů dle programu 3.800, -Kč

přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé dítě 3.500,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 3.630,- Kč

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



Po 24.7.2017  Muzeum dopravy ve Strašicích
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
- trochu chceme pomoci i letos - motyčku, hrabičky, případně i koště s sebou
CENA :
- dítě 200,- Kč, dospělý 200,- Kč (včetně dopravy, vstupů, bez oběda)
- dítě 100,- Kč, dospělý 100,- Kč  při rezervaci a platbě do 31.5.

St 26.7.2017  zámek, muzeum historických motocyklů,
muzeum žehlení a praní v Bečově nad Teplou

čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
- muzeum motocyklů nabízí ukázku více jak 50 kusů historických motocyklů,
dále historická jízdní kola a motocyklové motory; v téže budově se nachází
expozice muzea žehlení a praní představující na 300 tematických exponátů
CENA :
- dítě 650,- Kč, dospělý 730,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 600,- Kč, dospělý 630,- Kč  při rezervaci a platbě do 31.5.

Pá 28.7.2017  zámek Červená Lhota,
provaznické muzeum a letecké muzeum v Deštné

čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
- v provaznickém muzeu shlédnete staré řemeslné postupy tradiční výroby
provazů, popruhů, rohožek a sítí pomocí originálních nástrojů a na dobových
provaznických strojích
-  muzeum letectví  mapuje  osudy čs.  válečných  letců  a  přibližuje  letectví
u nás od 1. republiky po nedávnou současnost 
CENA :
- dítě 1.100,- Kč, dospělý 1.100,- Kč (vč. dopravy, vstupů, pokladu a oběda)
- dítě 940,- Kč, dospělý 940,- Kč  při rezervaci a platbě do 31.5.

Rezervaci výletu uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezen.
Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



KDY :
Po – Pá  31.7. až 4.8.2017

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
(po domluvě nástup možný i dříve)

PROGRAM :

Po – zapomenuté hry  (hry, vycházka)
- skákací panák, kuličky, přebíračka atp.

Út – herní a tvořivý den, logopedie  (hry, tvoření, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

St – Chrustenická šachta, zámek Nelahozeves  (výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

Čt – herní a tvořivý den, logopedie  (hry, tvoření, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

Pá – krokodýlí ZOO Protivín, Koh-i-noor České Budějovice
(celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet

datum Program cena
Po 31.7. zapomenuté hry 550,- Kč
Út 1.8. herní a tvořivý, logopedie 550,- Kč
St 2.8. šachta, zámek 1.100,- Kč
Čt 3.8. herní a tvořivý, logopedie 550,- Kč
Pá 4.8. krokodýlí ZOO, Koh-i-noor 1.100,- Kč
5 dnů dle programu 3.850,- Kč

přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé dítě 3.320,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 3.500,- Kč

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



St 2.8.2017  Chrustenická šachta, zámek Nelahozeves
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
(cca od 7:00 do 17:00 hodin)

Železnorudný  důl  Chrustenice patřil  ve  své  době  k  největším
a nejvýznamnějších  dolům  Barrandienu  –  oblasti  západně  od  Prahy.  Ve
stovkách  metrů  zpřístupněných  chodeb  je  k  vidění  řada  unikátních
exponátů,  připomínajících  slavnou  dobu  hornictví  a  lomařství  v  okolí.
Součástí prohlídky je jízda důlním vlakem.
Malebný  zámek  Nelahozeves,  umělecké  unikáty  Lobkowiczkých  sbírek
i přilehlý park anglického typu čeká na návštěvníky, kteří chtějí prožít den
obklopeni krásou renesanční historie.

CENA :
- dítě 820,- Kč, dospělý 820,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 790,- Kč, dospělý 790,- Kč  při rezervaci a platbě do 31.5.

Pá 5.8.2017  krokodýlí ZOO Protivín,
Koh-i-noor České Budějovice

čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
(cca od 7:00 do 17:00 hodin)

Krokodýlí ZOO Protivín vznikla na základě soukromého chovu provozovatele
této zoo Miroslava Procházky.  Jednou z rarit je největší chovaný krokodýl
v     ČR.  Kromě  zástupců  různých  druhů  krokodýlů  shlédnete  doprovodnou
expozici zoologického muzea, kde jsou vystaveny osteologické preparáty.
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. sídlící v jihočeských Českých Budějovicích je
český výrobce psacích a výtvarných potřeb.
CENA :
- dítě 950,- Kč, dospělý 950,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 810,- Kč, dospělý 810,- Kč  při rezervaci a platbě do 31.5.

Rezervaci výletu uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezen.
Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



Závazná přihláška na letní příměstské tábory ANA 2017

Jméno a příjmení dítěte :  ……………………………………..…… ,  datum narození  : ………………………...

Adresa bydliště :  ……………………………………………………………………………………………………….………….

Kontakt na rodiče – telefon  : ……………………….… ,  e-mail  : ……………………………………………………

1.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zaškrtněte*
Po 3.7. herní a tvořivý, logopedie 580,- Kč
Út 4.7. herní a tvořivý, logopedie 580,- Kč
Pá 7.7. ZOO Plzeň 700,- Kč
3 dny dle programu 1.860,- Kč
akce přihláška do 31.5. na všechny 3 dny 1.800,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 1.740,- Kč

2.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zaškrtněte*
Po 10.7 sportovně naučná vycházka Plzeň 550,- Kč
Út 11.7. Dračí doupě, herní, logopedie 550,- Kč
St 12.7. Muzeum motorismu Lobzy Plzeň 550,- Kč
Čt 13.7. Dračí doupě, herní, logopedie 550,- Kč
Pá 14.7. Dobrovická muzea, Botanicus Ostrá 1.400,- Kč

5 dnů dle programu 3.600,- Kč
akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 3.300,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.150,- Kč

3.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zaškrtněte*
Po 17.7. Dračí doupě, herní, logopedie 580,- Kč
Út 18.7. Dračí doupě, herní, logopedie 580,- Kč
St 19.7. Putování po Čechách (1. den) -
Čt 20.7. Putování po Čechách (2. den) -
Pá 21.7. Putování po Čechách (3. den) 4.800,- Kč

5 dnů dle programu 5.560,- Kč
akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 5.300,- Kč
akce přihláška do 31.5. na všechny 3 dny pobytu 4.400,- Kč
akce sleva pro sourozence na všech 5 dnů 4.990,- Kč
akce sleva pro sourozence na všechny 3 dny pobytu 3.990,-kč

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



4.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zaškrtněte*
Po 24.7. Muzeum dopravy Strašice 640,- Kč
Út 25.7. Fyzika je zábava, herní, logopedie 550,- Kč
St 26.7. zámek, muzea motocyklů a žehlení Bečov 860,- Kč
Čt 27.7. Fyzika je zábava, herní, logopedie 550,- Kč
Pá 28.7. zámek Červená Lhota,

muzea provaznictví a letectví  Deštná
1.200,- Kč

5 dnů dle programu 3.800,- Kč
akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 3.500,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.630,- Kč

5.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zaškrtněte*
Po 31.7. zapomenuté hry 550,- Kč
Út 1.8. herní a tvořivý, logopedie 550,- Kč
St 2.8. Chrustenická šachta, zámek Nelahozeves 1.100,- Kč
Čt 3.8. herní a tvořivý, logopedie 550,- Kč
Pá 4.8 krokodýlí ZOO Protivín,

Koh-i-noor České Budějovice
1.100,- Kč

5 dnů dle programu 3.850, -Kč
akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 3.500,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.320,- Kč

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do Po 19.6.2017, taktéž i platbu.
Zájemci o rodinné výlety -  hlaste se osobně nebo e-mailem. Děkujeme.

V Plzni dne  ……………………….   Podpis rodičů :  ..…………………………………………………….

Platba příměstského tábora
- hotově v recepci ANA (Jiráskovo nám. 31, Plzeň, přízemí vpravo)
- převodem na účet č. 234624537 / 0300 pod variabilním symbolem 200

s uvedením jména dítěte a čísla běhu tábora v popisu příkazu k úhradě

Přílohy přihlášky na příměstský tábor
-  prohlášení  o  bezinfekčnosti,  kopie  průkazu  zdravotní  pojišťovny,  informace
o zdravotním stavu  dítěte,  případně  souhlas  s fotografováním a  se  samostatným
odcházením (viz dále)

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



(nutno odevzdat při nástupu dítěte na tábor)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Letní příměstské tábory ANA 2017  (3.7. – 4.8.2017)

Jméno a příjmení dítěte :  ……………………………………..…… ,  datum narození :  ………………………...

Adresa bydliště :  ……………………………………………………………………………………………………….………….

Kontakt na rodiče – telefon :  ……………………….… ,  e-mail :  ……………………………………………………

Prohlašuji, že mé dítě je zdrávo. Současně mi není známo, že by výše jmenovaný/á
v posledních 14 dnech přišel do styku s infekčním prostředím nebo osobami, které
onemocněly infekční chorobou. Zmíněné dítě nejeví známky onemocnění (zvracení,
průjem, zvýšená teplota atp.). Ošetřující lékař ani hygienik nenařídil tomuto dítěti
zvýšený zdravotní dohled, lékařský dozor při onemocnění nebo karanténní opatření.

Informace o zdravotním stavu dítěte
Alergie :  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Diagnóza :*  žádná - ADHD - PAS - jiná  …………………………………………………………………….……………

Léky nutné k podání v ANA :  …………………………………………………………………….………………………….

Souhlasím - nesouhlasím*
- s podáním Kinedrylu / Avioplantu v případě nevolnosti v dopravních prostředcích;
- s běžným ošetřením zdravotníkem (např. odřenina, vyndání třísky apod.).
V naléhavějších  případech  budeme  způsob  ošetření  konzultovat  po  telefonu  se
zákonným zástupcem a k dalšímu postupu postačí jeho ústní souhlas.

Souhlas s fotografováním
Souhlasím - nesouhlasím*
s fotografováním  mého dítěte  a  případným  uveřejněním fotografií  na  webových
a Facebook stránkách ANA v rámci propagace její činnosti.

Souhlas se samostatným odcházením
Souhlasím - nesouhlasím*,
aby mé dítě samo odcházelo z ANA po skončení programu příměstského tábora.

V Plzni dne  …………………....   Podpis zákonného zástupce :  .......................................................
*nehodící se škrtněte

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



Termín zápisů pro školní rok 2017/2018 :
Čt – Pá  7.9. a 8.9.2017  od 8:00 do 18:00 hodin

Nabídku herních klubů, zájmových a pohybových kroužků včas zveřejníme na
stránkách www.akademie-nadani.cz v sekci „Naše činnost“.

K  dispozici  ke  stažení  bude  také  brožura se  souhrnem všech  nabízených
aktivit. V této brožuře byste měli najít všechny podstatné informace.

! POZOR !

Od 1.7.2013 nás
najdete v Plzni na
Jiráskově nám. 31
(nedaleko kostela).

Na zápisy se určitě dostavte. Poskytneme vám osobně kompletní informace
o činnosti ANA, vyřídíme zde potřebné formality (přihlášky, pokyny k platbě)
a probereme specifika, která případně s vašimi dětmi souvisejí. Navíc v den
zápisu stále můžete ovlivnit čas i den, kdy bude žádaný kroužek probíhat.
V době zápisu si  vaše děti  mohou zahrát  nějakou deskovou hru,  vybarvit
mandalu pro radost nebo si něco malého vyrobit.
Již nyní si můžete předběžně rezervovat místo do stávajících kroužků.

PŘIPRAVUJEME
na školní rok 2017/2018 :
Andělská cestička
kurzy tvoření
kroužek dějepisu

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



MÁME VOLNÁ MÍSTA PRO PĚSTOUNY

Zájemci o uzavření
dohody o výkonu pěstounské péče

nás mohou kontaktovat
na e-mailu info@akademie-nadani.cz
nebo na telefonu +420 604 612 205.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli stát pěstouny a pomáhají tak dětem
v jejich nelehké cestě životem - máte náš obdiv a podporu.

V rámci realizace projektů mimoškolních aktivit zahrnující také
příměstské tábory pro nadané děti s handicapem v letech 2015 a 2016

ANA podpořila Nadace ČEZ.

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz
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