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Vratky plateb záloh za tábory v roce 2021 
 

Radě rodičů při ZŠ Mohylová se ve spolupráci s Radou dětí a mládeže hlavního města 
Prahy podařilo zajistit podporu táborů v roce 2021 z dotace poskytnuté Ministerstvem školství 
mládeže a tělovýchovy České republiky, která pokrývá veškeré náklady táborů včetně 
stravování. Na rodičích tak v tomto roce zůstává pouze doprava dětí a jejich zavazadel 
do místa konání letního nebo příměstského tábora a zpět. 
 

Ani pro příměstský tábor letos nebudou rodiče dávat dětem jídlo a pití na celý den 
s sebou, stravování dětí včetně pitného režimu bude i na příměstském táboře zajištěno 
pro všechny jeho dětské účastníky hromadně z poskytnuté dotace. 
 

 Všechny již zaplacené zálohy pro letní i příměstský tábor (kromě nákladů 
na dopravu dětí a jejich zavazadel – hromadně zakoupených jízdenek, apod.) proto budou 
rodičům vráceny na účet, z něhož byly odeslány. Podrobnější informace mohou rodičům 
sdělit vedoucí jednotlivých táborů nebo přímo ekonomka, paní Anna Vandasová, 
na adrese: anna.vandasova@zsmohylova.cz. 
 
 

 Potvrzení pro zaměstnavatele, zdravotní pojišťovny a další instituce  
 

Vzhledem k tomu, že poskytnutá dotace pokrývá veškeré náklady na letní i příměstské 
tábory bez nároků na jakoukoli další spoluúčast ze strany rodičů, v roce 2021 nebude moci 
Rada rodičů při ZŠ Mohylová vystavovat žádná potvrzení o úhradě táborů za účelem 
jejich následného proplacení zaměstnavatelem, zdravotními pojišťovnami nebo dalšími 
institucemi, protože již nebude co proplácet. Rodiče mohou v tomto roce takto nabízené 
prostředky využít pro proplacení jiných jimi uhrazených prázdninových pobytů a aktivit 
svých dětí. 
 
 

Poděkování  
 

Rada rodičů při ZŠ Mohylová děkuje: 
Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy České republiky za poskytnutou dotaci, 
Radě dětí a mládeže hlavního města Prahy za veškerou pomoc se související administrativou, 
vedoucím táborů za zvýšené úsilí a trpělivost při vyplňování příslušných hlášení a formulářů 
a v neposlední řadě všem rodičům za každý jimi poskytnutý dar pro využití ve prospěch dětí 
při dalších akcích, které bude pořádat v příštím školním roce. 
 
 

V Praze dne 16. srpna 2021 


