
  

 

 

 

Osoblažsko – příměstské tábory 2019, 2020 

Vážení rodiče, 

prosíme Vás o vyplnění dotazníku týkajícího se Vašeho zájmu o příměstské tábory na území 

Mikroregionu-Sdružení obcí Osoblažska. Tábory budou probíhat v týdenních turnusech od pondělí do 

pátku v době od 6:30 do 16:30hod. Tábory budou dotovány Evropským sociálním fondem, operační 

program Zaměstnanost. Cílem projektu je pomoci rodičům dětí sladit jejich profesní povinnosti 

s rodinným a usnadnit jim péči o malé děti v průběhu školních prázdnin. 

Rodiče budou hradit stravné, popř. výlet po okolí (cestovné, vstupné) ve výši cca 500-600 Kč/turnus. 

Vyplněný dotazník prosím zašlete na email: mikroregion.osoblazsko@seznam.cz 

Dotazník je možné vyplnit i online na internetových stránkách www.mikroregion-osoblazsko.cz  

 

Termín: do 28.2.2019. 

 

1. Jaká je Vaše současná situace na trhu práce? 

 Zaměstnaný/á 

 Nezaměstnaný/á 

 Na mateřské/rodičovské dovolené 

 Jiné (jaké):------------------------------------------------ 

2. Jakým způsobem pokrýváte dobu školních prázdnin u dětí? 

 Mám zajištěné hlídání (vlastní dovolená + příbuzní) po celou dobu prázdnin 

 Využívám nabízených možností různých zařízení (např. tábory, příměstské tábory) + 

vlastní dovolená 

 Jiné: ………………………………………………………………………. 

 

3. Je v lokalitě Vašeho bydliště dle Vašeho názoru dostatečná nabídka příměstských táborů pro děti? 

 Ano 

 Ne 

http://www.mikroregion-osoblazsko.cz/


  

 

 

4. Pomohlo by Vám zajištění péče o děti v průběhu školních prázdnin prostřednictvím příměstského 

tábora sladit Vaše profesní povinnosti s rodinnými? 

 Ano 

 Ne 

5. Měl/a byste zájem o využití služeb příměstského tábora v době prázdnin? 

 Ano 

 Ne 

6. Pouze pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO: V které z následujících obcí by se Vaše dítě 

tábora účastnilo (lze uvést i více možností): 

 Osoblaha 

 Město Albrechtice 

 Jindřichov 

 Jiná:……………………………………………………………………………………… 

7. Kolik dětí by se příměstského tábora zúčastnilo? 

 jedno 

 dvě 

 více 

8. Jak staré dítě/děti máte? 

 Do 6ti let 

 1.-5. třída ZŠ 

 5.-9. třída ZŠ 

 

Děkujeme za vyplnění dotazníku. 

Další informace budu průběžně zveřejňovány na int. stránkách www.mikroregion-osoblazsko.cz

   


