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S příměstskými tábory máme zkušenosti od roku 2016, kdy se nám rozběhl první projekt na 

podporu zařízení péče o děti na 1. stupni. Od té doby do současnosti jsme zorganizovali 

celkem 135 táborů v šestnácti školách. Za toto období jsme podpořili 1015 rodin a 

opakovaně se postarali o 2337 dětí.  

Příměstské tábory pořádané pravidelně od 

roku 2016: 

 

 ZŠ F. Křižíka Bechyně  

 ZŠ Planá nad Lužnicí 

 ZŠ Protivín 

 ZŠ Kardašova Řečice 

 ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory 

 ZŠ a MŠ Mladá Vožice 

 KZM Počátky 

 ZŠ Volary 

 ZŠ Bavorov 

 ZŠ a MŠ Vyšší Brod 

 ZŠ České Velenice 

 

Příměstské tábory pořádané minimálně 

jednou:  

 

 ZŠ a MŠ Křemže 

 ZŠ Boršov 

 ZŠ a MŠ Stráž nad Nežárkou 

 ZŠ a MŠ Mirovice 

 ZŠ Dolní Bukovsko 

 

 

 

 

Pro reference o naší spolupráci můžete kontaktovat ředitele těchto škol. 

Co o nás píší rodiče: 

Jedním slovem paráda – chválím naprosto vše – od nápadu až po program. Syn byl 

naprosto nadšený, myslím, že na letošní prázdniny bude vzpomínat jako na jedny  

z nejkrásnějších, nenudil se, byl s kamarády, měl spoustu podnětné a smysluplné zábavy a  

v neposlední řadě o něj bylo postaráno i když jsem já musela být v práci. Mockrát všem 

děkuji a přeji stále více takových krásných nápadů. Doufám, že se příští rok opět budeme 

moci setkat a dopřát dětem krásné prázdniny. DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI. 

Petra Fáčková, Počátky 

Dobrý den, příměstský tábor hodnotím velmi pozitivně!!! Náš Péťa byl nadšený. Moc se mu 

líbilo. Každý den vyprávěl, co všechno se dělo. Opravdu VŠE NA JEDNIČKU podtrženou. 

Moc Vám děkujeme, bylo to super. Příští rok by bylo fajn, kdyby se to zase uskutečnilo! 

Křivánková Věra, Dolní Bukovsko 

Program skvělý, o děti je postaráno, vše bez výhrad. Příměstské tábory prostřednictvím 

Attaveny využíváme již od počátku vzniku projektu, nám pracujícím rodičům ulehčují život, 

navštěvují je všechny naše 3 děti. Jsme na 100% spokojeni se zázemím, jídlem, lektory. 

Prosím zachovejte příměstské tábory i do budoucna. Velký dík!!! 

Marie Ondřichová, Volary 

Děkuji za výborný nápad, jak ulehčit rodičům péči o děti o prázdninách. Pan učitel Wolf i paní 

učitelka Kabíčková mají jedničku s hvězdičkou a samozřejmě organizátoři příměstského 

tábora! 

Romana Hlavničková, Bechyně 
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Výborný projekt, kdy jsem začala věřit, že EU granty jsou smysluplné a pomocné veřejnosti. 

Příměstský tábor byl výborný a vyřešil naší rodinou situaci kam s dítětem o prázdninách. 

Jsme OSVČ a o prázdninách jsme rozjížděli nový podnikatelský projekt, takže jsme měli více 

času se soustředit na práci a dcera byla maximálně spokojená s kamarády. 

Marcela Hrušková, Planá nad Lužnicí 

Opravdu děkuji za tyto tábory! Pro 8 letého syna je příměstský tábor nejlepší řešení (přes 

den zábava, na noc doma). A já mohu pracovat, dovolené je málo!! 

Eliška Skalová, Protivín 

Kardašova Řečice 2019              Bechyně 2019 

            

Čížová 2018                                     Mladá Vožice 2018 

             

Planá nad Lužnicí 2017                                         Kašperské Hory 2016 

         


