V Praze 11. 9. 2017
Vážení rodiče, milé děti,

ráda bych Vás informovala, že od října budeme pokračovat pravidelnými schůzkami
Tyfloturistického oddílu, a to každou sudou středu od 16 do 18 hodin. První oficiální
schůzka proběhne 4. října 2017.
Během školního roku 2017/2018 budou organizovány také další akce (víkendové výlety,
pobyt na podzimních, jarních či velikonočních prázdninách atd.). Účast na jakékoliv akci není
podmíněna účastí na akcích ostatních, tzn., že děti se mohou účastnit výletů či pobytů
jednotlivě, dle svého zájmu.
Na pravidelných schůzkách je pro děti připravován zábavný program. Škola Jaroslava Ježka
propůjčuje TTO skvělé zázemí a máme tak možnost pro schůzky využívat některé její
prostory. V tělocvičně hrajeme hry, jejichž cílem je rozvoj prostorové orientace, samostatnosti
a vzájemná spolupráce dětí, na dětských hřištích navštěvujeme nové a zajímavé atrakce.
Při tematických vycházkách se dětem snažíme přiblížit některá umělecká díla v Praze,
oslovujeme zajímavé kulturní instituce a snažíme se sjednávat jejich speciální prohlídky
připravené pro nevidomé. Některé schůzky, zejména před Vánocemi, trávíme v kuchyňce,
pečeme cukroví nebo poznáváme exotické druhy ovoce.
Máte-li zájem své dítě na schůzky Tyfloturistického oddílu přihlásit, vyplňte níže uvedenou
Předběžnou přihlášku. Na začátku října se Vám ozveme a bude-li to možné dítě přijmout
do kroužku, poprosíme o uhrazení ročního příspěvku (říjen – červen) 250,- po jehož zaplacení
bude předběžná přihláška již závazná a dítě přihlášeno. Tento rok bohužel musíme postupovat
v důsledku nedostatku vedoucích takto, za vzniklé komplikace se omlouváme. Tento poplatek
bude využit k nákupu materiálu a pomůcek potřebných pro aktivity na schůzkách. Pokud by
cena byla rozhodující v tom nepřihlásit své dítě na středeční schůzky, prosím kontaktuje mne
a můžeme jednat o snížení.
Prosíme, do 29. 9. 2017 vyplněnou a podepsanou předběžnou přihlášku zašlete
naskenovanou na email esses@seznam.cz, či na adresu TTO Bořivojova 65/774, 130 00 Praha
3 – Žižkov, či pokud Vám více vyhovuje předání přihlášky vedoucí TTO prostřednictvím
pracovníků školy např. při předání dětí na internát, můžete poprosit i je, popř. zaslat.
Roční příspěvek na schůzky budete moci po domluvě předat osobně či na účet
Tyfloturistického oddílu z.s. 206187050/0300.
Předávání dětí probíhá dle domluvy se školou a rodiči ve vestibulu školy.
Díky za pochopení, veškeré Vaše dotazy ráda zodpovím. Kontaktovat mě můžete na telefonu
602 39 89 11 nebo na mailu: esses@seznam.cz
Těšíme se na Vás a Vaše děti, za vedoucí TTO

Veronika Matějková

Předběžná přihláška na schůzky Tyfloturistického oddílu, z. s.
ve školním roce 2017/2018
(říjen – červen)
Přihlašuji svého syna/dceru ...................................................................................
Bytem (trvalé bydliště) ..........................................................................................
Datum narození .............................................
Ve školním roce 2017/2018 na pravidelné schůzky Tyfloturistického oddílu, které se konají
každou sudou středu od 16 do 18 hodin.
Dítě MÁ/NEMÁ závažnější zdravotní problémy a zdravotní omezení (např. alergie, epilepsie,
diabetes, případná omezení při tělesné výchově – skoky apod.).
V případě že má, napište prosím jaké (vyplňte pečlivě!):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................
Dítě je žákem ...............(uveďte, kterou třídu navštěvuje, např. 2.tř. ZŠ, 5.tř. ZVŠ )
Kontaktní telefon zákonného zástupce dítěte ………...................................................
E-mailová adresa zákonného zástupce dítěte ...........................................................
Souhlasím s použitím fotografií ze schůzek k propagačním účelům OS pro podporu TTO.
Ano
Ne
Svým podpisem se zavazuji (po vyrozumění hlavní vedoucí Veronika Matějkové
o přijetí mého dítěte na středeční schůzky TTO 2017/18) uhradit roční příspěvek 250,v hotovosti hlavní vedoucí střed Veronice Matějkové či na účet sdružení 206187050/0300.
V .................................................. dne ...................... 2017.

…..................................................
(podpis zákonného zástupce dítěte)

