
 

4.-8.7., 11.-15.7., 18.-22.7., 25.-29.7., 1.-5.8., 8.-12.8., 

15.-19.8., 22.-26.8. 2022 

 

АДАПТАЦІЙНІ ГРУПИ БРУНТАЛ 

Про діти віком від 6-15 року з України 

   В рамках виклику MŠMT виклику č.j.: MSMT- 7105/2022-2 

організовуємо адаптаційні групи для українських дітей в 

Брунталі під час літніх канікул, які прийматимуть форму 

«приміських таборів».  

   Індивідуальні пробіги адаптаційних груп будуть проходити з 

понеділка по п'ятницю, одна група з 8:00 до 12:00, інша група 

з 14:00 до 18:00. У кожній групі буде максимум 15 дітей у віці 

від 6 до 15 років.  

   Для дітей буде передбачена насичена програма дозвілля, 

включаючи неформальні уроки чеської мови, ми страхуємо 

дітей від можливих нещасних випадків, надаємо закуски і 

питний режим.  

   Якщо це цікаво, одна дитина може взяти участь у декількох 

запусках Групи адаптації (наприклад, в один тиждень вранці і 

вдень, або просто, наприклад, вранці кілька тижнів поспіль). 

 

Щотижня в липні та серпні 
з 8:00 до 12:00 

і 
з 14:00 до 18:00 

 

початок о 8:00 та о 14:00 у 
початковій школі Bruntál, 

Cihelní 6, задній вхід зі 
спортивного залу 

 

У вільний час 
Спорт 

Пізнавальні події 
Поїздки 

Викладання чеської мови в 
ігровій формі 

 

Групи очолює пара 
викладачів з педагогічною 

освітою 

 

Повністю безкоштовно для 
дітей 

 

Програма ведеться чеською 
мовою 

 

Ми надаємо 
перекус і питний режим 

 

Діти застраховані 
проти можливих травм 

 

Діти можуть брати участь у 
щотижневих пробіжках 

неодноразово 

 

Організовує адаптаційні 
групи 

AZ Help 
zapsaný spolek 

+420732484077 

www.azhelp.cz 

IČ:60459131 
Předseda Rady: Mgr. Petr Spurný 

 
 

http://www.azhelp.cz/


                                                                                                                       

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ФОРМУЛЯР 

Адаптаційні групи Брунтал  

 

 

Надішліть заповнену заявку на електронну пошту: petr.spurny@azhelp.cz. 
На всі питання відповімо за тел.: +420732484077. 
При необхідності скопіюйте реєстраційну форму 
  

ім'я дитини 
 

 Прізвище дитини  

Дата народження 
 

 місце народження  

Адреса постійного місця 
проживання в Україні 
 

 

ім'я та прізвище 
законного представника 
 

 

Адаптаційна група 
 

8:00-12:00 14:00-18:00 

4.-8.7.2022 так       ні так       ні 

11.-15.7.2022 так       ні так       ні 

18.-22.7.2022 так       ні так       ні 

25.-29.7.2022 так       ні так       ні 

1.-5.8.2022 так       ні так       ні 

8.-12.8.2022 так       ні так       ні 

15.-19.8.2022 так       ні так       ні 

22.-26.8.2022 так       ні так       ні 

контактний телефон законного 
представника 
 

 

контактна електронна адреса законного 
представника 
 

 

mailto:petr.spurny@azhelp.cz

