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31. ledna 2019 

Městské tábory: Vídeň investuje 6 milionů 

euro 

Město Vídeň rozšiřuje nabídku městských táborů během letních prázdnin až 

pro 6 000 dětí. 

 

Děti do věku 14 let budou moci již toto léto využít ze široké škály tzv. „Summer City 

Camps“. „Zařídit hlídání pro děti na dva měsíce je pro rodiče často finančně a 

organizačně náročné. Proto je naším cílem nabídnout vídeňským rodinám a jejich 

dětem plnohodnotný prázdninový program, a to již na toto léto“, zdůraznili starosta 

města Vídně Michael Ludwig společně s radním pro vzdělávání Jürgenem 

Czernohorszkym. Program cílí mimo jiné i na děti s postižením či děti, které nejsou 

německými rodilými mluvčími. Město Vídeň letos investuje do prázdninového 

programu pro děti z různých vzdělávacích zařízení celkem 6 milionů euro.  

 

Od února bude na internetu zveřejněno až 3 000 míst na jednotlivých letních 

městských táborech, na které se budou moci hlásit děti s trvalým bydlištěm ve Vídni. 

Tábory, během kterých bude přes letní prázdniny postaráno až o 6 000 dětí, se 

budou konat od 1. července do 30. srpna 2019 celkem na 25 místech po celé Vídni. 

Cena za celodenní účast včetně oběda je 50 euro na týden.  

 

Hlídání, zábava i výuka 

„Cílem kempů není pouze samotné hlídání dětí. Vedle zábavy a hraní her se budou 

děti zdokonalovat ve svých koníčcích a nadáních“, uvedl Czernohorszky. Kromě 

sportu a her budou na speciálních místech cíleně vyučovány také předměty jako 

němčina, matematika nebo angličtina v rozsahu 15 hodin týdně.  

 

Pro letní dětské tábory dá Vídeň k dispozici vybrané školy z celého města. Podle 

představitelů města „je hlavním cílem, aby všechny vídeňské děti – nezávisle na 

finančních možnostech svých rodičů a typu vzdělávacího zařízení, které navštěvují 

– mohli strávit napínavé léto ve Vídni a v případě potřeby byli podpořeni“. 
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