
LETNÁ  ŠKOLA – POZNÁVAME  SLOVENSKO 

 

- zážitkové táborové vzdelávanie spojené s utvrdzovaním, opakovaním učiva hravou formou /čitateľská 

gramotnosť, hádanky, rébusy, slepé mapy, veselé pracovné listy/ 

- pobyt v prírode 

- rekreačno – relaxačné aktivity 
 

Termín:  09.08.2021 – 13.08.2021 

Poplatok: 100€  /doprava, vstupné, obed, WC, zmrzlina/ 
 

PROGRAM: 

PONDELOK: 9.8.2021 
Tatranská Lomnica – prírodovedné múzeum 

doprava: vlak 

obed:  v Tatranskej Lomnici  

stretnutie: 7,30 hod  pred železničnou stanicou 

návrat:  16,00 pred železničnou stanicou 
 

UTOROK: 10.8.2021 
Rožňava – banícke múzeum, Betliar 

doprava:  autobus 

obed:   Betliar reštaurácia 

zraz:   8,00hod pred ZŠ Kežmarská 28, KE 

návrat:   16,00 hod pred ZŠ Kežmarská 28, KE 
 

STREDA: 11.8.2021 
Hanušovce n/Topľou – kaštieľ, remeselné dielne 

doprava: autobus 

obed:  v Hanušovciach n/Topľou 

zraz:          8,00hod pred ZŠ Kežmarská 28, KE 

návrat:  16,00 hod pred ZŠ Kežmarská 28, KE 
 

ŠTVRTOK: 12.8.2021 
Bardejovské kúpele - skanzem 

doprava:      autobus  

obed:           reštaurácia v Bardejovských kúpeľoch 

zraz:           8,00hod pred ZŠ Kežmarská 28, KE 

návrat:        16,00 hod pred ZŠ Kežmarská 28, KE 
 

PIATOK: 13.8.2021 
Bankov  –opekačka 

doprava:  pešo, MHD 

obed:   vlastný /opekačka/ 

zraz:       8,00 hod pred ZŠ Kežmarská 28, KE 

návrat:    16,00 hod pred ZŠ Kežmarská 28, KE 

 

Prihlásiť sa môžete u svojej p.vychovávateľky. Poplatok prosíme uhradiť pri odovzdaní prihlášky, bude Vám vystavený 

doklad o zaplatení. 

V cene sú zahrnuté poplatky na vstupné, cestovné, obedy, zmrzlina.  

V prípade nepriaznivého počasia alebo pri zmene v covid-automate bude zabezpečený náhradný program. 

Zmeny budú oznámené deň vopred. 

Na výlety nosiť: KARTIČKU POISTENCA,  rúško (mať aj náhradné), dezinfekciu, pitný režim, desiatu, šiltovku, pršiplášť, 

vhodnú obuv, hygienické vreckovky, dobrú náladu. 

Počas celej LETNEJ ŠKOLY sa budeme riadiť aktuálnymi pokynmi MZ SR v čase pandémie. 

Kontakt na organizátorov LETNEJ ŠKOLY: G.Krillerová 

      T. Zagorová 

       J. Kapcová 

 

 



 

Prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa 
 

 

Prehlasujem, že môjmu synovi/dcére ................................................................................................ 

nebolo nariadené žiadne karanténne opatrenie a menovaný/á nejaví známky akútneho 

ochorenia. Taktiež mi nie je známe, že by menovaný/á prišiel behom posledných 14 dní do 

styku s osobou postihnutou infekčným ochorením alebo podozrivou z nákazy. Zdravotný 

stav môjho dieťaťa umožňuje účasť na školskej akcii v plnom rozsahu. 

 

 

V Košiciach, dňa ......................................................................   

Podpis zákonného zástupcu .................................................. 


