
Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, Spišské Bystré, 059 18 
 
 

PONUKA LETNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ: 

 

  Smelí výletníci 
 

Vážení rodičia, milé deti, 

 

v prípade Vášho záujmu  pre Vás tento školský rok pripravíme letný školský klub detí 

 pod názvom Smelí výletníci s bohatým programom v prírode! 

 

 Program Vás prevedie náučnými chodníkmi v okolí obce, na ktorom spoznáte krásu 

našich lesov a lúk, naučíte sa ochraňovať prírodu, poznávať liečivé bylinky, zbierať lesné 

plody, či vychutnávať si pobyt na čerstvom vzduchu. V neposlednom rade prežijete časť 

prázdnin zmysluplne so svojimi rovesníkmi a profesionálnym pedagogickým dozorom. V 

prípade zlého počasia budú pre Vás pripravené priestory školy, spoločenské hry, kvízy, 

tvorivé dielne, či športové alebo pohybové hry v telocvični. Podrobnejší program letného 

školského klubu detí Vám pripravíme po zistení Vášho  predbežného záujmu. 

 

Veková kategória účastníkov: klub je  určený pre žiakov  1. až 5. ročníka. 

Termíny :   1.    1.7. – 3.7. 2020 

                    2.    6.7.- 10.7.2020 

                    3.  13.7.- 17.7.2020 

 

Predbežný program:  

 7.00– 8.30 príchod detí, oddychové aktivity v priestoroch ŠKD, spoločenské hry, 

kreslenie, tematické hry, kvízy. 

 8:30 - 11:30 - vychádzky do okolia obce  - podľa počasia, športové hry, pohybové hry  

 11:30- 13:00 - obed, oddychové aktivity  

 13:00 - 15: 00 tvorivé dielne, športové a pohybové hry na ihrisku, v telocvični 

 15:00 - 15:30 odchod detí domov 
 

Poplatok: 4,-€ / deň /žiak, poplatok zahŕňa : obed, pitný režim, spotrebný materiál,zmrzlina, 

opekačka atď.  Výška poplatku sa môže meniť podľa počtu prihlásených detí. 

 

Pre otvorenie letného školského klubu je potrebné, aby sa doň prihlásilo minimálne  15 detí. 

Pri nižšom počte sa klub neotvorí. 

 

 Svoj záujem o letný školský klub detí môžete potvrdiť v návratke, ktorú treba doručiť  

do 15.6. 2020 vedúcej letného školského klubu detí :  Mgr. Márii Alžbetkinovej. 

 

 

V Spišskom Bystrom 2.6.2020                              

                                                                                            

 Mgr. Štefan Luha 

           riaditeľ školy 

 



 

Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, Spišské Bystré, 059 18 
 
 

Záväzná prihláška dieťaťa do letného školského klubu detí 
 
 
 

Meno,priezvisko zákonného zástupcu:  ..................................................... 
 
Meno, priezvisko dieťaťa:           ....................................................................... 
 
Termín pobytu dieťaťa :   .......................................................................... 
 
Svojim podpisom potvrdzujem , že záväzne prihlasujem svoje dieťa do letného školského 
klubu detí  a uhradím poplatok s ním spojený do 30.6.2020. 
 
 
V Spišskom Bystrom .................                                         ................................................  
                                                              podpis 
 
 

 
    


