
Škola v prírode  25. 5. 2015 – 29. 5. 2015, penzión Jazmín, Duchonka 
 

ŠvP organizujeme pre Vaše deti s cieľom: 

 pobyt v prírode 

 utužovanie kolektívu 

 

Špecifikácia ubytovania: penzión Jazmín, ubytovanie  2,3 - 4 lôžkové  izby s vlastným 

sociálnym zariadením 

 

Špecifikácia stravovania: stravovanie je zabezpečené 5 x denne (t.j. raňajky, desiata, obed, 

olovrant, večera) v dávkach primeraných vekovej kategórii detí 

podľa noriem a platných zákonov a podľa zásad zdravej výživy, 

pitný režim formou nádob na dostupnom a viditeľnom mieste 
 

Adresa:    Škola v prírode 

Penzión Jazmín 

                  Duchonka 1025  

956 22   

     

Doprava: cesta tam aj späť je zabezpečená luxusným autobusom s bezpečnostnými pásmi. 

 

 

Pedagogický dozor: 

    PaedDr. Robert Popluhár  vedúci školy v prírode 

  Mgr.      Jana     Fišerová 

   Mgr.      Petra    Kralovičová 

   RNDr.   Katka    Oláhová 

      

 

Zoznam osobných vecí (všetko označené, zoznam nalepený v kufri): 

spodná bielizeň  

ponožky( aj teplé ) 

pyžama 

uterák a osušku 

tričká s krátkym aj s dlhým rukávom 

teplý pulóver 

tepláková súprava 

vetrovka (prechodná) 

pršiplášť 

plavky 

nohavice 

šiltovka, šatka, slnečné okuliare 

 

 

Hygienické veci: 

mydlo, zubná kefka a pasta, šampón, krém (aj na opaľovanie), hrebeň, gumičky ,sponky do 

vlasov, hygienické vreckovky, plátenné vrecko na špinavé veci, prostriedok proti kliešťom. 



Obuv: 

nepremokavá (vhodná aj na turistiku), prezuvky na chatu, šľapky pod sprchu, 

tenisky na šport  

 

Školské potreby: 

písacie potreby, linajkový zošit – ostatné podľa pokynov tr. učiteľky 

 

Ostatné potreby:  

nožničky, lepidlo, lep. páska, zapínacie špendlíky, farby, list. papier, obálka a známka, ruksak 

alebo chlebník, fľaša, primerané množstvo sladkostí, ovocie, hračka, kniha 

 

Lieky: 

ak dieťa užíva lieky, treba ich s presným rozpisom dávkovania odovzdať v deň nástupu pani 

triednej učiteľke  zabalené a označené meno, ako aj originál .kartičky zdravotnej poisťovne 

žiaka a potvrdenie  - o bezinfekčnosti s dátumom odchodu 

                   - o súhlase s vyslaním žiaka do ŠvP 

 

Vreckové: podľa uváženia, zalepiť do obálky a odovzdať tr.učiteľke 

 

Jedlo na cestu: podľa vlastného uváženia (v deň príchodu začíname večerou) 

 

 

ODCHOD: 

25. 5. 2015  zraz 8:00 – 8:15 pred školou., odchod o 8:30 hod 

Pri nevoľnosti  z cesty v autobuse podať pol hodiny pred cestou KINEDRYL 

 

 

PRÍCHOD:  

29. 5. 2015 okolo 16:00 pred školou. 

 

 

Cenné veci si berie každý na vlastnú zodpovednosť.  

 

 

V prípade, že dieťa nenastúpi na pobyt pre chorobu musí mať potvrdenie od lekára, 

časť sumy mu bude vrátená na účet, ktorý uvediete spolu s  lekárskym potvrdením. 

 

 

 

ZA SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY (perá, farbičky, hračky, reklamné predmety a iné)NA 

ODMEŇOVANIE DETÍ V SÚŤAŽIACH  VŠETKÝM RODIČOM VOPRED 

ĎAKUJEME ! (odovzdať môžete triednej učiteľke) 

 


