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          Vážení rodičia, 

 

aj v tomto školskom roku sme sa rozhodli osloviť Vás s ponukou letnej školy. Letná škola je určená 

nielen pre našich žiakov ale deti vo veku od 6 do 18 rokov.  

 

Letnú školu ponúkame v termíne 1. - 5. augusta 2022, v čase 8:00 - 16:30.  

Školu je možné absolvovať aj ako jednotlivé dni. 

Miesto: Súkromná MŠ Bilíkova 34 (vchod z Lysákovej), Bratislava - Dúbravka 

 

  

Počas celej letnej školy je zabezpečený odborný pedagogický dozor. Vyučovanie bude prebiehať 

v súčinnosti s aktuálnymi platnými hygienickými opatreniami. (Počas trvania letnej školy je MŠ 

uzavretá, čiže deti prichádzajú do styku iba so spolužiakmi a pracovníkmi ZUŠ.) K dispozícií je 

priamo v areáli ihrisko pre mladšie deti, trampolína a priľahlé dopravné ihrisko využiteľné na 

loptové aktivity. Stravovanie je formou desiaty a olovrantu (vrátane pitného režimu) priamo v areáli 

a obedu v neďalekej reštaurácií s vonkajším sedením (60 m od areálu).  

 

 

Cena (vrátane stravy):  

celý turnus - 25 € / deň (5 dní - 125 €),  

možnosť výberu iba jednotlivých dní - 30 € / deň. 

 

Suma je splatná do 25. júla 2022.  Prihlášky posielajte do 30. júna 2021.  

Platbu, prosím, realizujte prevodom alebo vkladom na BÚ:  

262 00 78 190 /1100 Tatra banka 

IBAN: SK5311000000002620078190.  

Pri platbe uveďte VS: 82022, ŠS: dátum narodenia dieťaťa, a do popisu meno dieťaťa a „letná 

škola“. Pokiaľ ste platbu uhradili po 25. júli, pri nástupe prosím predložte potvrdenie o zaplatení.  

 

 

V prípade záujmu vyplňte prosím prihlášku a pošlite e-mailom na boskovicova@suzus.sk spolu s 

odfoteným preukazom poistenca dieťaťa. 

 

 

S pozdravom  

vedenie SZUŠ  

Mgr. Hana Boskovičová 

informácie: 0902 65 47 31,  

boskovicova@suzus.sk 
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Letná škola pre Výtvarný odbor 

 

Zámerom letnej školy je tvorivé trávenie voľného času, ale i jeho využitie na časovo náročnejšie 

výtvarné aktivity, na ktoré nepostačuje dĺžka klasickej vyučovacej hodiny. Naším cieľom je 

ponúknuť deťom bohatý program zameraný na rozvoj všetkých oblastí ich osobnosti. 

Prostredníctvom tvorivých aktivít rozvíjame fantáziu a zručnosti detí v jednotlivých výtvarných 

disciplínach. Chceme aby sa deti zabavili, vyskúšali si niečo nové a odniesli si z tábora svoje diela 

či výrobky na pamiatku. 

 

Program letnej školy je rozdelený na náročnejšiu výtvarnú aktivitu doobeda a ľahšiu poobede. 

Venovať sa tak budeme maľbe na plátno, enkaustike, mozaike z keramiky, grafickým technikám 

ale aj dekoratívnym technikám (napr. výroba klobúčikov), atď. (Priložené fotografie sú práce detí 

z minulých ročníkov). Priestor bude aj na relax či zábavné alebo pohybové hry na ihrisku. Všetky 

výtvarné pomôcky a materiály budú deťom k dispozícií. Odporúčame priniesť si iba tričko alebo 

zásteru či veci na prezlečenie, ktoré si dieťa môže ufúľať od farieb, prezúvky, čiapku alebo inú 

ochranu hlavy pred slnkom. 

 

 
 

 

PRIHLÁŠKA  NA  LETNÚ  ŠKOLU  2022 

 



                                       
                                               
 
               

          Súkromná základná umelecká škola, Ružová dolina 29,  821 09 Bratislava                  
                                                      informacie@suzus.sk; www.suzus.sk                                                 

 

mobil  Bankové spojenie       IČO       DIČ www.suzus.sk 
0905 281 606 Tatra banka          30 799 937                   202 224 6919 informacie@suzus.sk 
0917 544 414 SK5311000000002620078190  

 

Odbor: Výtvarný 

 

Meno:....................................................... Priezvisko: .................................................................. 

 

Adresa: .........................................................................................PSČ:.........................................  

 

Dátum narodenia: ........................................Telefón na rodiča:..................................................... 

 

e- mail: ................................... ZŠ, ktorú dieťa navštevuje............................................................. 

 

Potravinové alergie (kvôli zabezpečeniu stravy): ........................................ 

 

Termín (nehodiace sa prečiarknite):  

- celý turnus (1. - 5. 8. 2022) 

- vybrané dni:  PO 1. 8.,   UT 2. 8.,   ST 3. 8.,   ŠT 4.8.,   PI 5. 8. 

 

Potravinové alergie (kvôli zabezpečeniu stravy): ........................................ 

 

 

Spolu s prihláškou prosím odošlite aj odfotený preukaz poistenca dieťaťa. 

 

 

 

Prihláškou zároveň čestne prehlasujem, že som poučil svoje dieťa o chovaní sa v letnej škole, 

šetrení jej zariadenia a v prípade úmyselne spôsobenej škody alebo škody spôsobenej z 

nedbanlivosti, ja ako zákonný zástupca, túto škodu uhradím. V prípade závažného porušenia 

disciplíny, akútnom zdravotnom alebo inom probléme dieťaťa, súhlasím s tým, že dieťa vyzdvihnem 

v mieste konania po oznámení a dohode s pedagógom. 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––      ––––––––––––––––––––– 

            dátum           podpis 

 

 

 


