
                                    Záväzná prihláška na Letnú školu  

6.7.2022 - 8.7.2022 (8.00 hod. do 15.00 hod.) 

Meno a priezvisko žiaka  

Dátum narodenia  

Adresa 
 

 

Meno rodiča/zákonného zástupcu  

Telefónny kontakt na rodiča  

E mail rodiča  

Odbor a ročník,  ktorý žiak navštevuje 
 

 

Žiak  môže z letnej školy odchádzať sám 
alebo čaká na príchod rodiča? 

Áno - nie 

Mám záujem o autobusovú prepravu 
z miesta bydliska do Medzeva (uveďte 
adresu, kde žiak nastúpi do autobusu) 

Áno - nie 

Mám záujem o teplý  obed  pre moje dieťa 
(cena je 4 eur za jeden obed)   

 Áno- nie 

Zdravotné problémy  (alergie a pod.) 
špecifické potreby, lieky   

 

Iné požiadavky  

 

 Letná škola sa organizuje pre žiakov základného štúdia tanečného odboru ZUŠ vo veku od 7 rokov 
a pre žiakov hudobného odboru vo veku od 9 rokov.  
 
Cena letnej školy so stravou:  27 eur  
Cena letnej školy bez stravy: 15 eur 
 
Suma za letnú školu je predpokladaná suma, ktorá sa ešte môže zmeniť a  bude závisieť od počtu 
prihlásených žiakov. 
 
Svojím podpisom beriem na vedomie a  súhlasím s „Pokynmi a  informáciami pre účastníkov Letnej 
školy“  
 
 
Dátum:                                                                                                    Podpis zákonného zástupcu 
 
 

Prihlášku je potrebné vrátiť do 15.6.2022, po tomto termíne sa prihlášky budú akceptovať len 
v prípade voľných kapacít.  

 



 

 

Pokyny a informácie: 

 Letná škola  bude prebiehať  denne od stredy 6.7.2022  do piatka 8.7.2022. Ráno budeme začínať   o  
8.00 hod. v  priestoroch podľa programu.  Program bude končiť  o 15.00 hod.  

 Podmienkou účasti na Letnej škole je mať zaplatený príspevok Rodičovskej rade (10,00 eur) , 
uhradené školné za obidva polroky a nemať podĺžnosti  voči škole.   

 Program je vyskladaný z  rôznych tanečných a hudobných tvorivých a  zážitkových aktivít.  
 Prosíme, aby ste deťom na stretnutia nedávali cenné predmety, podľa potreby im vždy pribalili 

menšiu desiatu a pitie.   
 Prihlášku prosím pošlite elektronicky aj bez podpisu  alebo ju  prineste podpísanú, poprípade pošlite 

poštou aby sme mohli Vaše dieťa zaregistrovať.  
 Ak môže účastník Letnej školy odchádzať zo stretnutí sám, prosím uveďte to v  prihláške.  
 Akékoľvek pripomienky, informácie prosím napíšte do mailu s prihláškou alebo na prihlášku. 
 Prihlášku zasielajte na adresu zusmedzev@zusmedzev.sk alebo zusmedzev@gmail.com   
  Účasť na Letnej škole  je dobrovoľná. Účastník letnej školy  rešpektuje pokyny učiteľov. Účastník 

bez vedomia učiteľa alebo rodiča, zákonného zástupcu neopustí program. Prípadné zmeny je 
potrebné dohodnúť s  učiteľom.  

 Každý účastník chráni svoj a  zverený majetok, dáva pozor, aby svojim konaním nepoškodil 
zariadenie tanečnej sály,  sály  a  hudobné nástroje.  

 Odhlásiť dieťa z letnej školy je možné telefonicky  alebo mailom do 1.7.2022.  Po tomto termíne sa 
zaplatený účastnícky poplatok nevracia.  

 Dôležité telefónne kontakty pre prípad potreby: 
Kancelária školy: 0554663436, 0918628915   

 
 
         Program: 

1. Tvorivé dielne workshopy  

  Prezentácia slovenského umenia ( vystúpenia umelcov – bývalých žiakov)                               
 Orffova škola, hudobná náuka   hrou 
 Viacerým to ide lepšie (komorné zoskupenie viacerých nástrojov) 
 Rôzne tanečné techniky pod vedením erudovaných tanečníkov 

2.  Záverečné vystúpenie 

Presný rozpis  jednotlivých aktivít upresníme 6.7.2022  pri začiatku. V  prípade potreby  je zmena programu 
vyhradená. Za pochopenie ďakujeme a budeme sa tešiť na stretnutie.   

 

 

S pozdravom                                                                                     Mgr. Mária Csontosová 
                                                                                                               riad.ZUŠ v Medzeve 


