
 

                  Základná škola Mirka Nešpora 2, Prešov 

 

Letná škola 2020 

Informácie pre rodičov 

 

Termín : 24. – 28.8.2020 ( pondelok – piatok) 

- Príchod detí do školy 8.00 – 8.15 h. cez vchod bazén ( prísť presne, lebo o cca 8.30 

odchádzame zo školy na naplánované aktivity mimo školy) 

- Odchod detí zo školy si naplánujte na 14.00, 15.00 a 16.00 ( podľa nižšie uvedeného nášho 

programu ) 

- Každý deň nech majú deti športové oblečenie a tenisky, šiltovku, rúško, v ruksaku pršiplášť 

alebo dáždnik, svoju fľašu s vodou, desiatu, olovrant, vreckové podľa vášho uváženia. 

- Máme naplánovaný bazén, osobitne do vrecúška pribaľte deťom plavky, uterák, čiapku 

a prezuvky na bazén. 

- 27.8. vo štvrtok ideme na celodenný výlet, návrat do školy cca 15.00 h. 

- Obed, vstupné na aktivity, materiálne zabezpečenie aktivít majú deti hradené. 

- Prosíme rodičov, v prípade zdravotného problému ( alergia a iné ) nás informujte.  

- Ak dieťa v daný deň nepríde, dajte nám vedieť do 8.15 h. telefonicky do školy                              

na tel. číslo: +421 51 7710957     

Program, rozpis príchodov a odchodov detí, obed 

 Príchod 

detí do 

školy , 

ranné 

aktivity             

Dopoludňajšie aktivity                

mimo školy                                         

8.30 – 13.00  

Obed v 

škole 

Aktivity              

do 

14.00 

Odchod 

detí 

domov 

o 14.00  

- vchod 

bazén 

Popolud

ňajšie 

aktivity         

14.00 – 

15.00  

Odchod 

detí 

domov 

o 15.00  

- vchod 

bazén 

Popolud

ňajšie 

aktivity  

15.00 – 

16.00         

Odchod 

detí 

domov 

o 16.00  

- vchod 

bazén 

Pondelok                 

24.8.2020  

8.00 - 8.15  Lanové centrum,  

Prešov 

cca 13.00 

– 13.30 

v škole 14.00 Bazén  15.00 V škole 16.00 

Utorok      

25.8.2020 

8.00 - 8.15  Po stopách vrabčeka 

Urbanka, prehliadka 

centra Košíc 

cca 13.00 

– 13.30 

v škole 14.00 Bazén 15.00 V škole 16.00 

Streda    

26.8.2020 

8.00 - 8.15  ZOO a Dinopark          

Košice 

cca 13.00 

– 13.30 

v škole 14.00 Bazén 15.00 V škole 16.00 

Štvrtok          

27.8.2020 

8.00 - 8.15  Archeopark a múzeum,         

Hanušovce / celodenný 

výlet, návrat cca 15.00 

so sebou - - - 15.00 V škole 16.00 

Piatok           

28.8.2020 

8.00 - 8.15  Fundiland, Prešov cca 13.00 

– 13.30 

v škole 14.00 Bazén 15.00 V škole 16.00 

 

                                                                                                                                                             Ďakujeme 

 


