
Milí rodičia, 

posielame Vám informácie ohľadne krúžkov a prázdninových táborov v 2.polroku. 

Koncom januára, t.j.na prelome polrokov by sme Vám chceli dať do pozornosti nasledovné 

informácie v rámci poobedňajšej družiny: 

- Prihlasovať deti do nových krúžkov môžete v termíne od 21.1.- 25.1.2019.  Ak dieťa krúžok 

navštevovalo v 1.polroku a bude v ňom pokračovať aj v 2.polroku, prihlasovanie do krúžku už 

nie je potrebné. Prosím nezabudnite krúžok vyplatiť najneskôr do 31.1.2019. Nové prihlášky 

do krúžkov treba posielať mailom na adresu: monika.malikova@deutscheschule.sk. 

Ospravedlňujeme sa za to, že náš systém prihlasovania ešte nefunguje tak, ako by mal. 

Prehľad aktuálnej ponuky krúžkov so všetkými informáciami nájdete na našej webovej 

stránke (www.dsb.sk). 

- Odhlásenie detí z krúžkov môžete v termíne 21.01.-31.01.2019, takisto  mailom na pani 

Malikovú. 

- V dňoch 20.02.2019 a 20.03.2019 vždy o 16.00h sa bude konať Talentshow. Prihlásenie detí 

do tejto súťaže je možné do konca januára a to zápisom do žiackej knižky /Schuelerkalender/ 

a odovzdať v triede jednotlivým vychovávateľom. Termín pre finále Talentshow ešte nie je 

upresnený. Konať sa bude eventuálne pred veľkonočnými prázdninami alebo až po 

plánovaných školách v prírode. 

- Cez jarné prázdniny máme v ponuke jarný denný tábor. Potrebné informácie nájdete takisto 

na našej webovej stránke. Posledný deň prihlásenia detí do tohto denného tábora je 

15.02.2019. 

- Aj toto leto plánujeme pre deti pobytový tábor v termíne 01.07.-05.07.2019. Radi by sme šli 

vlakom do Popradu a zarezervovali priamo tam, prípadne v blízkom okolí ubytovanie. Preto 

by sme Vás chceli požiadať, aby ste deťom zabezpečili kartičku  Slovenských železníc, na 

ktorú dieťa má možnosť cestovať vlakom zdarma. Plánujeme robiť denné výlety do Vysokých 

Tatier a Slovenského raja. Takisto plánujeme výlet do AquaCity Poprad. Náklady na pobytový 

tábor činia 250,- eur. Je eventuálne možné, že do tábora vycestujeme už  30.júna 2019 /toto 

ešte upresníme/.  Prihlásiť sa môžu deti od 1.-12. triedy. Do konca februára 2019 by malo byť 

aspoň 8 záväzne prihlásených detí, aby sa mohol pobytový tábor uskutočniť. Prihlásiť deti 

môžete mailom na adrese: martin.vetter@deutscheschule.sk. Sprevádzať deti v tomto tábore 

budú pani Jakoby a pán Vetter. Veľmi sa už tesíme na rovnako krásny týždeň ako minulý rok. 

 

S pozdravom 

Martin Vetter 

 

mailto:monika.malikova@deutscheschule.sk
http://www.dsb.sk/
mailto:martin.vetter@deutscheschule.sk

