Súkromná základná škola ESPRIT

ŠVP 2015 – VILABELA, BANSKÁ BELÁ
Termín: 18. 05. – 22. 05. 2015 (pondelok – piatok)
Suma: 135 EUR (ubytovanie, strava – plná penzia 5 x denne, pitný režim, doprava, pegagogický
dozor, tvorivé dielne s lektormi v anglickom jazyku, pracovný materiál, remeselná dielnička v
Kammerhofe).
Vilabela sa nachádza v malej dedinke Banská Belá, neďaleko historického mesta Banská Štiavnica,
na úpätí Štiavnických vrchov. Obklopená je krásnou prírodou, ktorá sa rozprestiera pod vrchom
Sitno. Je to očarujúce miesto, pokojné a malebné, plné prekvapení a tajomstiev Z bývalého
hospodárskeho statku majitelia vykúzlili jedinečnú školu v prírode zameranú na rozvoj tvorivosti a
remeselnej zručnosti detí. Samozrejme nechýbajú pohybové aktivity, či osvojovanie si princípov
trvale udržateľného zdravého života. Deti sa môžu zúčastňovať na bežnom živote v usadlosti – od
ranného zberu vajíčok, dojenia, starostlivosti o hriadky či bylinkovú záhradku až po drobnú pomoc
pri príprave jedál.
Žiaci aj pedagógovia počas pobytu vo Vilabele načerpajú nové podnety, silu a tvorivosť.
Vzdelávanie bude ponúknuté nielen v okolitej prírode, ale aj v netradičnej, tvorivosť rozvíjajúcej
učebni a v prvotriedne vybavených dielňach – keramickej a textilnej. Súčasťou programu bude i
práca v remeselnej dielničke pre deti v Kammerhofe.
Ubytovanie: Prednosťou penziónu je útulné vybavenie ubytovania. Izby sú farebné, každá má svoj
osobitý ráz a charakter, a tiež prispievajú k prirodzenej túžbe detí objavovať a tvoriť. Každá izba má
vlastné sociálne zariadenie, sprchu. Škola v prírode poskytuje aj wellness služby – saunu a vírivku.
(http://www.vilabela.sk)
Prihlášku a platbu prosíme odovzdať v kancelárii školy najneskôr do 22. 4. 2015.
Návratka: tu odstrihnúť
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Záväzná prihláška a informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka
Záväzne prihlasujem moje dieťa __________________________________ trieda ______________
do ŠVP 2015 – VILABELA, BANSKÁ BELÁ, ktorá sa bude konať v termíne 18. 05. – 22. 05.
2015 (pondelok – piatok). Suma ŠVP je 135 EUR (ubytovanie, strava – plná penzia 5 x denne,
pitný režim, doprava, pedagogický dozor, tvorivé dielne s lektormi v anglickom jazyku, pracovný
materiál, remeselná dielnička v Kammerhofe).
Platbu uhradím najneskôr do 22. 4. 2015 v kancelárii školy.
súhlasím – nesúhlasím*
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o dôsledkoch súhlasu s účasťou môjho
syna/mojej dcéry* na akcii v uvedenom termíne (školský poriadok). (nehodiace sa prečiarknite)
V Bratislave dňa ___________________

______________________________
podpis zákonného zástupcu

