
Prihláška 

na „Letný tábor technických zručností“ 

Prihlasujem svoje dieťa menom:    .....................................................................................................  

na „Letný tábor technických zručností“ organizovaný SSOŠT, Dr. Janského 10 v Žiari nad Hronom, v čase od 

19.-22.8.2014. 

ZŠ a ročník, ktorý dieťa navštevuje:   

Bydlisko (stačí uviesť mesto/obec):  

Telefonický a emailový kontakt na rodiča:  .............................................................................................  

Emailový kontakt na dieťa:  .....................................................................................................................  

Dni, v ktoré sa dieťa zúčastní aktivity: .....................................................................................................  

Už sa moje dieťa zúčastnilo jarného tábora na Vašej škole:  áno – nie  (čo sa hodí, zakrúžkuj) 

U dochádzajúcich príchod a odchod autobusu: ......................................................................................  

Súhlasím, aby fotografie z letného tábora, na ktorých bude moje dieťa, boli zverejnené na webovej stránke 

SSOŠT. Mená detí, ani škola uvedené nebudú: áno – nie (nehodiace sa škrtnite). 

Meno a podpis zákonného zástupcu:  .....................................................................................................  

 

 

 

Tu odstrihnite: 

Informácie pre rodiča: „Letný  tábor technických zručností“ 

Tábor je určený  pre žiakov 7.8. a 9. ročníka ZŠ 

Organizátor a miesto konania:  SSOŠT, Dr. Janského 10, 965 01 Žiar nad Hronom  

Čas konania:  od 19.-22.8.2014, denne od 8:00 hod. do 13:00 hod. 

Bližšie informácie: Ing. Žabenský Pavel, telefón: 045/673 3394, mobil: 0905 635 882 

Program:  

1. Elektrotechnika hrou – overíš si elektrotechnické javy zábavnou formou a prakticky si zostavíš jednoduché  

elektrické zariadenie. 

2. Automatizovaná výroba súčiastok a návrh riadenia jednoduchej linky.  Naučíš sa vyrobiť vlastnú súčiastku na 

počítačom riadenom stroji.  Súčiastku si navrhneš a nakreslíš sám v kresliacom programe na PC. Vytvoríš 

jednoduchý riadiaci program. 

Aktivita je bezplatná. Dieťa dostane počas dňa malé občerstvenie. Cezpoľným preplatíme cestovné na základe 

predložených cestovných lístkov. 

Aktivitu podporila Nadácia ZSNP a Slovalco. 

Aktivity sa môže zúčastniť maximálne 30 detí, uprednostnené budú deti, ktoré sa  zúčastnia celej aktivity. Rozhodovať 

bude poradie prihlášok. Záujem môže nahlásiť rodič alebo škola emailom na ssos.intech@gmail.com (do predmetu 

uveďte „Jarný tábor“) a následne pošle vyplnenú prihlášku do 4.júla 2014 poštou (adresa = viď miesto konania) alebo 

oskenovanú emailom.  

Po doručení prihlášky Vám ihneď oznámime, či bolo dieťa do programu zaradené.  
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