
Denný letný tábor informatiky, robotiky, 3D modelovania a 3D tlače 

 

Tábor je vhodný pre žiakov nastupujúcich do 7., 8.,  9. a ukončeného 9. ročníka. 

Organizátor:  Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380, Senica (ďalej iba: SSOŠP 

Senica) 

Termín:  5. 7.  – 9. 7. 2021 v prípade zvýšeného záujmu budú termíny pridané priebežne. 

Začiatok:  každý deň  7:45 pred jedálňou SSOŠP Senica (alebo podľa ďalších inštrukcií) 

      12:00 : 12:30 obedová prestávka 

Ukončenie: 15:00 v areáli SSOŠP Senica 

Cena: 75 €.  (v cene je zahrnutý obed, materiál na 3D tlač a spotrebný materiál) 

Kapacita:  15 miest (v prípade veľkého záujmu bude pridaná ďalšia skupina) 

Zameranie: V špecializovanom softvéri sa účastníci naučia vymodelovať 3D objekty, vytvorené 3D 

modely vytlačia na 3D tlačiarni (v závislosti od kapacity a rozmerov objektu),  získajú základné 

vedomosti z tvorby webových stránok a strihu videa.  

Všetky aktivity sú zastrešené odbornými pedagógmi našej školy, ktorí sa dlhodobo venujú 

jednotlivým oblastiam kurzu. 

Súčasťou programu tábora sú aj výlety do prírody za účelom získavania fotografií a videí, ktoré budú 

žiaci následne spracovávať.  

V závislosti od počasia budú pre účastníkov pripravené aj aktivity v areáli školy alebo spoločenské 

hry.  

Odporúčame priniesť si: fotokópiu kartičky poistenca, desiatu, repelent, zošit, pero, dobrú náladu 

a chuť naučiť sa niečo nové. 

Tábor môže byť zrušený z dôvodu nevyhovujúcej epidemiologickej situácie.  

 

PODANIE PRIHLÁŠOK 

Podanie prihlášok je možné osobne na sekretariáte SSOŠP Senica v dobe vyučovania, e-mailom na 

adresu: sedlacekmichalpraca@gmail.com Pri e-mailovej komunikácii je potrebné prihlášku a súhlas 

so spracovaním osobných údajov vytlačiť, vyplniť, podpísať a oba naskenované dokumenty odoslať 

na emailovú adresu sedlacekmichalpraca@gmail.com. Podpísané originály prinesie dieťa v prvý deň 

tábora. 

V deň nástupu je potrebné priniesť vyhlásenie o dezinfekčnosti. Dieťa je povinné nosiť v interiéri 

rúšku alebo respirátor. V prípade, že dieťa odmietne nosiť vhodné prekrytie dýchacích ciest bude 

bezodkladne vylúčené z ďalšej účasti na táborových aktivitách. V takom prípade bude kontaktovaný 

rodič, ktorý si musí bezodkladne prísť po dieťa. V prípade, že bude dieťa vylúčené z aktivít táboru sa 



poplatok za účasť nevracia. V závislosti od usmernení Úradu verejného zdravotníctva môže byť pred 

nástupom požadovaný antigénový alebo PCR test. (V dobe vzniku tohto dokumentu nebolo jasné aké 

stanovisko zaujme UVZ.) 

 

 

PLATBA 

Platba  je možná v hotovosti na sekretariáte SS0ŠP Senica, alebo prevodom na účet: 

SK40 0900 0000 0002 4273 9940 

Referenčné číslo: 1213145  

!! Do správy pre príjemcu treba uviesť: Denný tábor, meno priezvisko dieťaťa, termín konania tábora, 

(PRÍKLAD: Denný tábor, Michal Sedláček, 5-9.7.2021) 

Pri platbe online odporúčame, aby sa rodič vopred informoval o voľných miestach v jednotlivých 

skupinách na t. č.: 0949 518 387. 

Pri hotovostnej platbe a osobnej registrácii bude dieťa do tábora registrované okamžite. 

Pri platbe prevodom na účet a emailovej registrácii bude dieťa registrované až po prijatí platby. 

Zákonný zástupca bude o registrácii dieťaťa informovaný potvrdzujúcim e-mailom, respektíve 

telefonicky.  

 


