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Škola volá… 

Tieto nápisy vidieť pred septembrom všade 
okolo nás. A nie je to inak ani u nás, v našej 
Life Academy. Aj my voláme po krásnom lete 
všetkých malých „lifekárov“ do našej škôlky. 
Čakajú nás spoločné chvíle, ktoré strávime 
hľadaním nových informácií, poznávaním sve-
ta, ale aj hľadaním cesty, ako sa stať dobrým 
človekom. 

Brána našej škôlky sa už otvára, všetci u nás 
vitajte, cíťte sa príjemne. Želám nám všetkým 
pohodové dni plne radosti z toho, čo naši 
najmenší vedia a dokážu. 

Gabriela Česlová 
Zriaďovateľka Life Academy



KOLEKTÍV 
Náš tím tvoria tieto učiteľky 
Zriaďovatelia: Gabriela Česlová a Milan Čuba


Vladimíra Chovanová – triedna učiteľka 
Jana Baranová – triedna učiteľka	 	 	  
Simona Vladová – triedna učiteľka	 	 	 	 	 	  
Jana Šramková – triedna učiteľka  
Jana Pešlová		 	 	 	 	 	  
Klaudia Handzušová 
Lenka Škyrtová 
Mima Gabonay – lektorka  jazykovej školy Target
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*VIAC SA O NAŠICH UČITEĽOCH DOZVIETE NA NAŠEJ STRÁNKE WWW.LIFEACADEMY.SK.



STRAVOVANIE 
Chutne a zdravo 

Obedy, desiate aj olovranty pre deti Súkromnej 
materskej školy má na starosti p. Birošíková, 
u ktorej môžete Vaše dieťa odhlásiť v čase od 
6.30 do 8.00 hod.


• osobne (kuchynka na 1. posch. — pri SMŠ) 

• telefonicky na tel. čísle 0911 506 001


Dieťa bude z obeda odhlásené iba v prípade 
Vášho telefonického alebo osobného kontaktu.
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DEŇ U NÁS 
Ako prebieha deň v Súkromnej materskej škole Life Academy?
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6:30 – 8:00 8:00 – 10:30 10:30 – 11:30 11:30 – 14:00 14:00 – 17:00

Schádzanie detí  
a ranné hry

Dopoludňajšie 
aktivity / Target ANJ Pobyt von Obed / oddych / 

relaxácia
Popoludňajšie 

aktivity / rozchádzanie 
detí
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POPOLUDNIE U NÁS 
Čo nás čaká každé popoludnie? 
Aj tento rok máte možnosť vybrať si pre staršie deti 
z ponuky záujmových krúžkov: 


• tvorivý krúžok (výtvarný, hudobný, dramatický)

• športový krúžok

• krúžok Predškoláčik

• kulinársky krúžok

• pohybové hry



ŠKOLSKÉ POPLATKY 
Kam a ako zaplatiť? 
Banka:	 	 Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:	 6132016001/5600 
IBAN:	 	 SK76 5600 0000 0061 3201 6001 
VS:	 	 	 podľa informácií v zmluve* 
Poznámka:	 meno dieťaťa
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*VIAC INFORMÁCIÍ VÁM RADA POSKYTNE EKONÓMKA ŠKOLY SLÁVKA ZÁBRANSKÁ
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DETI POTREBUJÚ 

• Papuče

• Náhradné oblečenie

• Pyžamo

• Zubná kefka

• Hrebeň

• Plienky a vlhké utierky (pokiaľ ešte potrebujú)

• Obľúbenú hračku


Všetky ostatné hygienické potreby a pomôcky 
zabezpečuje materská škola. 

Prosíme Vás označiť veci menom alebo znač-
kou. 
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KONTAKT 
Aby ste nás ľahko našli 
Telefón SMŠ: +421 903 822 866 
Zriaďovateľka: +421 918 727 735


Súkromná materská škola 
Rovná 597/15 
058 01 Poprad


lifeacademy@lifeacademy.sk 
www.lifeacademy.sk

mailto:lifeacademy@lifeacademy.sk
http://www.lifeacademy.sk
mailto:lifeacademy@lifeacademy.sk
http://www.lifeacademy.sk
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