Škola v prírode Lazy pod Makytou
t. č. 042/468 19 49, email: zslazy@zslazy.edu.sk

Plánujete školu v prírode, letný tábor, vzdelávací seminár,
sústredenie, alebo len chcete stráviť niekoľko dní spoločne so
svojimi priateľmi?
Ponúkame Vám na to ideálnu
možnosť. Naša škola v prírode sa
nachádza v peknom prostredí obce
Lazy pod Makytou (okres Púchov)
v srdci pohoria Javorníky.
Zariadenie disponuje kapacitou až 49 miest, vlastnou jedálňou,
telocvičňou, multifunkčným ihriskom a hlavne výbornou cenou.
Prečo si vybrať práve našu školu v prírode?
-

-

-

výhodná cena ubytovania aj stravy,
kapacita zariadenia až 49 miest (4x
10-lôžková izba, 1x 4 -lôžková izba,
1x 2-lôžková izba, 1x 3-lôžková
izba),
naviac sú v zariadení 3 izolačky – 2 x
2 a 1 x 4 - lôžková izba),
spoločenská miestnosť s vybavením
(káblová TV, DVD prehrávač, HiFi
veža),
2 triedy (vhodné na vyučovanie,
prednášky,...)
2 stolnotenisové stoly,
telocvičňa v areáli Školy v prírode,
ohnisko, multifunkčné ihrisko s umelou trávou (futbal, tenis, volejbal),
Škola v prírode Lazy pod Makytou je vzdialená 17 km od mesta Púchov (priame autobusové
spojenie), nachádza sa v srdci Javorníkov v Chránenej krajinnej oblasti Javorníky a Kysuce.
v blízkosti hranice s ČR sa nachádzajú ďalšie významné lyžiarske a turistické strediská Portáš,
Kohútka, Prvé Česko-slovenské turisticko-informačné centrum
možnosť využiť na premietanie novú techniku v Kultúrnom dome v Dome histórie

Dopravné spojenie:
-

-

vlak do stanice Púchov, resp. Lúky a odtiaľ
autobusový prípoj na Lazy pod Makytou –
Základná škola
možnosť dohodnúť si dopravu u súkromného
dopravcu

Kam zo školy v prírode na výlet?
- MAKYTA – najvyšší vrch v západnej časti Javorníkov (922 m n.m.), značené turistické chodníky
a cyklotrasy v Javorníkoch
- ČERTOV – rekreačné a lyžiarske stredisko položené v závere Lazovskej obce, chránenej
krajinnej oblasti Javorníky,
- východzí turistický bod v smere Morava,
- v stredisku sú 4 lyžiarske svahy s celkovou dĺžkou 3000 m; 3 vleky Tatrapoma –
900 m, 600 m, 350 m; večerné lyžovanie
- kultúrne pamiatky v obci:
- kostol rímskokatolícky klasický z roku 1801,
- kostol evanjelický neskoroklasický z roku 1859
- pamätník Mladoňov postavený na počesť obetí
2.svetovej vojny,
- pomník básnika Pavla Kokeša – Kýčerského,
- pomník akademickej maliarky Želmíry Duchajovej,
- spoločný hrob obetí 2. svetovej vojny (na
miestnom cintoríne)
- PÚCHOV – kúpalisko, plaváreň, zimný štadión,
- Nosická priehrada, kúpele Nimnica, návšteva Českej republiky,
- Súľovské skaly 35 km
- Trenčianske Teplice 45 km

Cenník: (Platný od 01. 01. 2012)
Ubytovanie
Počet nocí
Cena

1 noc
6,00 €

POZOR!!!

2 noci
5,00 €

3 a viac nocí
4,70 €

V období od 01.04.2012 – 30.06.2012 a od

01.09.2012 do 31.10.2012 zľava 1 € z ubytovania za
každú noc. Na 20 platiacich žiakov 1 vedúci ubytovanie
zdarma a pri plnej obsadenosti (49 osôb) 3 vedúci ubytovanie
zdarma.
Strava 5 x denne!!!
MŠ (deti)
5,15 €
ZŠ 6. – 11. rokov
5,80 €
ZŠ 11. – 15. rokov
6,10 €
Stravníci od 15. – 18. rok., ped. dozor 6,40 €
Ilustračné fotografie našej ŠvP nájdete na hlavnej stránke školy:
http://zmslazypodmakytou.edupage.org/photos/?gallery=1&photo=album
Objednávky a ďalšie informácie:
- na tel. čísle: 042/468 19 49, 0908 213 045
- mailom na: zslazy@zslazy.edu.sk
- písomne na adrese: Škola v prírode, č. 148,
020 55 Lazy pod Makytou

Doprajte si oddych a spoločný čas v pokojnom prostredí, kde sa
môžete plno venovať načerpávaniu síl z krásnej prírody.
Tešíme sa na Vás.

