
Přihláška   -    pěvecký sbor - PŘÍPRAVKA (škol. rok 2022/2023) 

Jméno a příjmení dítěte:        _______________________________________________    Věk: __________ 

Telefonní kontakt:   _____________________________    email: ____________________________________ 
(kontakt  na zák. zástupce, který bývá v době konání kroužku k zastižení)  

Datum: __________________    Podpis zák. zástupce: _______________________ 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pěvecký sbor – PŘÍPRAVKA (škol. rok 2022/2023) - informace pro rodiče 

Den a čas konání:  každé úterý od 14:45 do 15:25 hod (mimo prázdnin a st. svátků) 

Místo:   Hudebna ZŠ (III patro) 

Vedoucí kroužku: Monika Slabihoudová a  p.uč. Vendula Šmidmayerová 

- Kroužek je určen pro mladší žáky ZŠ a děti v předškolním věku od 5 let. Děti mladší než 5 let jsou přijaty 

pouze ve výjimečných případech (mimořádný talent, schopnost udržet pozornost) 

- Žáky chodící do družiny si vedoucí vyzvednou přímo z družiny, ostatní žáky pak vyzvednou před budovou 

školy pět minut před začátkem kroužku. V případě malých dětí je možný doprovod rodiče až do třídy. 

- Bližší informace nalezne na stránkách školy (www.zsloucovice.cz) a facebookové stránce sboru Slavíček. 

 

 

Monika Slabihoudová 

sbor@zsloucovice.cz 
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