
 
Pracovní soustředění sborů Sluníčko a Flauti Vivace 2022 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
Vážení rodiče,


tak, jako v předchozích letech, připravuje hudební oddělení ZŠ pracovní soustředění všech pěveckých 
sborů a flétnového souboru Flauti Vivace ve Šlovicích. Opět využijeme celkovou kapacitu rekreačního 
zařízení, a tak se na soustředění opět setkají nejmladší žáčci s těmi nejstaršími, aby mohli spolupracovat. 
Velmi se nám tento způsob pracovního setkání osvědčil.


Po závazném přihlášení žáka, obdržíte instrukce k platbě. Informace o platbách budou poté k nahlédnutí na 
internetových stránkách školy. Zrušit účast dítěte ze soustředění lze pouze ze závažných zdravotních nebo 
rodinných důvodů. Při zrušení pobytu z jiných důvodů, v kratším termínu než měsíc před odjezdem, bude 
škola požadovat storno poplatek ve výši 50% z částky za pobyt. V případě, že se podaří zajistit náhradníka, 
nebude storno poplatek vyžadován.


Cenová kalkulace je zálohová (orientační). Po návratu z pobytu a celkovém vyúčtování, bude cena 
upřesněna. Kalkulace byla vypočtena za stávajících cenových podmínek ubytovatele a dopravce k 30. 5. 
2022. Vzhledem k neustále stoupajícím cenám energií a pohonných hmot, se cena v září 2022 může mírně 
lišit. Pro jistotu počítáme v kalkulaci s menší rezervou.


Žáci 1. - 5. třída 
5. - 9. 9. 2022	 	 	 čtyři plné penze + doprava	 	 	 2500,- Kč


Žáci 6. - 9. třída	 	 

5. - 12. 9. 2022	 	 	 šest plných penzí + doprava	 	 	 4000,- Kč


Prosíme o pozornost při vyplňování třídy v přihlášce. Je třeba zapsat třídu, ve které bude žák v příštím 
školním roce tj. 2022/2023. Přihlášku odevzdejte nejpozději 20. 6. 2022 třídnímu učiteli. Vzhledem k 
velkému zájmu žáků o soustředění a omezené kapacitě ubytování, budou přihlášky, odevzdané po tomto 
termínu, automaticky zařazeny do složky “náhradníci”.


Děkuji za spolupráci a těším se na setkání s Vašimi dětmi na soustředění Šlovice 2022.


	 	 	 	 	 	 	 	 	    	         Ivan Tatar, DiS.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    vedoucí oddělení HV

________________________________________________________________________________________________	 


Závazná přihláška na soustředění Šlovice 2022 

Přihlašujeme závazně naší dceru / našeho syna:		 …………………………………………………….


Třída ve školním roce 2022/2023:	 	 	 …………………………………………………….


Na pracovní soustředění ve Šlovicích v termínu:	 	 …………………………………………………….


Částku ………………………….,- Kč zaplatíme včas v určeném termínu.


Seznámili jsme se s podmínkami pobytu soustředění ve Šlovicích.


V…………………………dne………………………..Podpis zákonného zástupce…………………………………


