
Základní škola Nové Hrady,  

Okres České Budějovice 

Komenského 30  

373 33 Nové Hrady       

 
 

NABÍDKA SBOROVÉHO ZPĚVU pro žáky 1. – 5. tříd  

Ve školním roce ………………… bude pokračovat činnost pěveckého sboru Novohradský zvoneček formou 

nepovinného předmětu, pokud se přihlásí alespoň 7 žáků.   

Je určen pro žáky 1. – 5. tříd, vyučující: Mgr. Jana Štorová, DiS.   

Výuka bude probíhat pravděpodobně: 

• každý pátek: 12.30 – 13.30  

• v učebně Hv na II. stupni ZŠ.  

Upozornění:  

❖ Žák je povinen nosit s sebou: ŽK (notýsek), psací potřeby, získaný notový materiál, přezůvky.  

❖ Protože se jedná o nepovinný předmět, je nutné předem omlouvat případnou absenci žáka telefonicky  (ZŠ II. stupeň 

– tel. č. 386 362 137, 739 031 151) nebo písemně. Následně je nutné doložit zpětně vyučující předmětu absenci žáka 

písemnou formou v notýsku, ŽK, příp. na omluvném listu (datum absence, důvod, podpis zák. zástupce) nejpozději 

následující hodinu předmětu SZ.  

❖ Pro žáky, kteří navštěvují v daný den školní družinu, bude zajištěn pedagogický dohled při přechodu ze školní 

družiny do budovy II. st. ZŠ, příp. zpět do školní družiny. Pg. dohled vyzvedne žáky v budově školní družiny.  

❖ Součástí docházky je i prezentace sboru na veřejnosti formou vystoupení, přehlídek apod. Mnohdy tyto akce 

probíhají mimo dobu školního vyučování, příp. sobota, neděle. Účast žáků na těchto akcích je žádoucí. O těchto akcích 

budete vždy předem písemně informováni.  

❖ Žáci se na veřejnosti prezentují i prostřednictvím příspěvků a fotografií v tisku, i na webových stránkách ZŠ Nové 

Hrady (www.zsnh.cz; odkaz „Novohradský zvoneček“ a příslušný školní rok). Kontakt: 

peveckesboryzsnh@seznam.cz. 

❖ Žáci pro veřejnou prezentaci po dobu docházky do výuky získají jednotné oblečení pěveckého sboru, které po 

skončení docházky do předmětu žák navrací čisté, nepoškozené. 

❖ Pro veřejné prezentace si žáci opatří černou společenskou obuv. 

❖ Žák po přihlášení do předmětu musí výuku absolvovat. Uvolnění z výuky je možné jen na konci pololetí ze 

závažných důvodů. Žádost o uvolnění žáka z nepovinného předmětu se podává k rukám ředitele školy.  

 

Upozornění pro žáky, kteří ve školním roce ………………… budou navštěvovat 5. třídu.  

Ve školním roce …………………. budou mít žáci 5. tříd možnost navštěvovat jak výuku sborového zpěvu v 

Novohradském zvonečku (pátek: 12.30 – 13.30), tak rovněž i výuku ve Fermatě (středa: 14.20 – 15.05). 

Pokud budete mít o výše uvedenou nabídku zájem, prosím, uveďte v níže uvedené závazné přihlášce. 

 

Nově příchozím žákům do pěveckého sboru bude nabízena „pěvecká průprava“ formou zájmového útvaru - každý 

čtvrtek 7.00 – 7.45. Zpočátku školního roku bude doporučováno všem nově příchozím sboristům.  

 

Zahájení výuky: …………………………………… 

Přihlášky odevzdejte Mgr. J. Štorové nejpozději do ……………….  

 

Závazná přihláška:  

Syn/ dcera ……………………………………………………….., třída: ……………. bude ve školním roce 

……………………………. navštěvovat sborový zpěv v dětském pěveckém sboru Novohradský zvoneček. 

 

Nabídka pro žáky 5. tříd ve školním roce …………………….: 

Syn / dcera bude ve školním roce ………………………. navštěvovat i výuku sborového zpěvu v dětském pěveckém 

sboru Fermata:         ANO              NE 

 

Byli jsme obeznámeni s informacemi ve výše uvedeném oznámení a souhlasíme s nimi (způsob omlouvání absence, 

prezentace sboru na veřejnosti, zveřejňování fotografií a příspěvků v tisku, na internetových stránkách ZŠ Nové Hrady, 

pořizování audio, video - záznamů).  

Dne: ………………………………………………………… 

                                                                            ………………………………………………... 

                                                                                                   podpis rodičů 

 

 

http://www.zsnh.cz/
mailto:peveckesboryzsnh@seznam.cz

