
Základní umělecká škola Choceň 

Pernerova 1 

565 01 Choceň 

Literárně-dramatický obor 
 

 
Vážení rodiče, milí žáci,  

ve dnech 23. 9. až 25. 9.2022  se uskuteční soustředění LDO v rekreačním středisku Lorien v Nekoři. 

Cílem soustředění bude tvůrčí divadelní práce, která bude završena drobnými výstupy, seznámení 
s novými žáky a také dramatické, zábavné, pohybové, či slovní hry.   

Odjezd v pátek 23. 9. v 9:00 hodin od budovy ZUŠ v Ústí nad Orlicí 
Příjezd v neděli 25. 9. kolem 14 hodiny k budově ZUŠ v Ústí nad Orlicí 
Cena 1200,- Kč; zahrnuje ubytování, stravování (4x denně), pitný režim, dopravu, odměny pro děti…ad.  

Omluvenku do školy na 24. 9. mohu vašemu dítěti na Vaši žádost vystavit. 
Účast dítěte je nutné nahlásit nejpozději do 15.9.!!!  

Částku 1200,- Kč společně s návratkou mi přineste nejpozději do pátku 19.9.  

 Peníze můžete také zaslat na účet: 2208649123/0800 – nezapomeňte do poznámky zadat jméno a 

příjmení dítěte, za které peníze posíláte.  
KAŽDÉ PŘIHLÁŠENÍ JE ZÁVAZNÉ! 

  

Vážení rodiče,  
 žádám Vás o uvolnění svého dítěte na soustředění LDO. Akce bude mít efekt tehdy, zúčastní- li se jí co 

největší počet žáků. Pedagogický doprovod je zajištěn z řad učitelů ZUŠ a absolventů LDO.  
          
e-mail: zajicekjiri@seznam.cz          jiri.zajicek@zus-chocen.cz 

tel. č. 733 658 032    Jiří Zajíček 

 

S sebou:  
Psací potřeby, malá lahev na pití, průkazka zdravotní pojišťovny (nebudu vybírat, dítě si ji po celou dobu 
pobytu nechá u sebe). Věci osobní hygieny (mýdlo, sprchový gel, ručník, zubní kartáček a pasta, hřeben), 

přezůvky, pyžamo. Dostatek vhodného (teplého) oblečení.  Zabalte si tedy trička, mikinu, prádlo, tepláky, 
bundu, tenisky, pláštěnku, šátek. Léky (dle individuálních potřeb) – prosím rodiče, aby mě upozornili na 

jakákoliv případná zdravotní rizika, omezení nebo alergie (potravinová)! Upozorněte mě i na případná 

onemocnění, kterými vaše dítě prošlo v průběhu předešlých dvou měsíců.!! 
Pomůcky ke kolektivním hrám – míče, karty, pexeso, šátek…jsou vítané  

Jakékoli dotazy zodpovím rád, takže pište a volejte  

 doporučuji veškerá elektronická zařízení zanechat doma!! Nebereme odpovědnost za jejich ztrátu a 

poškození.  
 
_____________________________zde odstřihněte_______________________________________ 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

 Souhlasím s účastí své dcery/svého syna ……………………………………. na soustředění LDO 

v rekreačním středisku Lorien v Nekoři ve dnech 23. 9. až 25. 9. 2022.  

 

Léky_______________________________________  
 

Prodělané nemoci v blízké době___________________________ 
 

Jméno / kontakt blízké osoby, která by mohla dítě (např. ze zdravotních důvodů) vyzvednout místo 
rodiče___________________________       

…………………………….. 

Podpis zákonného zástupce  
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