
                                                                              

 

Městské divadlo Znojmo – ŠD I. a II. oddělení – pondělí 21. 3. 2022. 33 dětí + 3 dozory. 

Dne 21. 3. 2022 -  v pondělí, navštívíme se ŠD v rámci předplatného                                                             

5. divadelní představení v Městském divadle ve Znojmě.                                                                                                 

 

Účinkující: Metropolní divadlo Praha 

Název představení: Sněhová královna v Ledovém království 

 

Délka představení: 60 min. Začátek představení ve 13:45 hod.                                                             

Konec představení: 14:45 hod.                                                                                                                                                                                        

 

Městské divadlo Znojmo:                                                                                                                                                                                                                                                         

Umístění – zasedací pořádek: Zvlášť od ostatních škol, samostatné šatny. 

Prosím rodiče, kteří si děti vyzvedávají po představení u Městského divadla ve Znojmě,                        

aby se k divadlu dostavili do 14:45 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Po představení, které bude mít posunutý začátek,                                                                      

odcházíme na Autobusové nádraží ve Znojmě.                                                                                                                                               

Přeprava tam: Šatov - Znojmo: Linkovým autobusem. Odjezd ze Šatova od OÚ ve 12:55 hod.                                                                                                                 

Příjezd do Znojma – Autobusové nádraží: 13:27 hod. 

Přeprava zpět: Posilový spoj expres, nejede přes Konice a Popice, /Linkový autobus/.                                                                                                                                                                                             

Odjezd ze Znojma – Autobusové nádraží: 15:10 hod. 

Děti vystupují při přepravě zpět na autobusové zastávce:  

- Havraníky : 15:20 hod.                                                  

- Hnanice : 15:25hod.                                                        

- Šatov Křižovatka /u Kozových/: 15:30 hod.              

- Šatov OÚ: 15:30 hod.                                                     

 

Cena za přepravu tam i zpět: 10 Kč.  

Školní aktovky si děti z pondělí na úterý ponechají ve škole.                                                                                                                                                     

Prosím, připravit učebnice i na úterý. V pondělí děti nebudou mít DÚ na úterý.                                                                                                                                                                                        

V úterý si do školy děti přinesou pouze svačinku a pití. 

- Roušky jsou povinné při přepravě autobusem, /v divadle/. 

- Pláštěnky, či deštníčky s sebou. / Pro případ nepřízně počasí/. 

      
 
V Šatově,  14 .2.  2022   

                                                              S pozdravem,  Doláková Dana, vych. 

                                                                                                                          



 

Souhlas zákonných zástupců  

Souhlasíme s účastí našeho dítěte……………………………………………………………… 

na akci školy: Divadelní představení, Městské divadlo Znojmo – předplatné pro ZŠ – 5. 

Termín: 21. 3. 2022, o které jsme byli školou podrobně informováni. 

Jsme si vědomi toho, že akce se může zúčastnit pouze účastník, jehož zdravotní stav není 

touto akcí                                

a její náročností ohrožen a který nemůže zdravotně ohrozit ostatní účastníky.  

Upozorňujeme na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel:                                                                                          

(  astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes,...). 

V případě potřeby - doplňte: 

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

--------------------------------------------------------Oba zákonní zástupci dítěte souhlasí 

s poskytnutím zdravotních služeb podle zákona                                                                                                                    

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a to k poskytnutí zdravotních služeb,                                                                                                                          

které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo 

kvalitu jeho života.              V________________________________            

Dne_________________________ 

podpis zákonného zástupce žáka _  OTEC :  ________________________________ 

podpis zákonného zástupce žáka – MATKA : ________________________________ 

                                                                                                                                                           

V Šatově 14. 2. 2022   

                                                                                            Doláková Dana, vych.           


