
V Liberci 23. září 2015 

 

Vážení rodiče,  

 

 aby se nám v letošním roce opět hezky zpívalo a zkoušelo, shrnujeme zde pravidla, 

kterými byste se měli společně se svými dětmi – Malými zpěváčky – na zkouškách a 

koncertech řídit. Předem  děkujeme za to, že nám tímto usnadníte práci. 

 

 Těšíme se na společná setkávání a zpívání 

 

Silvie Pálková a Radka Fryčová 

 

 

OSMERO ZÁSAD pro Malého zpěváčka a jeho rodiče 

 

1. Na zkoušku voďte děti včas – zkouška začíná každou středu v 16.45 

hod., zkušebna a šatna jsou otevřeny od 16.30 hod., pozdní příchody 

velmi narušují průběh zkoušky; prosíme, dejte děti před zkouškou vyčurat  

 

2. V budově ZUŠ se, prosíme, chovejte tak, abyste nerušili probíhající 

výuku – Malé zpěváčky zřizuje Kruh přátel Severáčku a v budově ZUŠ 

jsme pouze hosty 

 

3. Děti nosí na každou zkoušku ceduli nebo tričko se jménem (které je 

praktičtější) – jmenovky nám usnadňují práci s dětmi 

 

4. Děti předávejte u dveří do zkušebny sbormistryním vždy osobně – 

toto setkání s rodiči je příležitost pro případné předání informací. Není 

možné nechat dítě čekat před zkouškou v šatně samotné! 

 

5. Noty, které děti dostávají na zkoušce, si s dětmi doma zazpívejte a 

případně je doučte další sloky – velmi nám to pomáhá při další práci na 

zkouškách, děti si omalovánky mohou vybarvit a na zkoušce pak za to 

dostávají razítko 

 

6. Poslední zkouška v měsíci je vždy společná pro rodiče a děti – 

prosíme, udělejte si čas a přijďte si poslechnout další pokroky vašeho 

dítěte. Prosíme, mladším sourozencům zajistěte hlídání, abyste se mohli 

plně věnovat pouze svému zpěváčkovi 

 

7. Na zkoušky před koncerty choďte vždy včas – vše je uvedeno 

v informacích o koncertu. Děti mají na koncerty kroje Malých zpěváčků, 

dívky bílé botičky, punčocháče tělové barvy a vlasy stažené do gumičky, 

chlapci černé boty 

 

8. Pokud máte nějaké dotazy, jsme vám plně k dispozici vždy po zkoušce 

Malých zpěváčků. 


