
 

Kulturně  historický  kurz kvinty 
Praha 2019 

 
 
Termín konání:  6. května – 10. května 2019 
Odjezd: pondělí 6. 5. v 7.30 (Student Agency – Fügnerova ul.) 
Sraz: 7.15  
Př í jezd: pátek 10. 5. v 17.05 (Student Agency – Fügnerova ul.) 
S sebou: 

- kartičku pojištěnce, občanský  průkaz, př iměřený  obnos peněz 
- obuv na túry po Praze (pevná, ne však nová, maximálně pohodlná, nevhodné jsou 

jakékoliv boty na podpatcích, „ kristusky“ či „kecky“) 
- deštník, pláštěnka č i  nepromokavá bunda (chodíme za každého počasí!J) 
- společenský  oděv na divadelní představení (nezapomeňte i na společenskou 

obuv, dívky případně na kabelky na doklady); do divadla V Dlouhé půjdeme bez 
možnosti převlékání na Loretě; jde sice o divadlo malých forem, zvažte však své 
oblečení, otrhané džíny, kraťasy a vytahaná mikina nebudou to pravé (ideální je 
slušnější školní oblečení) 

- hygienické potřeby, ručník, kapesníky, přezůvky, případně obuv do sprch, dostatek 
ponožek, pyžamo, kombinace pohodlného oblečení pro teplé i chladné počasí 

- váš  referát s aktivizačními úkoly, psací potřeby, papíry či sešit, desky (folie), psací 
podložka A4 

- hladovci zásobu tatranek, müsli tyčinek… 
 
Doporučuji vše zabalit do kufru, v něm se vám oblečení nejméně pomačká. Nezapomeňte ale 
na malý  baťůžek, do něhož si budete ukládat věci každodenní potřeby (pití, svačinu, 
pomůcky…). 
 
Poznámka: 
Akce je nedílnou součástí výuky, proto je povinná v plném rozsahu a vztahují se na ni všechna 
školní pravidla a ustanovení (viz školní řád). 
Během pobytu je přísně zakázáno kouřit či požívat jakékoli návykové látky (drogy, alkohol). 
Studenti budou poučeni o bezpečnosti práce po celou dobu trvání kurzu před 
odjezdem ve škole, následně  i  v pondě l í  př i  zahájení kurzu. 
 
 
 
 
V Liberci 25. 4. 2019                                                                                             Stanislava Rygálová,v.r. 
 
 
 
 
 
 
Návratka - odevzdat do 3. 5. 2019 ………………………………………………………………………… 
 
Prohlášení rodičů  (zákonných zástupců )  studenta: 
 
Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s organizací a programem kulturně historického kurzu 
kvinty, kterého se můj syn/moje dcera……………………………………………………………….zúčastní. 
Dále prohlašuji, že můj syn/dcera netrpí žádnými zdravotními omezeními či komplikacemi, 
které by mu/jí bránily v absolvování kulturně historického kurzu v Praze, případně které by 
mu/jí mohly způsobit zdravotní potíže. 
 
Léky, které musí mé dítě pravidelně užívat: 
 
Zde uvádím jeho eventuální zdravotní potíže:               
 
 
Datum………………………………                                                Podpis……………………………………….                                                      


