
 

Kulturně historický kurz – Praha podzim 2019                       

KVINTA 

Termín konání: 16. – 20.  září 2019  

Odjezd: v pondělí 16. září 2019  v 7.00 z Fügnerovy ulice  

Sraz: v 6.45 u zastávky Student Agency  

Příjezd: v pátek 20. září 2019 cca v 17.00 na Fügnerovu  

S sebou 

Pamatujte, že je třeba mít s sebou společenský oděv (návštěva divadelních představení; před 

návštěvou Divadla na Vinohradech bude čas se převléknout a upravit) i oblečení volnočasové. 

Společenský oděv je nutné doplnit společenskou obuví, dívky by měly zvážit i kabelku na doklady a 

jiné drobnosti. 

Obezřetně volte obuv na túry po Praze, měla by být prošlápnutá, maximálně pohodlná, nikoli na 

podpatcích (nevhodné jsou také sandály či nejrůznější „kristusky“)! Nezapomeňte ani na deštník či 

pláštěnku a sluneční brýle. Volnočasový oděv může docela dobře kopírovat vaše školní odívací 

způsoby, jen myslete na to, že by oděv měl být natolik pohodlný a funkční, abyste v něm zvládli 

strávit celý den. 

Nezapomeňte na hygienické potřeby, ručník, příjemné jsou přezůvky, nějaké „ťapky“ do sprch (pokud 

tak budete chtít učinit), také dostatek ponožek, pyžamo.  

Doporučuji věci zabalit do kufru, domnívám se totiž, že se vám v něm oblečení nejméně pomačká. 

Nezapomeňte ani na malý batůžek, do něhož si budete ukládat věci každodenní potřeby (pití, 

pomůcky...). Nezbytné jsou psací potřeby, papíry, desky (s foliemi), psací podložka A4 a váš referát s 

aktivizačními úkoly!  

Nezapomeňte si vzít občanský průkaz, kartičku pojištěnce, přiměřený obnos peněz a potvrzení o 

bezinfekčnosti (bez podepsaného potvrzení se nemůžete akce zúčastnit)! 

S vaší dobrou a pracovní náladou počítáme!  

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 pondělí při zahájení kurzu.  

Hana Antonínová Hegerová, vedoucí kurzu 

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

Prohlášení rodičů (zákonných zástupců) studenta/ky  

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s organizací a programem kulturně historického kurzu kvinty a že 

souhlasím s tím, aby se můj syn/ moje dcera _____________________________ kurzu zúčastnil/a. Dále 

prohlašuji, že můj syn/ moje dcera netrpí žádnými zdravotními omezeními či komplikacemi, které by mu/jí 

bránily v absolvování kulturně historického kurzu v Praze, příp. které by mu/jí mohly způsobit zdravotní potíže. 

Zde uvádím veškeré léky, které je mé dítě nuceno užívat:                                        Zde uvádím eventuální zdravotní 

obtíže: 

V………………………………………………… dne/datum:                               ………………………………………………………………..                                   

Jméno zákonného zástupce:                                                                                                 Podpis: 


