
exkurze výtvarného oboru ZUŠ

Designblok 2019

Od vlaku se přesuneme MHD na Výstaviště, kde Designblok probíhá a většinu času strávíme tam. Na přesun budeme mít hodně času - výstava 
se otvírá v 10.00 hodin. Postupně projdeme jednotlivé části expozice  - budeme se uvnitř areálu pohybovat po skupinkách vlastním tempem 
a budeme dodržovat na místě domluvené srazy.  (https://www.designblok.cz/cz/pro-navstevniky/mista-designbloku ) V Průmyslovém 
paláci bychom se měli pohybovat tak do 12.45, potom bychom přešli do Lapidária a pro zklidnění se tam kromě prohlídky také chvíli 
věnovali kresbě deponovaných soch. Výstaviště opustíme kolem 14.15, odjedeme do centra MHD a dáme si krátký rozchod na občerstvení cca 
od 14.45 do 15.30 hodin na Václavském náměstí - děti, u kterých si rodiče nepřejí volný pohyb po Václavském náměstí, stráví ten čas v doprovo-
du učitelů (v knihkupectví :) a případně také zajdeme někam na hranolky). V 15. 30 hodin je sraz u sochy sv. Václava jako obvykle a potom 
se přesuneme pěšky na hlavní nádraží. Rychlík (R 987 Vysočina) do Kutné Hory nám odjíždí v 16.03, přestup v KH 16.56/ 17.02 a do Zruče se 
vrátíme v 18.09. Tento čas považujte za konec exkurze, ale s dětmi, pro které si nestihnete včas přijet, na nádraží s počkáme :)

sraz v 6.30 na nádraží ve Staré Zruči
v 6:47 odjezd směr Kutná Hora  7:57/8:00 přestup směr Praha (rychlíkR 990 Vysočina) / 8:52 příjezd na hlavní nádraží do Prahy

Exkurze je vhodná pro žáky od 12let.

Co vzít s sebou do vhodného zavazadla, které se dobře nosí a nepřekáží: jídlo a pití na celý den, zápisník - skicák (stačí kapesní formát) s tužkou, 
podle zájmu a možností foťák s volnou kapacitou a nabitou baterkou, funkční mobil (na telefonování  - uložte si čísla obou učitelů a) a ofocenou 
zdravotní kartičku pro případ nouze, pohodlné obutí a vhodné oblečení s ohledem na aktuální předpověď počasí, kapesné podle vlastního 
uvážení, něco na ukrácení dlouhé cesty vlakem; vstup  a cestu zaplatí učitelé a vše bude hrazeno z prostředků Spolku rodičů a přátel ZUŠ.

i  rihova.lenka@seznam.cz  , 723428252 / kopriva.h@seznam.cz , 776065017

prihláška na exkurzi VO ZUŠ Designblok 2019

souhlasím s účastí syna/dcery.......................................................................... rok narození.........................

na exkurzi výtvarného oboru ZUŠ Zruč nad Sázavou do Prahy dne 18.10. 2019 na Designblok 2019

tel. kontakt na žáka v době exkurze ...........................................

tel. kontakt na rodiče: matka...................................................................   otec...................................................................

rozchod: souhlasím / nesouhlasím s umožněním volného pohybu mému dítěti za účelem nákupu občerstvení na Václavském 
náměstí v době cca. od 14.45 do 15.30 hodin v pátek 18. 10. 2019 v rámci exkurze VO ZUŠ Zruč n.S. Za toto rozhodnutí přebírám odpovědnost.

podpisy rodičů  ............................................................  ............................................................ 

v pátek 18.ríjna 2019ˇ

Přihlášky - vyplněné včetně vyjádření k rozchodu! - odevzdejte do středy 16.10.2019 svým učitelům nebo v kanceláři ZUŠ, 
anebo barevně naskenované pošlete  obratem na email svého učitele/učitelky. ; max. počet účastníků exkurze 20 žáků - v případě 
většího zájmu je podpora někoho z řad rodičů na exkurzi vítána.

https://www.designblok.cz/cz/pro-navstevniky


