Vážení rodiče,
v rámci školního „PLENÉRU“ chystá keramický a sochařský obor návštěvu Kuksu,
chlouby barokní architektury u nás.

Termín je stanoven od 7. 9. – 11. 9. 2020
Součástí pobytu bude plenérová kresba a malba. Školní akce je povinná v rámci školní
docházky.
S sebou kartu pojištěnce, oblečení dle počasí, turistickou obuv, kapesné na potraviny,
svačiny, láhev na pití, výtvarné potřeby (složky na výkresy minimálně A3, papíry, uhel,
plastická guma, tužky, tuš, akvarel, tempery, kousek karimatky na sezení,
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro účast a potvrzení o bezinfekčnosti.
Ubytování: zajištěno přímo v hospitálu, pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním sociálním
zařízením.
Doprava: tam i zpět vlakem, čas odjezdu 7:26 z Uh. Hradiště, čas příjezdu 14:33
Uherské Hradiště. Studenti musí mít s sebou slevovou kartu na dopravu (oranžovou).
R 892 Slovácký expres
7:26
Uherské Hradiště
9:55
Pardubice hl.n.

Os 5469
9:21
Kuks D
9:33
Jaroměř

Sp 1470
10:06
Pardubice hl.n.
10:58
Jaroměř

R 1365 Ještěd
10:19
Jaroměř
10:55
Pardubice hl.n.

Os 5470
12:22
Jaroměř
12:30
Kuks

R 889 Slovácký expres
12:07
Pardubice hl.n.
14:33
Uherské Hradiště

Stravování: Na pondělí je třeba se vybavit svačinami a pitím na
celý den!!
Je možné si něco připravit v místě ubytování – k dispozici bude kuchyňka. Od
úterý je v místě domluveno stravování: úterý: snídaně a oběd, středa: snídaně a
oběd, čtvrtek: snídaně a oběd, pátek: snídaně – bageta na cestu

Večeře si každý žák zajistí sám.
Cena za dopravu vlakem, ubytování, stravu (snídaně a obědy) je
2600,- Kč.
Částku budeme vybírat od 1.9.-4.9.2020 a případný přeplatek bude vrácen po
vyúčtování, s kterým budete seznámeni na přelomu září/října 2020.
V případě, že nemáte zájem, aby se Vaše dítě stravovalo v restauračním zařízení, kde
máme domluveny snídaně a obědy, oznamte to nejpozději 3. 9. 2019
Jakékoliv případné dotazy ohledně plenéru mi pište na mail:
blahuskova@supsuh.cz/ 602 516 696
Děkuji, Eva Blahůšková

