Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká škola
Zámeček s. r. o.

Krajinářský kurz v Zátiší u Plas pro třídy KM1, KM2
27. – 31. 5. 2019
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče, zákonní zástupci,
jak bylo v předstihu ohlašováno, žáci 1. a 2. ročníků oborů Užitá malba a Kamenosochařství se v termínu
27. – 31. 5. 2019 účastní školní akce Krajinářský kurz. Jedná se o odbornou výuku, která má za účel především
doplnění a prohloubení znalostí získaných v odborných předmětech.
Jde o nedílnou součást výuky výtvarných předmětů Kresba a malba, Užitá malba a Výtvarná příprava ‐ účast žáků
je povinná.
téma

Od detailu k celku

technika

1. ročníky: kresba uhlem, sépií, pastel, tuš, akvarel
2. ročníky: akvarel, tempera, případně olej

pedagogický dozor:
odjezd

Mgr. Libor Žižka, MgA. Eva Vlčková, Ondřej Šindelář, Mgr. Petr Hájek

v pondělí 27. května 2019
sraz na hlavním vlakovém nádraží v Plzni (v hlavní hale) v 9:30h, odjezd v 10:04h
Příjezd do Plas v 10:38h
Kdo přijíždí samostatně, ať je v Plasích na vlakovém nádraží do 10:38h (tuto informaci potvrdí
písemně rodiče na Písemném souhlasu s účastí na akci)

příjezd

v pátek 31. května 2019
(vlak 10:59 z Plas, v Plzni 11:40h)
příjezd na vlakové nádraží v Plzni v 11:40 hod

místo

Rekreační středisko Zátiší – Plasy
http://www.rekreace‐deti.cz/stredisko/zatisi/

ubytování

ubytovna, sociální zařízení na chodbě, pokoje po 3, 5, 4 lůžkách včetně lůžkovin

stravování

plná penze v rekreačním zařízení Zátiší (začínají v pondělí obědem, končí v pátek snídaní)

cena

žák hradí 1.700,‐Kč (v ceně je ubytování, stravování, jízdné). Částku prosím odešlete na číslo účtu
27‐9194450237/0100 (do poznámky napište jméno a příjmení žáka). Zaplatit můžete také hotově
v kanceláři na Zámečku.
občanský průkaz, karta zdravotního pojištění, hygienické potřeby, vhodné oblečení, šátek

s sebou

malířské a kreslicí potřeby:
1. ročníky: přírodní uhel, rudky, sépie, pastely, pastelový fixativ (PVA) fixírka, tuš černá (i barevné), tempery,
akvarelové barvy, akvarelové štětce, ploché štětce, akvarelové bloky (Afrodita apod.), papíry
(skicáky) A3 a A4, desky, bavlněný hadr, případně polní stojan či rybářské sedátko (něco na sezení
v terénu)
2. ročníky: akvarelové barvy, tempery, případně olejové barvy, latex, lepenka, akvarelový skicák, ploché štětce
(3cm a menší), pokud možno damarový lak, fixírka, bavlněný hadr!, terpentýn, tuš, tužky, uhel,
rybářské sedátko nebo něco na sezení v terénu
Upozornění:
Žáci budou během pobytu plně dbát pokynů pedagogického dozoru a dodržovat vnitřní řád ubytovacího zařízení.
Závažné kázeňské přestupky budou řešeny vyloučením účastníka z kurzu. V takovém případě budou rodiče
telefonicky vyzváni, aby si studenta v místě ubytování osobně převzali.
 Pod Vinicemi 82, 301 16 Plzeň
 377 53 28 53
IČO 25 21 55 31
DIČ 138 – 25 21 55 31

 77 40 777 00

 zamecek@zamecek.cz
 www.zamecek.cz
IZO 110 03 75 45
č.ú. KB 27‐9194450237/0100

VYPLŇUJÍ RODIČE
(obratem odevzdejte v kanceláři školy)

PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ SE ZAŘAZENÍM DÍTĚTE
NA ŠKOLNÍ AKCI:
Krajinářský kurz v Zátiší u Plas od 27. 5. 2019 do 31. 5. 2019
Souhlasím s účastí mého syna (dcery) ………………………………………………………………………………
na školní akci „Krajinářský kurz“ za účelem prohloubení výuky odborných výtvarných předmětů
v rámci schváleného ŠVP, ve dnech konání: 27. 5. – 31. 5. 2019.
Dostal jsem informace o náplni této školní akce, předpokládané dopravě, ubytování a stravování.
Pedagog, který je pověřen hlavním dozorem: Mgr. Libor Žižka.
Souhlasím s tím, aby přímý pedagogický dozor nad žáky vykonávali pedagogičtí pracovníci SUPŠ a ZUŠ
Zámeček s.r.o.
Jsem si vědom (a) toho, že na školní akci nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto
pobytem ohrožen nebo žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky.
Upozorňuji na zdravotní problémy mého dítěte (pokud existují), na které je třeba brát zvláštní zřetel:
(např.: alergie na léky, astma, diabetes, epilepsie, migréna...)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Před odjezdem na školní akci odevzdám ke kontrole:
průkaz zdravotní pojišťovny
léky, které dítě pravidelně užívá (uveďte zde jejich přehled a také způsob užívání):
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Číslo telefonu pro naléhavé případy:___________________________
V ..................................................

dne ................................................ 2019

Podpis zákonného zástupce žáka: ……………………………………………
Podpis žáka: ………………………………………………..

