
Adventní Vídeň a španělská dvorní jízdárna 

Naše škola pořádá dne 14.12.2016 pro své žáky zájezd do Vídně. Svou návštěvu začneme ve 

dvorní jízdárně, kde od deseti hodin probíhá veřejná generálka (ranní práce lipicánů s hudbou). 

Jízdárna se nachází v objektu zimní rezidence Habsburků – Hofburgu. 

  

 

Na starém městě se dále nacházejí známé kavárny Demel či Sacher. Procházkou po hlavní nákupní 

třídě Graben (Na Příkopech) pohodlně dojdeme k dominantě Vídně katedrále Sv. Štěpána (Ste-

fansdom), mineme Vídeňskou operu, která je známá nejen svým plesem pro světovou honoraci. V ad-

ventním období je Vídeň městem vánočních trhů, které se konají na mnoha místech a mají dlouhole-

tou tradici. Nejstarší (od r. 1772) je Starovídeňský vánoční trh (Altwiener Christkindlmarkt) a nej-

větší vánoční strom se nachází obklopen voňavými stánky nabízejícími mnoho místních specialit před 

vídeňskou radnicí. Od vánoční atmosféry si případně odpočineme u nezaměnitelných obytných domů 

architekta Hundertwassera (1985), které jsou jednou z největších turistických atrakcí v  metropoli, 

nebo u Schönbrunnu – letní rezidence Habsburgů. 

Pojeďte s námi pokoukat se, ochutnat a přivonět si k naší historii. 

Organizace: 

Jízdné je plně hrazeno školou. 

Žák zaplatí: pojistné (jeho výše bude upřesněna), vstup do Hofreitschule – do 18 let 7,50 Euro, starší 18 let 
10.50 Euro. 

Odjezd od školy cca ve 3 hodiny ráno (bude upřesněno po domluvě s dopravcem). 

Návrat v pozdních nočních hodinách. 

Stravování individuálně. 

Nutný je platný občanský průkaz bez ustřiženého rohu, nebo platný cestovní 

pas - platnost dokladu bude prověřena při odevzdání přihlášky. Bez platného dokladu nemůže být žák 

zařazen do zájezdu!!!  

Závazné přihlášky spolu s penězi M. Mutinské nejpozději do 5. 12. 2016 
Přednost mají ti, kteří přinesou dříve přihlášku a peníze, studují němčinu jako první cizí jazyk a ne-

mají kázeňské problémy.   Vedoucí zájezdu M. Mutinská, kabinet cizích jazyků, 1. patro 



Závazná přihláška studenta/studentky na školní výlet do Vídně 

14.12.2016 

odevzdat nejpozději do 5.12.2016 M. Mutinské 

 

Jméno účastníka, třída:………………………………………………………………………….. 

Datum narození / věk v době konání zájezdu………………..………./…………..let 

Státní příslušnost:……………… Tel. číslo účastníka:………………………………….. 

Jméno, tel. číslo a email zákonného zástupce žáka/žákyně: 

…………………………………………………/……………………/.………………………… 

 

Jsem si vědom/a, že pořádaný zájezd je školní akcí a mé chování musí být v souladu s plat-

ným školním řádem, abych tak předešel/předešla škodám na zdraví a majetku svém i dalších 

spolucestujících. Především uposlechnu pokyny zodpovědných dospělých osob a pedagogického 

dozoru, během zájezdu nebudu užívat žádné omamné látky, ani je nebudu vyvážet mimo území ČR.  

 

v…………..……….. dne…………………. Podpis žáka/žákyně………………………………………..…. 

 

Pokud díky pochybení žáka/ žákyně (omamné látky) bude závažně ohroženo konání zájezdu a dodržení jeho 

časového harmonogramu a programu, bude žák/žákyně ze zájezdu neprodleně vyloučen/a a zodpovědnost za 

něj/ni převezme zákonný zástupce, který bude bez prodlení informován příslušným pedagogickým dozorem. 

 

Zletilý/á žák/yně, resp. zákonný zástupce nezletilého žáka/žákyně stvrzuje tímto svým podpisem, že byl/a sezná-

men/a s programem a podmínkami zájezdu. 

Souhlasím s účastí mého nezletilého syna/ mé nezletilé dcery na školním zájezdu SLŠ 

Žlutic do Vídně, který se koná dne 14.12.2016. Nejsem si vědom/a žádných zdravotních 

omezení, která by znemožnila účast syna/dcery na zájezdu. Zavazuji se uhradit veškeré 

náklady na vstupné a cestovní pojištění. 

 

v…………….…..…dne…………………… podpis zákonného zástupce/resp. zletilé/ho žáka/yně 

      …………………………………………………………….… 


