Letní Tvořivá škola Písek
10. 8. – 13. 8. 2020
Milé paní učitelky, milí páni učitelé,
těší nás, že jste využili příležitosti a přihlásili se na Letní školu činnostního učení v Písku.
Kromě výuky plné praktických činností, Vás čeká také jedno z nejkrásnějších měst jako
stvořené pro odpočinek a relaxaci.
Organizace a místo letní školy
Ubytování a prezence proběhne 10. 8. 2020 mezi 14:00 a 15:15 hodin v Domově
mládeže na ulici Budějovická 1664/36, v budově A. Následovat bude v 15:30 společné
zahájení v jídelně DM a časná večeře. Od 17:00 budou zahájeny kurzy na ZŠ J. K. Tyla –
Tylova 2391.
Výuka bude následující dny probíhat od 8:30 hodin do 17:30 hodin. Během jednotlivých
bloků budou zařazeny kratší přestávky a dvouhodinová obědová pauza. Stravování
zajišťuje jídelna DM.
Podrobný harmonogram letní školy naleznete níže. Prosíme o dodržování časů zahájení
výuky i výdeje stravy dle harmonogramu.
Letní škola bude ukončena 13. 8. 2020 obědem.
Pro ubytované:
Ubytovací zařízení eviduje krom údajů, které od vás máme z přihlášek, také Vaše
číslo OP a adresu trvalého pobytu (máme jen adresy samoplátců).
Ubytované proto žádáme, zda by nám tyto údaje doslali. Zrychlí se tak proces
ubytování a zkrátí čas, který strávíte ve frontě.
Zašlete, prosím, jako odpověď na tento e-mail. Za spolupráci děkujeme.

S sebou si vezměte:
1) Na všechny didaktické kurzy: blok/sešit a psací potřeby na poznámky, pastelky,
nůžky, lepidlo
2) + navíc na kurz:
• AJ 3-5 – prázdná krabička od bonboniéry
• M 3 – tužku na rýsování, pravítko
• M 4-5 – není potřeba nic navíc
• ČJ 2-3 – fixy
• ŠSK - Jak nevyhořet a stát se autoritou – stačí pouze něco na poznámky, barvit,
stříhat ani lepit nebudeme
• VV – seznam pomůcek byl zveřejněn u kurzu, vezměte si je, prosím.
3) Dále doporučujeme všem:
- Podsedák na židličku, přezůvky, sportovní obuv, plavky, fotoaparát.
- Během školení bude k dispozici káva a čaj - vezměte si hrneček a lžičku.
Nezapomeňte také dobrou náladu a chuť zapojit se do výuky.

Spojení do Písku: Pojedete-li vlakem, doporučujeme vystoupit na zastávce Písek. Vedle
vlakového nádraží se nachází nádraží autobusové. Odsud můžete dojít na místo pěšky,
nebo se svézt městskou dopravou (na zastávku Budějovická, případně nemocnice), viz
Mapa.
Jedete-li autem, můžete v případě potřeby na nezbytnou dobu zastavit a vyložit
zavazadla přímo před internátem. Je tu ale zákaz stání. U silnice před internátem je
několik parkovacích míst, která bývají většinou obsazena. Za internátem se však
rozkládá sídliště, kde najdete parkovacích míst dostatek. Ubytovaným doporučujeme
nechat auto zaparkované zde.
Upozorňujeme, že do areálu školy není umožněn vjezd. V případě potřeby parkování
v centru zvolte nějaké z městských parkovišť.

V případě potřeby volejte naši asistentku – 774 191 813.

Přejeme Vám klidný konec školního roku a krásné prázdniny.
Těší se na Vás tým pracovníků Tvořivé školy.
PS:
Na letní škole máte jedinečnou příležitost prohlédnout a zakoupit si materiály z našeho
e-shopu se slevou 10%. Na místě je k dispozici omezené množství zboží. Vytvoříte-li si
předem objednávku na našem e-shopu, na LŠ Vám ji můžeme přivézt. Tím si dostupnost
zboží zaručíte, sleva Vám bude odečtena.
Pro více informací nás kontaktujte.

Harmonogram
10. 8. 2020
14:00 – 15:15 prezence, ubytování
15:30 – 16:00 zahájení letní školy
16:00 – 16:30 večeře
17:00 – 19:00 výuka

11. -12. 8. 2020
7:45 – 8:10 snídaně
8:30 – 12:00 dopolední semináře
12:15 – 12:45 oběd
14:00 – 17:30 odpolední semináře
18:00-18:30 večeře

13. 8. 2020
7:45 – 8:10 snídaně
8:30 – 12:00 dopolední semináře a ukončení letní školy
12:00 –12:45 oběd

Mapa

ZŠ

DM

nádraží

Cesta od ubytování ke škole

Písek
Jedno z nejkrásnějších měst v Čechách na břehu zlatonosné řeky Otavy, město Šrámkovo, město vernisáží,
závanů historie ve zdech restaurovaného Prácheňského muzea a historických domů v centru, město
nejstaršího kamenného mostu u nás, město středoškoláků, textilu, dřeva a elektroniky, město v moři lesů.
Královské město a centrum rozsáhlého Prácheňského kraje je poprvé zmiňované v listině českého krále
Václava I. z roku 1243. Oáza klidu na březích zlatonosné řeky Otavy dodnes ve svém historickém jádru
nabízí řadu pamětihodností: nejstarší dochovaný most v Čechách – kamenný skvost nad Otavou a národní
kulturní památku, nedaleko něj stále fungující Křižíkovu historickou elektrárnu s působivou expozicí či
Prácheňské muzeum v bývalém hradu dokumentující historii a přírodu regionu. Procházka nás dále zavede
podél původních hradeb k nárožní baště, jež dříve chránila písničkou proslavenou Putimskou bránu, dále k
rekonstruovaným domům často i se starobylými domovními znameními a dalším zajímavostem, ale také do
místních obchodů, četných restaurací, kaváren a cukráren.
K oblíbenosti Písku přispívají také četné
kulturní akce – vítání léta, divadelní a filmové
festivaly, městská slavnost, mezinárodní
folklorní festival či bienále kresleného humoru.
Pro svého genia loci si jej oblíbili i četní
umělci, básníci, spisovatelé, skladatelé,
výtvarníci, fotografové i filmaři, kteří zde stále
nacházejí inspiraci pro svou tvorbu. Místní
specialitou jsou dále programy letních škol v Písku se můžete naučit hrát tenis či lední
hokej, jezdit na koni, cizinci se zde učí
pospojovat svá první slůvka v češtině.
Vyhledávaným cílem nejen rodin s dětmi je městský ostrov, říční plovárna s jedinečnou atmosférou první
republiky či další areály sportovišť, jež utvářejí velmi dobré sportovní zázemí. Zapomenout nemůžeme ani
na turistickou Čertovu stezku vedoucí údolím Otavy či sportovní a naučné stezky v Píseckých horách,
jejichž zalesněné vrcholy město obklopují. Cesta nás zavede malebnou přírodou například k mufloní oboře
či na rozhlednu Jarník s překrásnými výhledy a také do zdejších výletních restaurací.
Okolí města je vhodné pro cykloturistiku, vodní toky potěší vodáky a skály při řece využijí horolezci. Z
množství blízkých výletních cílů jmenujme Švejkovu Putim, přírodní rezervaci Řežabinec, památník
husitské bitvy u Sudoměře či středověké tvrze v Kestřanech a Klokočíně. Zvláště oblíbená je rekreační
oblast Orlické přehrady a její dominanta – Zvíkov, král českých hradů, u něhož řeka Otava vlévá své vody
do Vltavy.
Infocentrum Písek Velké náměstí 113, Otevírací doba: denně 9.00-18.00 hod.
Telefon: +420 387 999 999, E-mail: infocentrum@pisek.eu, www.pisek.eu, www.icpisek.cz
Geologické stránky: http://geo.prachenskemuzeum.cz/
Radnice, Velké náměstí 114
Barokní stavba postavena v letech 1740 – 1767. Zdobí ji sochy Spravedlnosti, Síly a Trpělivosti. Podloubí
bylo zrušeno v polovině minulého století.
Klášterní kostel povýšení sv. kříže, Roh ulice Fráni Šrámka a Jungmannovi
Kostel má výrazné renesanční sgrafitové průčelí z dob, kdy sloužil jako městské solnice. Na věži visí dva
zvony z let 1575 a 1673. Hlavní oltář je ze 17. stol. Pod dlažbou se nachází švamberská krypta ze 17. stol.
GALÉRIE VE VĚŽI – Děkanský kostel

Bývalý hřbitov s kostelem nejsvětější trojice, Na Výstavišti vedle zimního stadionu
Hřbitov byl založen v roce 1549, kostel uprostřed byl vystavěn roku 1576. V 70. letech 20. století byl hřbitov
přeměněn v Pietní park. Zůstaly zde zachovány architektonicky zajímavé náhrobky a označena místa
odpočinku významných regionálních osobností. Konají se zde výstavy, koncerty a slavnostní spol. akce.
Dům u koulí, Fráni Šrámka 131
V roce 1836 byly zasazeny do průčelí domu nalezené dělové koule. Bydleli zde básník A. Heyduk, spisovatel
J. Holeček, básník F. Šrámek. Nyní je zde sídlo Základní umělecké školy.
Obydlí Adolfa Heyduka, Palackého sady, Tyršova ulice 438.
V části Heydukova bytu (pracovně, jídelně, společenském pokoji) je zřízen památník s původním
vybavením. Tři místnosti zůstaly zařízené tak, jak je Heyduk opustil.
úterý – sobota 9-12, 13-17 hod.; 40 Kč
Mariánské morové sousoší, Alšovo náměstí
Připomíná velký mor z r. 1713. K sousoší se v minulosti pravidelně první neděli po 8. 6. konávalo procesí
(„Městská slavnost“) na památku osvobození města od francouz. okupantů. Slavnost byla obnovena r. 2005.
Palackého sady
Stojí zde Schrenkův pavilon, vedle se nachází pomník Františka Palackého, Adolfa Heyduka a barokní socha
Neptuna. V sadech je též hostinec U Reinerů, kde bydlel básník A. Heyduk. Naproti stojí Divadlo Fr.Šrámka.
Kamenný most
Byl vystavěn koncem 13. století. Je dlouhý 111m. Most zdobí barokní plastiky Jana Nepomuckého, Kalvárie,
sv. Anny, a sv. Antonína Paduánského.
Přírodní rezervace a pozorovací věž Řežabinec
Rybník Řežabinec se nachází severozápadně od obce Ražice (asi 10 km od města Písku). Jedná se o největší
rybník na Písecku, založený r. 1524. Rybník a přilehlé Řežabinecké tůně tvoří Národní přírodní rezervaci.
Význam rezervace byl původně botanický, ale později zde vzniklo i významné hnízdiště vodní avifaunyptactvo v rákosinách pobřeží a porostech tůní a také obojživelníci v tůních.
Rezervace je přístupná pro veřejnost po značených turistických cestách. U té, která vede po váté hrázi
východního břehu rybníka, stojí pozorovací věž.
Dopravní dostupnost: silnice do obce Putim - Ražice, železniční trať Plzeň - České Budějovice, poblíž obce
Ražice; více zde.
Prácheňské muzeum v Písku, Velké náměstí 114
Otevřeno úterý až neděle 9:00 – 18:00; 40 Kč
Sladovna- kulturní prostor, Velké náměstí 113 http://www.sladovna.cz/
otevřeno od úterý do neděle 9:00 – 18:00, dospělí: 120 Kč
Kino, Letní kino, Písecké kulturní léto
Plavecký stadion, Ostrovní 2257 Plovárna U sv. Václava http://www.ms-pisek.cz/plavecka-zarizeni
Plavání – denně 9:00 – 19:00
Dospělí plovárna 63 Kč (celodenní) / 42 Kč (po 16.00)
Dospělí vnitřní bazén 63 Kč (2 h) / 42 Kč (1 h)
Taxi 774 199 300, 608 350 070, 605 407 007

