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V Rychnově nad Kněžnou, 27. srpna 2019 

 

 

 

 

 

Dobrý den, 

 

rádi bychom Vám touto cestou nabídli předplatné pro Vaši školu do všech prostor expozic 

Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou (Orlická galerie, Hlavní výstavní 

prostory muzea, Muzeum krajky Vamberk, Sýpka – Muzeum Orlických hor) a na všechny 

výstavy v nich konané. Dovolte mi představit jeho podmínky: 

 

 

 

Podmínky předplatného 

 

Cena předplatného je rozdělena na dva typy:  

 

1) Permanentka školní – malá (pro školy do 100 žáků) …………..1 500 Kč 

2) Permanentka školní – velká (pro školy nad 100 žáků) …………2 000 Kč 

 

 

Za tuto cenu mají učitelé se svými žáky a studenty předplacen libovolný počet návštěv všech 

expozic muzea (výčet poboček viz výše), a to včetně krátkodobých výstav. Kolika třídami a 

v jakém počtu opakování návštěv bude předplatné využito, je zcela na volbě učitelů a školy. 

Permanentka je platná i pro návštěvu samotných pedagogů s doprovodem, takže je možné 

nabídnout ji zaměstnancům školy jako zaměstnanecký benefit. 

 

Předplatné pokrývá období od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2020, je však možné jej sjednat kdykoli. 

Paušální částka však nebude snížena.  

 

V rámci předplatného jsou v ceně také vybrané edukační programy v doprovodu muzejní 

pedagožky. 

 

V předplatném nejsou zahrnuty tyto programy: Umění není mučení 1, 2, 3, Řemesla na 

Sýpce a víkendové jednorázové akce typu tvořivých dílen. 
 

Volnou návštěvu expozice nebo výstavy není třeba objednávat předem, pokud nevyžadujete 

slovo průvodce či edukační program. Plán výstav na rok 2019 a programů pro školy pro 

aktuální pololetí zasíláme v příloze emailu. 

 

Prosíme Vás o zprávu, zda by nabídku předplatného Vaše škola ráda využila. V kladném 

případě zašlete písemnou objednávku s informací o aktuálním počtu žáků Vaší školy ve 
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šk. roce 2019/20, abychom mohli vystavit fakturu na příslušnou částku. Pokud by to bylo 

možné, prosíme Vás o odpověď do konce září. Velice Vám děkujeme a těšíme se na 

spolupráci. 

 

 

Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel MGOH v Rychnově nad Kněžnou, 

vyřizuje Mgr. Martina Marxová 

 

Kontakt pro vyřízení předplatného: Ing. Šárka Hejhalová, ekonomka MGOH v Rychnově 

nad Kněžnou, hejhalova@moh.cz, 494 534 450 

 

 

 

 

 


