
Všem posílám Berlín, Velká Británie a Francie Normandie, máte to také v příloze. Stáhněte a otevřete, 

pokud se nepovede, máte to i tady ve zprávě, dík, G. 

Dobrý den, všem,  

 

zájezdy 

1) BERLÍN, duben 

2) FRANCIE – NORMANDIE, červen 

3) VELKÁ BRITÁNIE, říjen 

Všechny zájezdy se bohužel odkládají na neurčito a datum zatím vůbec určit nejde. Pokud bude 

možné jezdit, tak jsem domluvena s cestovní kanceláří Ing. Zuzany Smoradové, s kterou 

spolupracujeme již 17 let, že ji znovu oslovíme, protože chuť cestovat a poznávat svět nás asi 

nepřejde.  Také jí chci velmi poděkovat za její jednání. Vrátila nám peníze ještě před termínem, což 

obvykle cestovní kanceláře nedělají, pokud máte zkušenosti v této době. Navíc nám vrátila plnou 

částku navzdory tomu, že záloha z hotelu v Paříži bohužel vrácena není.  

Peníze budeme vracet 

Termín 03/06/2020 od 9:00 – 12:00, aula školy. 

Pozor!!! Žákům, kterým ještě není 18 let budu vydávat částku, jen pokud odevzdají 

zplnomocnění podepsané zákonným zástupcem. Stejně tak to platí i v případě, že přebíráte 

peníze za kamarády. Musíte mít zplnomocnění podepsané jeho rodiči. Jeho znění je v další 

příloze. Nemusí být vytištěné, ale prosím napsat ho na A4 jako oficiální dokument.  

Pokud někdo nebude chtít teď vracet peníze, můžeme je mít uschované ve škole a v září 

uvidíme, jestli se bude dát posunout termín. 

Prosím všechny, tuto zprávu mi potvrďte a napište jestli přijdete, ať vím kolik vás přijde. 

V každém případě musíte dodržovat hygienický pokyn MŠMT, kterým se musíme ve škole 

řídit. 

1) Při vstupu do školy použijete dezinfekci, která je připravena při vstupu u vrátnice. 

2) Do školy vstupujete po jednom, řadíte se ve 2 metrových odstupech a musíte mít roušky. 

3) Pokud bude uvnitř již plno, čekáte venku, buď ve dvoumetrových vzdálenostech, nebo 

budete mít roušky.  

4) Po budově školy se nemáte pohybovat. 

 

 

 

Plná moc 

  

Já, níže podepsaný …………………………………………………………………………………..  

Narozen (a) ………………………………………………………………………………………….  



Trvale bytem ………………………………………………………………………………………...  

zmocňuji tímto   

Svého syna (dceru)nebo jinou zmocněnou osobu (jméno, příjmení) 

…………………………………………………………………………………..  

Narozeného (narozenou) …………………………………………………………………………….  

Trvale bytem ………………………………………………………………………………………...  

  

k převzetí finanční hotovosti za:  

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………  

  

  

V ………………………………………,                             dne …………………………………..  

                                                                                                      

                                     Zmocnitel/podpis    …………………………………. 

 


