
Výjezd od Skotska 

Vážení rodiče, 

Vzhledem k nastalé situaci se výjezd do Skotska posouvá na příští rok. Po domluvě s CK bude 

postupně docházet k tomu, že pokud se z nějakého důvodu nebude Vaše dítě účastnit výjezdu příští 

rok (9. ročník, 5. ročník, jiný důvod) budou Vám peníze vráceny. 

Vyjádření CK 

Vážení rodiče, milí žáci, 

 

rádi bychom Vás informovali o tom, jak se vyvíjí situace ohledně Vašeho zájezdu do Skotska. Je to vše 

tak neskutečné a neuvěřitelné, z celého srdce jsme totiž doufali, že se nějakým zázrakem vše 

rozplyne tak rychle, jak to přišlo, a že zájezdy, na kterých jsme pracovali mnoho měsíců, se nakonec 

přeci jen úspěšně absolvují. Bohužel, naše přání se míjí s realitou a my musíme denně čelit novým 

změnám a překážkám. 

 

Po dohodě s vedením školy a pedagogickým doprovodem se domníváme, že možným řešením pro 

obě strany je přesun termínu do června 2021. Konkrétní termín Vám upřesníme v září 2020 poté, co 

bude stanoven učební plán pro školní rok 2020/2021 a ověřeny dostupnosti potřebných služeb 

(zejména trajektu a ubytování). Termín splatnosti doplatku bude posunut a upřesněn společně s 

novým termínem zájezdu. Věříme, že situace bude příští rok příznivější a zájezd se bude moci 

uskutečnit bez komplikací. Jsme si vědomi toho, že mezi přihlášenými účastníky jsou žáci 5. a 9. tříd, 

kteří již příští školní rok nebudou žáky školy, proto případné odhlášení ze zájezdu s těmito účastníky 

budeme řešit individuálně. 

 

Velice si vážíme práce škol, které zájezdy pro žáky a studenty organizují, a také rodičů, kteří najdou v 

rodinném rozpočtu peníze na úhradu zájezdu. Moc bychom si přáli, abyste naše současné stanovisko 

s ohledem na těžkou aktuální situaci pochopili a abychom vše zvládli s respektem a vzájemným 

pochopením a mohli brzy navázat na předchozí spolupráci. 

 

Děkujeme za pochopení. 

 

S pozdravem 

 

Štěpánka Lorencová 
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