
Výlet do vánočních Drážďan a Vojensko – historického muzea 

v Drážďanech dne 10.12.2019 

 

Naše škola pořádá v úterý dne 10.12.2019 jednodenní jazykový zájezd do Drážďan 

s cestovní kanceláří (podrobný program s dalšími informace obdržel každý účastník zájezdu 

v tištěné formě). Odhlášení ze zájezdu je spojeno se stornopoplatky platnými v CK. 

Spoluorganizátor ze strany CK je Bc. Kristýna Sičáková, Cestovní kancelář a vzdělávací agentura 

VÝUKA JINAK, Novákových 886/33, 180 00 Praha 8 – Libeň, Czech Republic, tel +420 223 

013 788, mobil +420 777 010 624, <http://www.ckvyukajinak.eu/> www.ckvyukajinak.eu 

Program : 

Odjezd 5.30 od budovy školy 

Dopoledne muzeum 

Odpoledne krátká procházka s průvodcem po nejvýznamnějších památkách a rozchod 

na vánočních trzích a Berlinerstraße. 

Návrat: 21.00 – 21.30 

Cena: 850,- Kč 

Neobsahuje vstup do muzea – student do 17 let 3 eura, od 18 let 5 eur 

 

Organizační poznámky: 

S sebou platný cestovní doklad (OP bez ustřiženého rohu nebo cestovní pas) a kartičku 

pojištěnce. Bude kontrolováno při nástupu do autobusu – bez těchto dokladů žák/yně 

nepojede! 

Jídlo a pití si žák zajistí sám. Doporučuji alespoň 15 - 20€ na běžnou útratu, není 
podmínkou. 

Pozor na odhlášení stravy na den exkurze -  po domluvě pravděpodobně možné objednat 
hromadně ve školní jídelně balíček – více na informační schůzce před odjezdem. 

  

http://www.ckvyukajinak.eu/%3E
http://www.ckvyukajinak.eu/


Závazná přihláška žáka/žákyně na školní zájezd do Drážďan 

odevzdat nejpozději do 3.12.2019  M.Mutinské!!! 

 

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

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

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

Jméno, tel. číslo zákonného zástupce žáka/žákyně: 

………………………………………………………………………………………….. 

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

s platným 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 seznámen/a s programem a podmínkami exkurze a souhlasí s nimi. 

Souhlasím s účastí mého nezletilého syna/ mé nezletilé dcery na školním zájezdu do Drážďan 
dne 10.12.2019. Nejsem si vědom/a žádných zdravotních omezení, která by znemožnila účast 
syna/dcery na zájezdu. Zavazuji se uhradit veškeré náklady včetně vstupného do plánovaných 
objektů. 

V …………….…..…   dne …………………… 

 

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

 


