
Sdělení pro rodiče k zahraničním výjezdům a školám v přírodě 

 

Vážení rodiče, 

z důvodu nastalé situace – Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České 

republiky o uzavření všech základních, středních a vysokých škol a vyhlášení nouzového stavu 

vládou České republiky jsme přistoupili ke zrušení všech pobytových akcí žáků do konce 

školního roku. 

 

Zájezd do Anglie v termínu 13. 5. 2020 – 17. 5. 2020 

Naše škola doplňovala žáky školy ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895. Ředitel této školy se 

rozhodl dne 10. 3. 2020 s přihlédnutím k nastalé situaci zájezd zrušit. Následně zájezd zrušila 

i naše škola. Předcházelo jednání s CK, zda je možno nás přidružit k jiné skupině, ovšem vývoj 

situace ukazoval na nemožnost výjezdu do Anglie v daném termínu. CK SCHOLARE a.s. již 

hotovost vrátila na účet školy poníženou o stornopoplatek 1000 Kč a poplatek za vstupné 

1100 Kč. Je předpoklad, že vstupné bude vráceno, zatím Muzeum Harryho Pottera poplatky 

za vstupné vrací. Vstupné by nebylo vráceno pouze v  případě, že bude do termínu zájezdu 

zrušen nouzový stav a povoleny výjezdy do Anglie, což je nepravděpodobné. Rodičům 

budeme vracet zpět zálohy ponížené o 2100 Kč (stornopoplatek 1000 Kč + vstupné 1100 Kč). 

V případě, že bude vstupné vráceno, bude rodičům doplaceno.  

 

Zájezd do Chorvatska v termínu 22. 5. 2020 – 31. 5. 2020 

S CK FIRO-tour a.s. probíhala jednání o možnostech zrušení zájezdu, informace byly získávány 

na MŠMT i na MMR. Současně platí nouzový stav do 11. 4. 2020, nikdo neví, zda bude 

pokračovat a zda budou povoleny výjezdy do zahraničí. Je to velmi nepravděpodobné. Při 

zrušení zájezdu nyní činí stornopoplatek 1000 Kč, pokud budeme čekat na vyjádření vlády, co 

bude po 11. 4., může se stát, že cestovní kanceláře již nebudou vyplácet vůbec a budeme 

čekat na vyplacení pojišťovnou. Pokud by nedošlo k prodloužení nouzového stavu a uzavření 

hranic, na zájezd bychom museli vyjet, nebo platit vysoké penále. Máme obavy, že řada 

rodičů by nechtěla děti pustit a zájezd bychom nenaplnili. Nevíme, jaká bude na konci května 

situace v Chorvatsku, projížděli bychom několik zemí, které mohou být rizikové. Po zvážení 

všech možností jsme přistoupili ker zrušení zájezdu. FIRO-tour by měl do 14 dní poslat peníze 

na účet školy ponížené o stornopoplatek. Poté budeme rozesílat částky zpět rodičům 

ponížené o 1000 Kč stornopoplatku. 

 



Škola v přírodě Srbská Kamenice v termínu 8. 6. 2020 – 12. 6. 2020 

V současnosti probíhají jednání se společností Školky v přírodě, která pobyt zajišťuje. Výjezd 

do školy v přírodě je velmi nepravděpodobný. I kdybychom již byli ve škole, v červnu budou 

zrušeny všechny mimoškolní akce a budeme hlavně učit. Nevíme, jaká opatření budou 

v červnu trvat a zda budou společné pobytové akce dětí povoleny. I kdybychom mohli nebo 

museli vyjet (pro vysoké stornopoplatky), máme obavu, zda nám rodiče školu v přírodě 

neodřeknou. Přikláníme se tedy k tomu školu v přírodě zrušit nyní. Výše stornopoplatků je 

zatím v jednání, nyní by neměla přesáhnout 1000 Kč na dítě. 

 

Vážení rodiče, věříme, že chápete mimořádnost situace a přijmete skutečnost, že jsou u 

zrušených pobytových akcí stornopoplatky. Zatím jsou však v  únosné míře. Kdybychom 

vyčkávali, mohu narůst do několikanásobné výše a můžeme čekat na vyplacení pojišťovnami 

velmi dlouho. 

 

Děkujeme za pochopení. 

 

Ve Strupčicích 27. 3. 2020      Mgr. Bc. Jana Mišková 

                  ředitelka školy 

 


