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Storno podmínky pro vícedenní akce pořádané ZŠ Zdice 
 
/LVVZ, ŠVP, zahraniční zájezdy, školní zájezdy a exkurze/ 
 
Vážení rodiče, 

škola se snaží zajistit všem dětem co nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, pořádá 
v rámci vyučování řadu různých akcí, výletů, exkurzí a kurzů. Vystupuje tedy jako 

objednavatel těchto akcí a ručí za uhrazení smluvních částek. 
 V  případě, že se dítě akce pořádané školou nemůže zúčastnit, snaží se škola jako 

pořadatel akce peníze vrátit, či se domluvit na vrácení peněz s CK, popřípadě najít 
náhradníka. Ne vždy se to podaří, jednání s CK a ubytovateli jsou stále obtížnější, 
stejně tak hledání náhradníků.  

Ne vždy se totiž stává, že se žák akce nezúčastní z vážných rodinných nebo 
zdravotních důvodů, důvody neúčasti bývají často malicherné. Škola se tak neustále 

potýká s problémem, kdo zaplatí storno poplatky CK, popř. nedoplatky dopravy atd. 
Proto byla stanovena tato pravidla pro pořádání a placení akcí školy, zároveň byly 
stanoveny storno podmínky těchto akcí. 

  
- se závaznou přihláškou je žák povinen zaplatit minimálně 1/3 ceny zájezdu  

- v případě neúčasti /pokud se nepodaří zajistit náhradníka/ 
odhlášení 2 měsíce před odjezdem – storno poplatek 80% ze zaplacené zálohy 
odhlášení 30 – 7 dnů před odjezdem – storno poplatek 50% z celkové částky 

zájezdu 
odhlášení  7 – 1 den před odjezdem – storno poplatek 100% z ceny zájezdu  

 
Při zajištění náhradníka se částka vrací celá. 
 

Samozřejmě, že pokud ubytovatel nebo CK bude souhlasit se snížením počtu 
účastníků akce beze změny ceny zájezdu, bude škola i nadále vracet částku celou, 

popř. sníženou o náklady na dopravu. 
 
Storno podmínky – divadlo, školní výlet  

 
Pokud se na tuto akci nenajde náhradník, částka za dopravu se žákovi nevrací, částka 

za vstupenku a ostatní náklady se vrací pouze v případě, že tyto náklady nebudou 
škole účtovány. 
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