
Gymnázium, OA a JŠ s právem SJZ Hodonín,             

příspěvková organizace  

Legionářů 813/1, 695 11  Hodonín                                                        

 tel: 518 342 558, e-mail: podatelna@gymhodonin.cz 

 

POVOLENÍ 
Žák……………………………………………………………. třídy ……………. 

má povoleno zahájit exkurzi dne ……………………v hodin………. 

 

na místě: ………………………………………………………………………. 

V:……………………………… 

                                          Podpis: ………………………………………                       

Dne: ……………….           ( zletilý žák nebo zákonný zástupce ) 
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