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1. Omluva
V běžném životě často uplatňujeme omluvu. Nejčastěji ústní, telefonickou za drobné nepříjemnosti,
které nechtěně způsobíme, za nepřítomnost na domluvené schůzce apod. Omlouváme se i písemně
např. omluvenky za nepřítomnost ve škole, za způsobenou škodu. Mělo by nám záležet na tom, aby
adresát omluvu přijal.

2. Vzor omluvy – nepřítomnost ve škole
- za způsobenou škodu
a/ Vzor omluvy za nepřítomnost ve škole

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaroslav Dopita
Rpety 10
Rpety 20. dubna 2012
Vážený pane učiteli,
bohužel Vám musím oznámit, že náš syn Milan včera spadl z kola a utrpěl lehké zranění, které si
vyžádalo ambulantní ošetření v nemocnici. Kromě pohmožděnin má i lehký otřes mozku a lékař
nařídil klid na lůžku. Proto prosíme, abyste po dobu nejméně jednoho týdne omluvil účast na
vyučování. Doufáme, že zameškanou látku rychle doplní. Potvrzení ošetřujícího lékaře přikládáme.
S pozdravem

Vlastnoruční podpis zák. zástupce

Příloha:
Lékařské potvrzení

b/ Vzor omluvy za způsobenou škodu

Martin Stupka
Lazec 14
Tel: 7255825

Lazec 20. dubna 2012
Vážený pane Hrabáku,

Dovolte, abych se omluvil za nepříjemnosti, které jsem Vám způsobil tím, že jsem Vám poškodil
plot a lavičku na Vaší zahradě. Je mi to velmi líto a prosím Vás, abyste mé chování omluvil, bylo
způsobeno mou opilostí.
Samozřejmě rád uhradím náklady na opravu za poškozený plot a lavičku, prosím zašlete mi účet.

S pozdravem
Vlastnoruční podpis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Cvičení
Popřemýšlej, komu jsi v poslední době způsobil nepříjemnost, eventuálně jakou škodu jsi způsobil.
Napiš omluvu, která prozradí tvoji upřímnou lítost.
Předej ji!

Autorem materiálu a jeho částí, pokud není uvedeno jinak je Helena Kalátová. Př i zpracování využita
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