
Dobrý den,  

jsme žáci gymnázia Postupická, a chtěli bychom Vás informovat, 

že jsme se zapojili do projektu Pulchra. V rámci tohoto projektu 

máme v plánu řešit množství odpadu v této oblasti, jelikož zde 

situace není ani zdaleka ideální. Chtěli bychom Vás tedy požádat 

o vyjádření Vašeho názoru pomocí vyplnění krátkého on-line 

dotazníku. Odkaz na tento dotazník najdete pod přiloženým QR 

kódem, či na stránkách naší školy - www.postupicka.cz - kde 

zároveň najdete mnohem více informací o nás a našem 

počínání.  

Také bychom Vás rádi pozvali na on-line setkání, která se bude 

konat 19.1.2021 v 19:00 prostřednictvím platformy Zoom (vice 

info časem najdete opět na našich stránkách). Zde bychom chtěli 

shrnout všechny důležité informace, 

seznámit Vás s naším plánem, a 

hlavně si vyslechnou Vaše názory a 

nápady. Nejde totiž jen o Nás, ale 

především o Vás a Vaše okolí.  

Děkujeme za vyplnění dotazníku a 

těšíme se na další spolupráci. 

 - Žáci gymnázia Postupická.
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