Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu) pre ZŠ v Pustých Úľanoch
V zmysle § 30 ods. 7 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole Vás
informujeme o organizovaní školskej akcie.
Meno a priezvisko žiaka............................................................................................................. .................
trieda............. šk. rok .....................
Názov akcie: ..............................................................................................................................................
Program:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Spôsob prepravy:.............................

Stravovanie: ............................... Predpokladané náklady:....................

Odchod /čas, dátum/: ....................................................od ZŠ Pusté Úľany

/iné/.........................

Príchod /čas, dátum/: ......................................................k ZŠ Pusté Úľany

/iné/.........................

Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok, riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať zásady
bezpečného správania.

vedúci plánovaného podujatia
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Vyjadrenie zákonného zástupcu

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní na prvej strane uvedenej
školskej akcie. V súlade s § 2 písm. y) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzujem, že som bol riadne poučený o
dôsledkoch môjho súhlasu. S tým, aby sa tejto akcie zúčastnil môj syn / dcéra *)
* Nehodiace preškrtnite

V .................................. dňa .................................
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