Prohlášení zákonných zástupců žáka / žákyně
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti …………………………………………………………
Narozenému: ……………………………… bytem (ulice, číslo popisné): ……………………………
(PSČ, město)………………………………………… změnu režimu.
Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu
nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo moje dítě do styku s
osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se akce Gymnázia Duchcov: LAND –ART, DIGITÁLNÍ HRÁTKY A UMĚNÍ AKCE
v termínu od pondělí 14.5. do pátku 18.5.2011 v rekreačním zařízení Orlických hor v horské chatě Radost
(www.chataradost.cz).

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.
V …………………………. dne 14.5.2012

…………………………………………………........
Podpis zákonných zástupců dítěte (*) ze dne,
kdy dítě odjíždí na plánovanou akci

Upozorňuji na tyto zdravotní problémy mého dítěte (např. alergie, dieta): ……...…………….........
…………………………………………………………………………………………………...........
Kontakt na rodiče (mobilní telefon a jméno rodiče)………………….…………………………
…............................................................................................................................................................
(*) Svým podpisem zároveň potvrzuji, že v případě nevhodného chování mého dítěte během akce (např. šikana,
nerespektování pokynů pedagogického vedení nebo porušování školního řádu – viz web www.gspsd.cz) bude
zákonný zástupce kontaktován na výše uvedený mobil a souhlasí, že si pro své dítě v případě nutnosti na vlastní
náklady přijede. V případě neúčasti nebude vrácena částka za dopravu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ ŽÁKA(KYNĚ)
Beru na vědomí, že
● po celou dobu zájezdu platí školní řád v celém a úplném rozsahu
● po celou dobu zájezdu je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky včetně
marihuany
● v místě pobytu je závazný ubytovací řád a s ním spojený i požární řád
● nesmím opustit místo ubytování nebo skupinu bez vědomí vyučujícího
● program zájezdu je závazný po celou dobu trvání zájezdu pro všechny účastníky
● v případě, že způsobím materiální škodu, jsem povinen ji uhradit
● úrazy a nevolnosti ihned hlásím vyučujícímu
● nerespektování výše uvedených pravidel může vést k disciplinárnímu řízení, snížení známky z
chování, či při vážném provinění i k vyloučení ze studia
● v případě nevhodného chování během akce (např. šikana, nerespektování pokynů pedagogického
vedení nebo porušování školního řádu – viz web www.gspsd.cz) bude zákonný zástupce kontaktován
na výše uvedený mobil a souhlasí, že si pro své dítě v případě nutnosti na vlastní náklady přijede.
● v případě neúčasti nebude vrácena částka za dopravu.

V …...................................... dne ………….....

………………………………………..
podpis žáka / žákyně a zákonných zástupců

Souhlas s možností pořizovat a následně publikovat fotografie nebo
videonahrávky, které seznamují rodičovskou veřejnost s činnostmi,
akcemi jejich dětí – žáků naší školy – na školním – projektovém webu
http://landart.webnode.cz/
Škola organizuje mnoho nejrůznějších akcí, s nimiž chce seznámit rodičovskou veřejnost. Tato
činnost je poměrně široká, a tak hledáme cesty pro publikaci a prezentaci např. třídních a
celoškolních projektů. Jednou z nich je prezentace na školním webu. Váš souhlas v souladu s § 12
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů je pro výše uvedenou činnost
nezbytný. Svým podpisem prosím potvrďte, že souhlasíte, aby škola pořizovala a publikovala na
školním webu výše specifikované činnosti.
Rozhodnete-li se, že souhlas s činností školy nepotvrdíte, nemá škola právo fotografie ani videa
Vašeho dítěte, v rozsahu výše uvedených činností školy, publikovat.
Připomínky k obsahu a formě školních – projektových webových stránek na adrese
http://landart.webnode.cz/ posílejte na e-mail nebo písemně správci stránek (MgA. Radka
Müllerová, Ph.D., tomodachi@volny.cz ).

S pozdravem a poděkováním
Mgr. Tomáš Volmut – zástupce ředitelky GSPŠ Duchcov
________________________________________________________________________________

Souhlas zákonných zástupců žáka / žákyně docházející na
GYMNÁZIUM DUCHCOV
Jméno, příjmení žáka:_________________________________________________Třída:_______
Jméno zákonného zástupce:______________________________________________________
Byli jsme informováni o možnosti školy pořizovat a publikovat na školním – projektovém webu
fotografie a videonahrávky ilustrující (doplňující) činnost školy, do které náš syn/naše dcera
dochází.
Souhlas je platný po dobu docházky dítěte do výše uvedené školy.
Souhlasím:

ANO

NE

V …............................... dne …..................................

…………………
Podpis zákonného zástupce

