
 

 
INFORMOVANÝ SÚHLAS - GYM 

zákonného zástupcu - plnoletého žiaka (nehodiace sa prečiarknite). 
 

V zmysle § 7 ods. 1 Vyhlášky č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov Vás 

informujeme o organizovaní rôznych jednodňových školských akcií (výletov, vzdelávacích exkurzií, 

predmetových olympiád, športových a umeleckých súťaží, koncertov, vychádzok, predstavení atď.) na 

Gymnáziu sv. Františka Assiského v Malackách v školskom roku 2020/2021. 

Pred každou školskou akciou Vám cez internetovú žiacku knižku a e-mailom pošleme oboznámenie  o 

organizačnom zabezpečení a priebehu danej školskej akcie. 

Na viacdňové školské akcie sa bude žiadať osobitný informovaný súhlas zákonných zástupcov. 
 
 

 

VYJADRENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 
 

 Svojím podpisom potvrdzujem, že sú hl as í m/ ne s úhl a s í m  (nehodiace sa prečiarknite), aby sa môj 

syn/dcéra  ............................................................., študent/ka ............. triedy zúčastnil rôznych hore 

uvedených jednodňových školských akcií organizovaných školou. V súlade s § 2 písm. y) Zákona č. 245/2008 

Z.z. (školský zákon) potvrdzujem, že som riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu. 
 

.................................................................                     .................................................. 
    meno a priezvisko zákonného zástupcu                       podpis zákonného zástupcu 

 

 

INFORMOVANÝ SÚHLAS - GYM 

Súhlasím, aby môj syn/dcéra..............................................................., žiak/žiačka......................triedy GYM v školskom 

roku 2020/2021 v čase  voľnej hodiny, veľkej prestávky a obedovej prestávky opúšťal budovu školy. V súlade s § 2 

písm. y) Zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) potvrdzujem, že som riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu. 

V tomto čase za neho preberám zodpovednosť. 

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

                    Podpis zákonného zástupcu 

 

VYJADRENIE PLNOLETÉHO ŽIAKA 
 

 Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní  rôznych hore uvedených 

jednodňových školských akcií organizovaných školou a riadne poučený o bezpečnom správaní o dôsledkoch 

môjho súhlasu a v danom čase som za seba plne zodpovedný. 

 

.................................................... 
podpis plnoletého žiaka 



 

 
INFORMOVANÝ SÚHLAS - GYM 

s využívaním voľne dostupných priestorov školy  
VYJADRENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 

 Svojím podpisom potvrdzujem, že s ú h l a s í m / n e s ú h l a s í m  (nehodiace sa prečiarknite), aby sa môj 

syn/dcéra  ............................................................., žiak ............. triedy pred vyučovaním a po skončení vyučovania 

zdržiaval vo voľne dostupných spoločných interiérových alebo exteriérových priestoroch školy (napr. Eden zóna, Work 

out zóna, Kláštorná záhrada atď.). Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok a prevádzkový poriadok jednotlivých 

priestorov. V tomto čase preberám zaňho zodpovednosť. V súlade s § 2 písm. y) Zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) 

potvrdzujem, že som riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu. 

Tento súhlas platí  počas celého obdobia štúdia na gymnáziu. 

 

............................................................                                                                  ......................................................... 
 meno a priezvisko zákonného zástupcu                                                                      podpis zákonného zástupcu 

 

 


