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Závazná p řihláška,  resp. písemný  souhlas zákonných zástupc ů nezletilých žák ů 
s účastí dítěte na školní akci a potvrzení o převzetí Informací o školní akci 

 
Souhlasím s účastí mého syna/dcery ………………………………. ze třídy ……………… 
                                                                      Jméno a příjmení 
na turistickém kurzu 2014/2015 (dále jen „akce“)             ve Svatavě u Sokolova – rek. středisko Na Pískách 
             druh akce                                                                              místo konání akce 
v termínu od 15. června 2015 do 19. června 2015 
Na tuto akci vybavím svoje dítě dle doporučení a seznamu školy. 
V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění dítěte, v případě porušení pravidel Školního řádu nebo 
pravidel z Poučení žáků o BOZP při pořádané školní akc, zajistím neprodleně po vyzvání vedoucím zájezdu 
okamžitý individuální odvoz dítěte domů na vlastní náklady, případně uhradím režijní náklady vynaložené na jeho 
odvoz domů (týká se akcí na území ČR). 
Beru na vědomí odpovědnost  za škody, které způsobí můj syn / moje dcera v době konání akce (např. na vybavení 
ubytovacího zařízení, dopravního prostředku, rekreačního areálu apod.) či škody způsobené ostatním účastníkům 
kurzu nebo dalším osobám, a zavazuji se uhradit finanční náklady vynaložené na nápravu způsobené škody. 
Kontaktní telefonní čísla:   Domů: ………………….. Do zaměstnání: ……………………… 
Prohlašuji, že jsem byl/a řádně seznámen/a s programem, náplní a způsobem organizace akce (zejména 
ubytovacími a stravovacími podmínkami, způsobem dopravy apod.), včetně kontaktu na vedoucího akce. 
Při výjezdu do zahraničí beru na vědomí povinnost mít a obstarat si sám na výjezd do zahraničí platné a úplné 
cestovní doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (cílové země i zemí tranzitních) – tj. platné cestovní 
doklady (cestovní pas apod.), potřebná víza, včetně tranzitních doložek a event. další náležitosti. Beru  na vědomí, 
že škola nezodpovídá za případné nedostatky v těchto uvedených dokladech. 
Pro případ výjezdu do zahraničí, kdy není uzavřeno odpovídající sdružené komplexní pojištění žáků, jsem povinen 
pro svého syna / dceru uzavřít na uvedený termín řádné cestovní připojištění pro případ potřeby uhrazení vzniklých 
léčebných výloh. 
Zajistím, aby mělo mé dítě s sebou průkaz zdravotní pojišťovny. 
Souhlasím s uvedením a zpracováním osobních údajů mého syna / dcery pro nutné potřeby ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
Jsem si vědom/a toho, že na akci nemůže být vyslán žák, jehož stav by mohl být tímto pobytem ohrožen, a žák, 
který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Písemné prohlášení o těchto skutečnostech (tzv. bezinfekčnost) 
odevzdám před odjezdem zdravotníkovi, resp. vedoucímu akce. Upozorňuji na tyto zdravotní problémy svého 
dítěte, na něž je třeba brát zvláštní zřetel. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

např. astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes a jiné  
Čestně prohlašuji, že praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, vyhotovil kladný posudek o zdravotní 

způsobilosti dítěte na tuto akci. 
Při odjezdu na akci odevzdám zdravotníkovi, resp. vedoucímu akce: 

- potvrzení o bezinfekčnosti (není třeba při exkurzích a školních výletech, pouze u akcí delších 5 dnů) 
- přehled a způsob užívání léků (žák je povinen vzít s sebou na akci léky, které pravidelně užívá) 

V době konání akce souhlasím - nesouhlasím s tím, že se můj syn / moje dcera může individuálně pohybovat bez 
náležitého dohledu (dozoru) učitele na omezený čas a v omezeném prostoru. (nehodící se škrtněte) 
 
 
 
V ……………………. dne …………….      ………………………….………………………………………. 
                                                                               Jméno a příjmení a podpis  zákonného zástupce žáka 
 
 


