
Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad 

 

INFORMOVANÝ  SÚHLAS - organizovanie hromadných akcií školy na školský rok ......................... 

 

Priezvisko a meno žiaka: .......................................................................     Trieda: ...................... 

 

 V zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole Vás 

informujeme o organizovaní hromadných školských akcií v školskom roku ............................... 

O prebiehajúcich akciách počas školského roka budete bližšie informovaní prostredníctvom žiackych knižiek 

Vášho dieťaťa, internetovej stránky školy alebo informačným letákom. 

  

 

Dátum: ..................................           Miesto: ................................................ ............................................................. 
                                                                        triedny učiteľ 

 

 

Vyjadrenie zákonného zástupcu 
 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní  hromadných školských akcií. 

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 v znení neskorších predpisov potvrdzujem, že som bol poučený o dôsledkoch môjho súhlasu. 

 

Dátum narodenia dieťaťa: ......................................  Rodné číslo dieťaťa: .................................................... 

 

 

V ..................................................................        Dňa: ...............................        ................................................................ 
                                                                                                                                               Meno a podpis zákonného zástupcu 

 

 

 

 
Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad 

 

INFORMOVANÝ  SÚHLAS - organizovanie hromadných akcií školy na školský rok ......................... 

 

Priezvisko a meno žiaka: .......................................................................     Trieda: ...................... 

 

 V zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole Vás 

informujeme o organizovaní hromadných školských akcií v školskom roku ............................... 

O prebiehajúcich akciách počas školského roka budete bližšie informovaní prostredníctvom žiackych knižiek 

Vášho dieťaťa, internetovej stránky školy alebo informačným letákom. 

  

 

Dátum: ..................................           Miesto: ................................................ ............................................................. 
                                                                        triedny učiteľ 

 

 

Vyjadrenie zákonného zástupcu 
 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní  hromadných školských akcií. 

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 v znení neskorších predpisov potvrdzujem, že som bol poučený o dôsledkoch môjho súhlasu. 

 

Dátum narodenia dieťaťa: ......................................  Rodné číslo dieťaťa: .................................................... 

 

 

V ..................................................................        Dňa: ...............................        ................................................................ 
                                                                                                                                               Meno a podpis zákonného zástupcu 

 


