
Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka 

Organizovanie hromadnej akcie Centra voľného času, Teplička nad Váhom 

 
Podľa § 2 písm. y) a § 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 v spojení s § 7 vyhlášky 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z.z. Vás informujeme o organizovaní hromadnej  

akcie                                                                                                                 

Čistenie  okolia Teplice a rieky Váh v rámci Svetového dňa vody - 25.4.2017 ,  

stretneme sa pred školou o 9:00, pripraviť rukavicu a odpadkové vrecko, zabezpečiť pitný 

režim. 

 

 

Vyjadrenie zákonného zástupcu žiaka 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol(a) informovaný(ý) o organizovaní 
Čistenie  okolia Teplice a rieky Váh v rámci Svetového dňa vody. 

  

 

Súhlasím s tým, aby sa môj syn / moja dcéra.......................................................... 

žiak / žiačka ................. triedy, zúčastňoval(a) uvedených akcií. 

 

Svojím podpisom zároveň potvrdzujete, že zdravotný stav Vášho dieťaťa je vhodný na 

absolvovanie uvedených aktivít. 

 

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

                                                                                       podpis zákonného zástupcu žiaka 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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