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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 Vás informujeme, že počas ubytovania Vášho
dieťaťa v našom školskom internáte budeme organizovať viacero
školských akcií. Podrobnosti, program jednotlivých akcií a zoznam
účastníkov bude zverejnený na stránke internátu. Účastníci akcie budú
vždy poučení o bezpečnom správaní.
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Vyjadrenie zákonného zástupcu žiaka
Som si vedomý/á právnej zodpovednosti za svoje dieťa, dobrovoľne som
sa rozhodol/a a
Vyjadrujem súhlas s účasťou žiaka
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Meno a priezvisko :.......................................................................................

Meno a priezvisko :........................................................................................

Škola: ............................................................................................................

Škola: ............................................................................................................

Dátum narodenia : .........................................................................................

Dátum narodenia : ........................................................................................

Adresa bydliska : ...........................................................................................
na akciách organizovaných internátom, pričom súhlasím s tým, že o
podrobnostiach sa dozviem zo stránky internátu www.dmbs.wbl.sk
V prípade nesúhlasu s účasťou svojho dieťaťa na akcii zverejnenej na
internetovej stránke, toto oznámte na tel. číslo vychovávateľa Vášho
dieťaťa.
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podpis zákonného zástupcu žiaka

meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka

podpis zákonného zástupcu žiaka

