
 

Souhlas zákonných zástupců s mimoškolní akcí 

Sportovně turistický kurz ZŠ 

Škola Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 

Souhlasím s účastí mého syna (dcery)   

na mimoškolní akci (název, termín) STK 

Dostal jsem informace o sportovně turistickém kurzu: 

- termín a místo odjezdu na STK, termín a místo příjezdu z STK, 

- náplň na STK, 

- způsob dopravy, ubytování a stravování, 

- výši účastnického poplatku a způsob financování, 

- kontakt na vedoucí na STK (adresa, telefon). 

Souhlasím s uvedením osobních údajů mého syna (dcery) pro potřeby ubytovatele (jméno, 

adresa, rodné číslo, datum narození) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů. 

Prohlašuji, že syn (dcera) může dostat individuální volno bez dohledu učitele na omezený 

časový úsek a v určeném prostoru a že syn (dcera) může po příjezdu z kurzu odejít sám 

(sama) domů. 

Jsem si vědom zdravotního stavu svého syna (dcery) a při odjezdu odevzdám vedoucímu 

STK: 

- Průkaz zdravotní pojišťovny (žáci budou mít u sebe). 

- Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 

(neodevzdávají, platí posudek z LVZ). 

- Prohlášení zákonných zástupců dítěte (nejeví známky akutního onemocnění, nepřišel do 

styku s infekčním onemocněním, není nařízeno karanténní opatření). 

- Případné informace o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh či účast na mimoškolní akci. 

- Případné informace o osobních lécích syna (dcery). 

Syn (dcera) dcera má nezbytného vybavení na STK, viz Seznam nezbytného vybavení na 

školní akci. 

Potvrzuji, že jsem zkontroloval nebo nechal u odborníka zkontrolovat cyklistickou výzbroj. 

Datum a podpis zákonného zástupce žáka  

 

 

 

 

Čestné prohlášení rodičů o seřízení kola 
 

Prohlašuji, že můj syn /moje dcera/………………………………………………. 

narozen /a/…………………………bytem………………………………………. 

má seřízené kolo. 

 

…………………………     ……………………………… 

 datum        podpis 

http://www.sbirka.cz/AKT-2001/01-106c.pdf


Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti 
/toto prohlášení nesmí být starší než 1 den od nástupu na kurz/  

Prohlašuji, že ošetřující lékař ani okresní hygienik nenařídil mému synovi 

 / mé dceři/ ………………………………narozenému /narozené/………….  

bytem……………………………………………………………………………. 

karanténní opatření a dítě nejeví známky akutního onemocnění /průjem, teplota 

atd/. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku 

s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 

Syn /dcera/ je schopna se zúčastnit STK,  od………do……………… 

Jsem si vědom následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení bylo 

nepravdivé. 

 

V……………….dne………   ………………………………. 

         podpis 

 

 

Čestné prohlášení rodičů 
 

Souhlasím s tím, aby v případě podezření požití omamných nebo návykových 

látek, byla provedena orientační dechová zkouška (popř. test na drogy). 

Beru na vědomí, že v případě hrubého porušení řádu sportovního kurzu, který se 

koná od…….do………., mým synem /dcerou/ a následného vyloučení z kurzu, 

zajistím jeho /její/ dopravu z STK na vlastní náklady.  

 

……………………….     …………………………….. 

 datum        podpis 

 

 

Předčasné ukončení kurzu 
 

Jméno a příjmení ……………………………………… třída ………………… 

Termín STK ……………………………… 

Důvod................................................................................................................... 

Ukončení kurzu datum a čas …………………………………………………… 

Dopravní prostředek určený pro odjezd ……………………………………….. 

 

Podpis žáka ……………………………………   Podpis rodičů ………….. 


