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Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka 
 

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 na základe plánu práce organizujeme pre 

žiakov 8. a 9. ročníka lyžiarsky výcvik v šk. roku 2018/2019 do SKI centra Donovaly 

 

Miesto konania: Donovaly 

Termín: 06.02. – 10.02.2019 

Miesto ubytovania: Penzión Javorina 

Čas odchodu: 08:00 spred budovy ZŠ 

Miesto a čas stretnutia: 07:30 v budove ZŠ Pliešovce 

Miesto a čas predpokladaného návratu: nedeľa 10.02., budova ZŠ, okolo 14:00 (autobus stojí i v Sáse) 

Spôsob prepravy: zájazdový autobus 

Spôsob financovania: štátna dotácia vo výške 150,00 € na žiaka, 20,00 € doplatok na žiaka  

Spôsob stravovania: Penzión Javorina 

Pedagogický zamestnanec poverený zabezpečením lyžiarskeho zájazdu: Mgr. Anna Bosáková (0904 

923 719) 

Ďalší pedagogickí zamestnanci: Mgr. Miroslav Kseňák (0907 563 890), Bc. Alena Sopková (0903 

558 584) 

Náhradný pedagogický dozor: Mgr. Vladimíra Ďurčová (0908 243 193) 

Poučenie zúčastnených osôb a žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia vykonané 06.02.2019 

 

Prvú pomoc pri komplikáciách zabezpečí pedagogický dozor (jeden zamestnanec má kurz prvej pomoci) 

a odborne spôsobilá osoba (zdravotná sestra, lekár), ktorá je k dispozícii počas celého pobytu. Následne 

na to bude informovaný zákonný zástupca žiaka. Pri vážnych komplikáciách a dlhodobo zhoršenom 

zdravotnom stave, vážnejších poraneniach ako sú zlomeniny, ktoré znemožnia žiakovi ďalšiu účasť na 

výcviku je zákonný zástupca povinný zabezpečiť odvoz žiaka čo najskôr do domáceho liečenia. 

 

Upozorňujeme na ďalšie možné riziká počas akcie: 

- Drobné úrazy 

- Strata osobných vecí dieťaťa 

- Neskorší návrat zapríčinený technickými problémami 

- Dopravná kolízia 

 

Žiadame zákonných zástupcov, aby: 

- Zabezpečili vhodný odev, obuv a výstroj 

- Nedávali žiakom cenné veci a vysoký finančný obnos 

- Pravdivo informovali o zdravotnom stave žiaka 

- Pripravili a informovali o liekoch, ktoré žiak užíva a oboznámili so spôsobom ich užívania 

a dávkovania 

- Odovzdali preukaz poistenca pri nástupe na akciu pedagogickému zamestnancovi, ktorý je 

poverený organizačným zabezpečením akcie (p. Bosáková) 

- Poskytli kontaktné údaje 

- Odovzdali pri nástupe žiaka na akciu „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ 

 

Pedagogický zamestnanec poverený organizačným zabezpečením akcie môže odmietnuť prevziať žiaka, 

ak: 

- Má žiak zdravotné ťažkosti 

- Nemá vhodný odev, obuv, výstroj 

 

Škola si vyhradzuje právo na prehliadku osobných vecí žiaka a na orientačnú dychovú skúšku. 
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Škola si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie výcviku pre žiaka z nasledovných dôvodov: 

- Závažné ochorenie alebo úraz žiaka znemožňujúce účasť na výcviku 

- Závažné porušenie školského poriadku 

- Nerešpektovanie pokynov zodpovedných pracovníkov 

- Úmyselné poškodzovanie zariadenia 

 

Rodič sa zaväzuje v uvedených prípadoch zabezpečiť pre žiaka odvoz domov. 

 

 

 

 

V Pliešovciach 06.02.2019 

 

 

                                                                          Mgr. Matejka Slavomír 

                                                                                        riaditeľ školy 

 

 

 

 

Vyjadrenie zákonného zástupcu: 

 

Som si vedomý/á právnej zodpovednosti za svoje dieťa a dobrovoľne som sa rozhodol/a, aby: 

 

sa môj/a syn/dcéra (meno)______________________________________________________ 

Zúčastnil/a na školskej akcii – LYŽIARSKY VÝCVIK 2018/2019 Donovaly, organizovaný ZŠ 

s MŠ v Pliešovciach v dňoch 06.02.2019, až 10.02.2019. 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že: 

 

- Som bol/a oboznámený/á a súhlasím s obsahom informovaného súhlasu 

- Svoje dieťa som poučil/la, aby sa na školskej akcii správalo disciplinovane, podľa 

platného školského poriadku 

- Zaväzujem sa uhradiť všetky škody, ktoré zapríčinilo moje dieťa počas školskej akcie 

- Zaväzujem sa zabezpečiť odvoz dieťaťa v prípadoch uvedených v informovanom 

súhlase (závažný úraz, ochorenie, závažné porušenie pravidiel správania sa,....) 

- Som oboznámený s tým, že cenné veci a vyšší finančný obnos si berie dieťa na vlastné 

riziko 

 

V ______________________________ dňa _____________________ 

 

Tel. kontakt na zákonných zástupcov:  

 

    Matka: ____________________________________________ 

 

    Otec: _____________________________________________ 

 

 

Podpis zákonného zástupcu: __________________________________________ 
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