
 

Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra 

INFORMOVANÝ SÚHLAS RODIČA (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU) 
 
 

Meno a priezvisko žiaka _____________________________________ trieda __________________  

Názov a miesto školskej akcie: Školský lyžiarsky výchovno- výcvikový kurz (LVVK), Hruštín 

Dátum uskutočnenia: 8.- 13. marca 2020 

Program: LVVK 

Počet pedagogických zamestnancov 7   

Spôsob prepravy- autobus, stravovanie- plná penzia, 5xdenne, pitný režim 

Odchod – čas a miesto:  8. 3. 2020 (nedeľa) zraz o 7:00hod pred budovou školy    

Príchod – čas a miesto:  13. 3. 2020 o cca 18:00 pred budovu školy                                                                                                                              

Žiak je povinný dodržiavať  školský poriadok, riadiť sa  pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať 

zásady bezpečného správania. 

        Mgr. Ľubomíra Komorová    

                                 vedúca plánovaného podujatia 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní horeuvedenej 

hromadnej školskej akcie a riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu. 

Po ukončení školskej akcie preberám zodpovednosť za svoje dieťa. 

 

S tým, aby sa tejto akcie zúčastnil/zúčastnila môj syn/moja dcéra        súhlasím  –  nesúhlasím* 
 

 

Meno a priezvisko rodiča  __________________________   Podpis rodiča  ____________________     

* nehodiace sa prečiarknite 
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