INFORMOVANÝ SÚHLAS
V zmysle § 28 ods. 17 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č.
306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.
Svojim podpisom dávam súhlas k týmto aktivitám svojho dieťaťa v materskej škole
Meno a priezvisko dieťaťa, trieda: ..........................................................................
Dátum narodenia:....................................................................................................
o predplavecká príprava (predškoláci)
o e-Twining – Nj
o Preventívna prehliadka logopéda
o Psychologické vyšetrenie - podľa potreby školským psychológom
-všetci predškoláci vyšetrenie školskej zrelosti – CPPPP
používanie osobných údajov môjho dieťaťa / mojich detí , a to : mena a priezviska, dátumu a miesta
narodenia, rodného čísla, adresy trvalého bydliska, štátnej príslušnosti, národnosti, pre potreby
výchovy a vzdelávania, pre účasť na súťažiach, olympiádach, kurzoch a školských pobytoch, pre
vypracovanie zoznamov na dotácie, na poistenie, pre interné spracovanie podkladov školského
registra, a pod.
používanie vyššie uvedených osobných údajov a fotografií/video môjho dieťaťa / mojich detí , na
internetovej stránke školy, v kronike, v publikačných materiáloch, na prezentáciu školy v médiách a
pre dokumentačnú archiváciu,
spracovanie videozáznamov pre evalvačný mechanizmus školy, pre analyticko-pedagogickú prácu
metodických a poradných orgánov školy,
zúčastňovaní sa môjho dieťaťa / mojich detí , na vychádzkach, exkurziách a športových aktivitách
mimo objektu školy ,na školských výletoch organizovaných školou podľa plánu na daný školský rok.
Beriem na vedomie, že na dopravu pri realizácii daných aktivít sa môžu používať hromadné dopravné
prostriedky a dieťa musí mať zabezpečený teplý obed a pitný program
Zodpovedný organizátor : Materská škola Budovateľská 8, Prešov
Pedagogický zamestnanec alebo lektor : môže odmietnuť prevziať dieťa, ak jeho zdravotný
stav, alebo nevhodné oblečenie či obuv, by mohli narušiť bezproblémový priebeh aktivity (v
zmysle Školského poriadku).
Vyjadrenie zákonného zástupcu dieťaťa:
Som si vedomá/á právnej zodpovednosti za dieťa a dobrovoľne som sa rozhodol/a, aby sa môj
syn/dcéra zúčastnil/a hore uvedených a mnou označených aktivít Materskej školy.
Potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s obsahom Informovaného súhlasu a bol/a som
poučený/a o dôsledkoch svojho súhlasu.
Dátum a podpis rodiča v prítomnosti pedagogického zamestnanca
...................................................................................................................................................
* tento informovaný súhlas slúži pre potreby Materskej školy na Budovateľskej ul.8
v Prešove, v školskom roku ..................

..................................
Podpis

