
 

 

 
 

Spojená škola sv. Františka Assiského 

 

INFORMOVANÝ SÚHLAS- ZŠ 

V zmysle § 30 ods. 7 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a podľa § 7 ods. 1 

Vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole Vás informujeme o organizovaní rôznych jednodňových školských akcií 

(výletov, vzdelávacích exkurzií, predmetových olympiád, športových a umeleckých súťaží, koncertov, vychádzok, 

predstavení atď.) v školskom roku 2018/2019. 

Pred každou školskou akciou Vám cez žiacku knižku (1. stupeň) alebo internetovú žiacku knižku a e-mailom pošleme 

oboznámenie o organizačnom zabezpečení a priebehu danej školskej akcie. 

Na viacdňové školské akcie sa bude žiadať osobitný informovaný súhlas zákonných zástupcov. 

 

VYJADRENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 

 Svojim podpisom potvrdzujem, že s ú h l a s í m / n e s ú h l a s í m  (nehodiace sa prečiarknite), aby sa môj 

syn/dcéra  ............................................................., žiak ............. triedy zúčastnil rôznych hore uvedených 

jednodňových školských akcií organizovaných školou. V súlade s § 2 písm. y) Zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) 

potvrdzujem, že som riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu. 

............................................................                                                                  ......................................................... 
 meno a priezvisko zákonného zástupcu                                                                      podpis zákonného zástupcu  

 

INFORMOVANÝ SÚHLAS SO SLUŽBAMI PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA 

 Počas šk. roka 2018/2019 budú na našej škole poskytované služby psychologického poradenstva, ktoré budú 

zabezpečovať kvalifikovaní psychológovia z CPPPaP Malacky, interná školská psychologička a špeciálna pedagogička. 

Ide najmä o individuálne odborné poradenstvo a konzultácie žiakov školy a realizáciu skupinových intervenčných a 

preventívnych aktivít zameraných na riešenie sociálno-patologických javov (ako je napr. drogová prevencia, 

vzájomné vzťahy so žiakmi, zdravý životný štýl, prevencia pred šikanovaním, záškoláctvom a agresivitou), a to 

prioritne na základe požiadaviek školy a konkrétnych špecifických potrieb žiakov. Školská psychologička a špeciálna 

pedagogička budú v prípade záujmu poskytovať poradenstvo aj pre rodičov a zákonných zástupcov školy (kontaktné 

údaje sú dostupné na webe školy).  

Ako zákonný zástupca žiaka (menom) .............................................................................., z triedy ................... SpŠ sv. 

Františka Assiského Malacky som bol informovaný s aktivitami v oblasti psychologického poradenstva a zároveň 

s ú h l a s í m , aby sa moje dieťa týchto preventívnych a poradenských aktivít zúčastnilo. Výsledky spolupráce sú 

interným dokumentom školského psychológa, špeciálneho pedagóga a sú chránené zákonom č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.  

V Malackách dňa ................... 2018 

 

................................................................   ........................................................................ 

        čitateľné meno a priezvisko       podpis zákonného zástupcu                 
                                   zákonného zástupcu 


