
                                        
 

 
Souhlasné prohlášení1 zákonného zástupce  

s podmínkami účasti nezletilé dcery/nezletilého syna na 
týdenním soustředění zájemců o přírodní vědy a matematiku 

na Gymnáziu Cheb ve dnech 7. – 11. 11. 2022 
 

Já zákonný zástupce 
 
 

jméno a příjmení:  

adresa:  

telefon: e-mail: 

 

souhlasím s tím, aby moje dcera/můj syn (dále jen „žák“): 
 
 

jméno a příjmení: rodné číslo: 

adresa:  

žák školy:   

 
 

zúčastnil týdenního soustředění zájemců o přírodní vědy a matematiku ve dnech 7. – 11. 
11. 2022 na Gymnáziu Cheb, příspěvková organizace (dále jen „organizátor“). 
Souhlasím se skutečností, že náležitý dohled nad nezletilým žákem bude zabezpečen 
pouze po dobu pobytu žáka ve vymezené části areálu 2  Gymnázia Cheb, p.o. a uděluji 
svému nezletilému dítěti souhlas k volnému pohybu a samostatnému jednání bez 
dohledu. Jsem si vědom/a, že moje dítě tráví tuto dobu3 mimo vymezenou část areálu 
Gymnázia Cheb, p.o. na vlastní nebezpečí a jsem si vědom/a, že v této době za něho 
organizátor nenese právní odpovědnost (organizátor nezabezpečuje dohled a nepřebírá 
odpovědnost za jednání, bezpečnost a ochranu zdraví žáka). 
Jako zákonný zástupce prohlašuji, že samostatné jednání a volný pohyb bez dohledu, k 
němuž jsem moje nezletilé dítě zmocnil, je přiměřené jeho rozumové, mravní a volní 
vyspělosti. 
 

 
1 Dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
2 Přístavba Jazykového a komunikačního centra Gymnázia Cheb na křížení ulic Nerudova a Goethova. 
3 V době před a po ukončení oficiálního denního programu a po dobu polední přestávky. 



                                        
 

V době pobytu žáka na Gymnáziu Cheb, p.o., v době stravování ve školní jídelně, 
popřípadě v době ubytování na kolejích FEK ZČU v Chebu, v domově mládeže SIŠ nebo 
SZŠ a VOŠ Cheb se žák řídí platným školním řádem, řádem školní jídelny, popř. řádem 
ubytovacího zařízení. V případě porušení pravidel bude žákova účast na soustředění 
ukončena, zákonný zástupce o této skutečnosti vyrozuměn a žák samostatně odeslán zpět 
do místa bydliště. 
Zákonný zástupce plně odpovídá za případnou škodu způsobenou nesprávným a 
nevhodným jednáním žáka. 
Prohlašuji, že jsem organizátoru nezatajil/a důležité informace o zdravotním stavu mého 
dítěte4.  
Souhlasím s použitím fotografických a audiovizuálních záznamů, pořízených v průběhu 
trvání akce pro účely dokumentace projektu a prezentace činnosti organizátora na 
veřejnosti (propagační materiály, webové stránky, výroční zpráva, výstavy apod.). 
Prohlašuji, že s obsahem tohoto souhlasného prohlášení jsem své dítě seznámil/a a 
poučil/a ho. 

 

V ……............…… dne …………… 2022 
 

…………………………………..…………… 
jméno, příjmení a podpis 
zákonného zástupce, který uděluje 
souhlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 S případnými vážnějšími zdravotními problémy nebo omezením v činnosti dítěte seznamte organizátora písemně. 
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