
Základní škol Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace 

Informace pro zákonné zástupce žáků 

Prosíme, pošlete obratem zpět třídnímu učiteli. 

 

Jméno a příjmení žáka, třída:…………………………………………………………… 

 

Zákonný zástupce je (na počátku každého pololetí či neprodleně po změně) povinen 

informovat školu (třídního učitele) o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka 

nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, a 

případně doložit lékařskou zprávu. V případě dlouhodobějšího uvolnění z Tv žádá písemně 

ředitele školy, a to na počátku pololetí či neprodleně po vzniku zdravotního omezení. 

 

Žák  MÁ – NEMÁ  zdravotní obtíže (popis) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum: ………………………    Podpis zákonného zástupce: ………………………………. 

 

Vzhledem k tomu, že přibývají problémy s kouřením, konzumací alkoholu, užíváním 

návykových látek a objevují se i další bezpečnostní rizika, prosíme o souhlas s opatřeními, 

která v případě vážného podezření může škola uplatnit vůči Vašemu dítěti. Může jít o 

provedení odborného testu na kouření, konzumaci alkoholu nebo užití návykových látek, o 

kontrolu osobních věcí, případně vlasů při výskytu vší. Při výskytu vší zákonný zástupce 

zajistí odvšivení. 

Zákonný zástupce: SOUHLASÍ – NESOUHLASÍ s případnou kontrolou. 

 

Datum: …………………….   Podpis zákonného zástupce: ………………………………….. 

 

 

Dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů podléhá zveřejňování 

obrazových snímků – fotografií a videozáznamů zásadně souhlasu fyzické osoby, resp. 

v případě nezletilých žáků souhlasu jejich zákonných zástupců. Vzhledem k tomu, že 

pořizujeme fotografie a videozáznamy z většiny námi pořádaných akcí (různé soutěže, 

sportovní utkání, kulturní akce, slavnostní události, výlety, vyučování apod.) a fotografie 

zveřejňujeme nejčastěji na školních nástěnkách, vývěskách, na webových stránkách, ve 

školním časopise, případně Chodovském zpravodaji, žádám Vás o jednorázové udělení 

souhlasu k zveřejňování fotografií z uvedených akcí. Věříme, že souhlas udělíte a rádi uvidíte 

své děti při školních aktivitách. 

Zákonný zástupce  SOUHLASÍ  - NESOUHLASÍ s uveřejňováním fotografií. 

 

Datum: ……………………. Podpis zákonného zástupce: …………………………………….. 

 

 

TYTO SOUHLASY PLATÍ PO CELOU DOBU DOCHÁZKY ŽÁKA NA NAŠÍ 

ŠKOLU. 

 


