Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
Vítězslava Nováka 584, 539 73 Skuteč tel. 469 326 360
e-mail: info@gymskutec.cz www.gymskutec.cz
_________________________________________________________________

Seznamovací kurz pro žáky kvinty
a 1. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost

Kdy: 24. září – 25. září 2020
Kde: Mladočov
(Rekreační zařízení Proti proudu, Mladočov)

Pedagogický dozor:

Mgr. Lenka Štrofová, třídní učitelka kvinty
Mgr. Iveta Skalská, třídní učitelka 1. BP
Mgr. Monika Modráčková, školní metodik prevence
Mgr. Luděk Netolický, výchovný poradce
Mgr. Jan Linhart, spirituál školy

Odjezd:
Doprava:
Ubytování:
Stravování:
Cena:

čtvrtek 24. září 2020
zajištěna autobusem
chatky
zajištěno v místě (začínáme obědem)
1200 Kč (plná penze, práce lektora, doprava a ubytování)
(platbu proveďte do 31. srpna 2020 na účet 1144231339/0800, do zprávy
pro příjemce pak uveďte jméno a příjmení a heslo: Mladočov)
pátek 25. září 2020 asi v 17.00 hodin k budově školy

Příjezd:
Vezměte s sebou:

spací pytel
sportovní oblečení + obuv (do lesa)
boty na přezutí
potřeby osobní hygieny
pláštěnka
šátek (!)
baterka
psací potřeby
osobní léky
očkovací průkaz, kartička zdravotní pojišťovny,
vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti

Případné dotazy zodpovíme poslední srpnový týden na telefonu 469 326 360 nebo průběžně
e-mailem: info@gymskutec.cz.
Mgr. Šárka Jonešová, ředitelka školy

Prohlášení zákonných zástupců
Prohlašuji, že dle posledního záznamu lékaře ve zdravotním a očkovacím průkazu dítěte je dcera/syn
jméno a příjmení: ________________________________________________________________
datum narození:

________________________________________________________________

bydliště:

________________________________________________________________

schopno zúčastnit se Seznamovacího kurzu v ………………. ve dnech …………….. 2020.
Současně prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu
režimu, a dítě nejeví známky akutního onemocnění. Ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy
v přírodě nepřišlo dítě do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo
podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.
V ........................................

dne ...................................

.......................................................................................................................
podpis zákonného zástupce dítěte (prohlášení nesmí být starší jednoho dne)
Zpracováno dle vyhlášky č. 106/2001 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví.

Informovaný souhlas
Já ………………………….., zákonný zástupce dávám svůj souhlas škole Gymnázium Suverénního řádu maltézských
rytířů ve Skutči (dále jen "škole") ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů
pro účely organizace seznamovacího kurzu
________________________________________________________ nar. ___________________
(uveďte jméno a příjmení dítěte, zletilý žák pak své)
ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice školy ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch
osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, avšak nad
rámec zákonné povinnosti.

V…………………………………

…………………………………………..
podpis zákonného zástupce

