
 

Souhlas pro žáka ……………………………………….  
 
Třída……………….. 
 
Školní rok ………………….. 

 
1) Pověřená osoba 
 

V případě, že ve škole nastala mimořádná událost (došlo ke zranění našeho dítěte, je mu ne-

volno nebo potřebuje doprovod domů, k lékaři apod.) a my – zákonní zástupci – nejsme 

z důvodu zaneprázdnění k zastižení, může škola místo nás kontaktovat následující osoby:  

 

A) Jméno a příjmení:      kontaktní telefon: 

B) Jméno a příjmení:      kontaktní telefon: 

 

Jde o osoby spolehlivé a bezúhonné a je možné jim bez obav svěřit naše dítě po dobu nezbyt-

ně nutnou. 

 

Datum:  ………………………………….                            Podpis:…………………………. 

 

 

Vysvětlení:  

Souhlas pro „pověřenou osobu“ si vyplní pouze ti zákonní zástupci žáků, kteří pracují 

mimo Poděbrady a chtějí pověřit jinou osobu vyzvednutím svého dítěte v případě nevolnosti 

nebo jiné náhlé příhody, která může během vyučování nastat. Pokud se žák necítí dobře, ne-

můžeme ho pustit ze školy bez doprovodu pověřené osoby. V krajním případě bychom danou 

situaci museli řešit tak, že žák vytrvá ve škole do konce vyučování, ve vážnějším případě po-

tom přivoláním lékařské pomoci. 



 

2) Zahájení  a ukončení školní akce mimo sídlo školy 
 
Pokud je místo zahájení/ukončení školní akce odlišné od sídla školy (např. nádraží, vchod do 

muzea), souhlasíme s tím, aby se naše dítě na toto/z tohoto  místa dopravilo samostatně. Jsme 

si vědomi, že pedagogický dozor začíná/končí na místě určení. V případě nesouhlasu se naše 

dítě takovýchto školních akcí nebude moci zúčastnit. 

 

Datum:  ………………………………….                            Podpis:…………………………. 

 

 

 

Vysvětlení:  

V tomto bodě se jedná např. o sraz před nádražím v případě, že se žák zúčastní exkurze, 

soutěže, divadelního představení, na které se jede vlakem. V zájmu studentů je, aby se sešli 

přímo na nádraží, jinak by musel být sraz před budovou školy a teprve pak by se všichni pře-

sunuli na nádraží. Stejné je to i s návratem z takové akce – určitě je rozumné, aby se žáci ro-

zešli hned před budovou nádraží místo toho, že by museli všichni dojít k budově školy a tam 

se teprve rozejít. O místě srazu/rozchodu jsou žáci vždy předem a řádně informováni a pokaž-

dé by zákonní zástupci museli podepisovat souhlas s tímto opatřením. Tímto generálním sou-

hlasem chceme snížit potřebnou administrativu na minimum. 

Patří sem i sraz/rozchod před divadlem, kinem, muzeem, atd. v Poděbradech, pokud vy-

učování začíná/končí v těchto místech .  



 

3) Rozchod na školních akcích pořádaných mimo sídlo školy 
 
Jsme si vědomi, že je naše dítě natolik rozumově a mravně vyspělé, že mu může být  na škol-

ních akcích pořádaných mimo sídlo školy umožněn rozchod, jehož časový a prostorový roz-

sah určí pedagogický dozor. 

 

Datum:  ………………………………….                            Podpis:…………………………. 

 

 

Vysvětlení: 

Pokud se žák zúčastní exkurze, která je vícehodinová, je tato spojena i s přestávkou na 

občerstvení, drobné nákupy upomínkových předmětů a odpočinek. Délku této přestávky sta-

noví pedagogický dozor, zároveň určí místo, kde se žáci mohou bezpečně pohybovat. Je 

v zájmu žáků, aby se v tomto prostoru mohli svobodně a podle svých zájmů nasvačit, koupit 

si nějaký nápoj, pohlednici, prohlédnout si část expozice svým tempem, atd. 

Pedagogický dozor vždy vybere bezpečné místo k rozchodu, kde žákům nehrozí nebez-

pečí, pokud budou dodržovat pokyny učitele. 

 


