Základní škola, Muchova 228, Chlumec – příspěvková organizace
Muchova 228
40339 Chlumec

GENERÁLNÍ SOUHLAS
Jméno a příjmení žáka: ……………………………………………………………………
Fotografie, případně video
Škola pořizuje v průběhu vyučování fotografie nebo zaznamenává na video průběh některých školních akcí
(sportovní, kulturní; projekty). Tyto fotografie škola následně používá k prezentaci školy (na nástěnkách,
informační televizi, v propagačních materiálech, časopisech, webových stránkách školy:
www.zsmuchova.cz). Ke zveřejněné fotografii může být připojeno jméno, příjmení a třída dítěte.
Souhlasím s tím, že po celou dobu docházky našeho dítěte do ZŠ v Chlumci může škola používat fotografie
mého dítěte k výše uvedeným účelům.
souhlasím – nesouhlasím
Poradenské služby
V průběhu docházky do školy mohou být vašemu dítěti poskytovány poradenské služby školních
poradenských pracovníků. Jedná se o služby výchovného poradce a školního metodika prevence.
Výchovný poradce (jedná se o kariérové poradenství, odbornou pomoc při integraci žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné apod.) Veškerá činnost výchovného poradce je
popsána ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.
Školní metodik prevence (jedná se o služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek,
předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním). Veškerá činnost školního metodika
prevence je popsána ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb. Dítě může být
orientačně testováno na přítomnost návykových látek v organismu, existuje-li důvodné podezření o požití
návykové látky a možného ohrožení zdraví dítěte.
V případě vašeho nesouhlasu nebude výchovný poradce ani školní metodik prevence vašemu dítěti
poradenské služby poskytovat, a to ani v případě, když o ně dítě požádá.
Souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky našeho dítěte do ZŠ Chlumec mu byly poskytovány služby
výchovného poradce a školního metodika prevence.
souhlasím – nesouhlasím
V rámci prevence rizikových projevů chování mohou být vašemu dítěti poskytovány služby dalších
odborných pracovníků z oblasti psychologických služeb (speciální pedagog z PPP/SPC, psycholog) či další
odborní pracovníci z oblasti sociálních služeb (kurátor – OSPOD).
souhlasím – nesouhlasím
Pro rodiče žáků 1. stupně, kteří nechodí do školní družiny, a 2. stupně.
Během polední přestávky před odpoledním vyučováním může dítě na mou vlastní odpovědnost opustit školu
a její areál.
souhlasím – nesouhlasím
Váš souhlas – nesouhlas můžete kdykoliv v průběhu školní docházky změnit.

Dne: _____________

Podpisy zákonných zástupců: __________________________________

