Gymnázium A. Jiráska Litomyšl, T. G. Masaryka 590, PSČ 570 01

Prohlášení a potvrzení o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že můj syn / moje dcera ……………………………………………………...… bytem
………………………………...……………………………............……….. má na jím / jí používaných lyžích
(příp. snowboardu) odborně seřízené vázání odpovídající jeho / její výšce, váze a schopnostem a jsou
bezpečné a funkční. Jsem si vědom / vědoma, že nepravdivost tohoto prohlášení a nesprávně seřízené vázání
ohrožuje bezpečnost mého dítěte.
Prohlašuji, že lékař ani hygienik nenařídil mému synovi / mé dceři karanténní opatření. Také mi není
známo, že by v posledním týdnu přišel / přišla do styku s osobami, které onemocněly přenosnou chorobou.
Jsem si vědom/ vědoma právních následků, které by mě postihly, kdyby mé prohlášení nebylo pravdivé.
Doplněk školního řádu pro sportovní kurz:
V případě nemoci, závažných rodinných důvodů a přestupku proti školnímu řádu (zákaz konzumace alkoholických
nápojů, kouření, porušení režimu dne) si rodiče přijedou pro svého syna / dceru. Uvolnění z kurzu je možné jen na základě
předem podané písemné žádosti rodičů.

Datum: ……………………………………….
……………………………………………..
podpis rodičů (zákonného zástupce)
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