
 
 
 
 

 
1 

Das Projekt wird finanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale 

Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-

Sachsen 2014-2020 sowie aus Mitteln des DODN und des Landkreises 

Görlitz. 

Vážení rodiče, 

v rámci odborného vzdělávání pro učitelky v předškolních zařízeních na odborné škole ‘‘Christoph 

Lüders‘‘ ve Zhořelci (BSZ) absolvuje 

 

 paní/pan ................................................................... 

 
praxi v předškolním zařízení Vašeho dítěte. 
Odborná škola (BSZ) spolupracuje na projektu ,,Groß für Klein - Duzi dla małych: 
Přeshraniční spolupráce pro podporu mezikulturního a sousedního vzdělávání v jazycích sousedů a 
v oblasti předškolní výchovy", který je organizován ve spolupráci Dolnoslezského institutu pro  
vzdělávání učitelů ve Vratislavi (DODN) a okresu Görlitz / Saská zemská 
kancelář pro rané vzdělávání v jazycích sousedů  (LaNa). (více informací na www.nachbarsprachen 
sachsen.eu). 
Součástí praxe žáka odborné školy je v této souvislosti mimo jiné provádění aktivit, které dětem 
přiblíží jazyk a kulturu našich polských sousedů v předškolních zařízeních. Toto musí být 
dokumentováno jako doklad pro využití finančních prostředků s uvedením jmen zúčastněných dětí. 
Žádáme o Vaši podporu tím, že nám udělíte povolení k zapsání jména vašeho dítěte na seznam 
účastníků. Dále žádáme o udělení fotografického povolení pro vaše dítě v tomto projektu. 
 

 

S poděkováním a přátelskými pozdravy 

 

Beate Liebig                  Dr. Regina Gellrich 

vedoucí BSZ       vedoucí LaNa 

 

Görlitz, 28.11.2018 

 

 

Prohlášení o souhlasu 

 

Dáváme svůj souhlas, který můžeme kdykoliv odvolat, že celé jméno našeho dítěte 

 

 

(příjmení, jméno, narození) 

 

může být uvedeno na seznamu účastníků, který požaduje agentura pro financování  projektu "Groß für 

klein - Duzi dla małych: Přeshraniční spolupráce na podporu mezikulturního a sousedního vzdělávání  

v jazycích sousedů a v oblasti předškolní výchovy". Seznamy účastníků se používají výhradně jako 

doklad pro poskytovatele financování. Dodržování ochrany údajů je zaručeno. 

 

Kromě toho dáváme souhlas, který můžeme kdykoliv odvolat,  že záznamy o činnostech, na kterých je 

naše dítě, mohou být publikovány v souvislosti s následujícími publikacemi o projektu "Groß für Klein 

– Duzi dla małych" (nehodící se škrtněte) 

O dokumentace projektu 

O internetová prezentace projektu na www.nachbarsprachen-sachsen.eu 

O fb  LaNa 

O styk MŠ s veřejností  

Zároveň souhlasíme se zveřejněním křestního jména dítěte v tomto kontextu. Žádné soukromé 

adresy, e-mailové adresy, telefonní a faxová čísla nebudou zveřejněny. 

 

místo/datum    1. zákonný zástupce/kyně   2. zákonný zástupce/kyně 

Zde odstřihnout 

 


