
Programme « Un an en France » 
Mobilité individuelle des élèves tchèques 

Souhlas rodi čů/zákonných zástupc ů
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jako podmínka účasti na této mobilitě je před jejím zahájením vyžadován podpis rodičů/zákonných zástupců na tomto 
formuláři. Záruka bezpečnosti všech účastníků v každé fázi mobility je prioritou a vaše spolupráce je pro tento účel 
nezbytná. 

 
Jakožto rodi č/zákonný zástupce výše uvedené(ho) studenta/student ky: 
 

- souhlasím s jeho/její účastí na individuální mobilitě „Rok ve Francii“ a to i na event. přípravných 
předodjezdových aktivitách, 

 
- potvrzuji, že jsem obdržel/a adekvátní informace týkající se individuální mobility „Rok ve Francii“ i praktické 

informace o pobytu v zahraničí, 
 

- poskytl/a jsem dostatečné a přesné informace týkající se zdravotního stavu mého dítěte a jeho dalších příp. 
potřeb. Zavazuji se, že budu informovat kontaktní osobu určenou hostitelskou školou o případných změnách, nastanou-
li v době mezi datem podpisu tohoto formuláře a datem ukončení pobytu (tj. dnem odjezdu z hostitelského státu), 
 

- souhlasím, aby po dobu pobytu v zahraničí za mé dítě zodpovídala dospělá osoba určená hostitelskou 
školou a/nebo hostitelská rodina, 
 

- mé dítě bude respektovat pravidla chování na hostitelské škole, 
 

- souhlasím, že může být rozhodnuto o předčasném návratu mého dítěte zpět do České republiky, a to za 
následujících podmínek:  

 
o (1) student/ka překročí níže uvedená pravidla: 

o školní docházka je povinná: dítě se plně účastní školních aktivit a plní své školní povinnosti, 
o nadměrné požívání alkoholu a požívání omamných látek je přísně zakázáno, 
o řízení motorového vozidla je zakázáno, 

 
o (2) student/ka  má nevhodné nebo urážející chování vůči hostitelskému prostředí; sám/sama sebe nebo jiné 

osoby uvádí v nebezpečí; způsobuje škodu na majetku, 
 

o zdravotní problémy. 
 

 

                                                 
1 Tento dokument byl vypracován na základě průvodce Comenius – Individuální mobilita žáků (francouzská verze 2012). 

 
 

Formulaire de consentement parental/tutélaire 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La signature du présent formulaire par les parents/tuteur légaux avant le démarrage de l’activité est une condition 
absolue de participation. La priorité est de garantir à chaque instant la sécurité de tous les participants, et votre entière 
coopération est indispensable à cette fin.  

 
En tant que parent/tuteur légal de l’élève ci-dessu s, 

 
- je consens par la présente à sa participation à l’action de mobilité individuelle des élèves « Un an en 

France », y compris, le cas échéant, aux activités préparatoires ; 
 
- je confirme avoir reçu une information adéquate concernant l’action de mobilité individuelle des élèves 

« Un en France » et les modalités pratiques du séjour à l’étranger ; 
 
- je déclare avoir fourni des informations suffisantes et précises concernant l’état de santé de mon enfant, de 

même que tout besoin particulier éventuel. Je m’engage à informer l’adulte référent désigné par l’établissement 
d’accueil en cas de modification de ces informations entre la date de signature du présent formulaire et la date de fin de 
séjour (à savoir la date de départ du pays d’accueil) ;   

 
- je consens à ce que mon enfant soit, durant son séjour à l’étranger, sous l’autorité de l’adulte référent 

désigné par l’établissement d’accueil et/ou de la famille d’accueil, et qu’il/elle soit responsable devant eux ; 
 
- mon enfant se conformera aux règles de conduite de l’établissement d’accueil en vue du séjour ; 
 
- j’accepte qu’un retour anticipé de mon enfant puisse être décidé dans les circonstances suivantes : 
 

o (1) l’élève commet une violation des règles ci-après : 
o l’assiduité scolaire est une obligation : l’enfant est tenu de participer pleinement aux activités 

scolaires et de faire tous les devoirs et travaux scolaires ; 
o la consommation excessive d’alcool et la consommation de stupéfiants est strictement interdite ; 
o la conduite d’un véhicule motorisé est interdite ; 

 
o (2) l’élève a un comportement jugé inapproprié ou offensant pour la communauté d’accueil ; il (elle) se met 

lui-même (elle-même) en danger ou met d’autres personnes en danger ; ou il occasionne des dommages à 
des biens ; 
 

o raisons médicales. 
 

                                                 
2 Ce document a été adapté du guide 2012 Mobilité individuelle des élèves Comenius de l’Agence Europe Education-Formation-France. 

Elève / Student/ka  
 
NOM et prénom / PŘÍJMENÍ a jméno:  
 
Date de naissance / Datum narození : ______/______/________ Lieu / Místo :    Pays / Stát :  
 
Adresse du domicile / Bydliště:  
 
Etablissement d’accueil / Hostitelská škola:  
 
Durée de la mobilité / Trvání pobytu: du / od ______/______/________ au / do ______/______/________ 
 
Classe suivie / Ročník studia:  



Programme « Un an en France » 
Mobilité individuelle des élèves tchèques 

 
Zavazuji se, že ve výše uvedených případech (1) a (2) přebírám zodpovědnost a případné vzniklé náklady. 
 
- souhlasím, aby mému dítěti byla poskytnuta nutná medikace a, uzná-li to odpovědný zdravotnický personál 

za nutné, aby mé dítě podstoupilo zákrok u zubaře a dále lékařský nebo neodkladný chirurgický zákrok, a to včetně 
anestesie nebo transfuze krve, 

 
- souhlasím, aby se mé dítě samo dopravovalo k lékaři, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, 

 
- v případě potřeby sdělím hostitelské škole i hostitelské rodině relevantní informace týkající se zdravotního 

stavu mého dítěte, 
 

- souhlasím, že budu respektovat důvěrný charakter všech osobních údajů týkajících se hostitelské rodiny,  
 

- souhlasím, aby informace, které se týkají mého dítěte a které jsou uvedeny na přihláškovém formuláři, byly 
zaslány hostitelské škole a aby škola tyto informace poskytla hostitelské rodině. Se všemi informacemi osobního 
charakteru bude nakládáno důvěrně. 
 

- jsem si vědom/a, že fotografie, části videonahrávek (obrazový materiál), ve kterých se objevují studenti, 
kteří realizují (realizovali) výměnné pobyty, jsou příležitostně používány hostitelskými/vysílajícími školami příp. kulturním 
oddělením Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice a/nebo Francouzským institutem v Praze v rámci 
jejich propagačních materiálů. Svým podpisem poskytuji právo používat, publikovat a/nebo kopírovat části rozhovorů a 
písemností, obrazového materiálu a poslechových nahrávek s mým dítětem, které budou realizovány v rámci jeho účasti 
na individuální mobilitě „Rok ve Francii“. 
 

- opravňuji hostitelskou rodinu podepisovat všechna povolení, která požaduje hostitelská škola k tomu, aby 
se mé dítě mohlo účastnit aktivit organizovaných touto školou, 
 

- souhlasím, aby mé dítě mohlo:  
 

o opustit areál školy mimo vyučovací hodiny a v případě zrušení výuky z důvodu nepřítomnosti 
vyučujícího, 

o být členem sportovního klubu a aby se v případě potřeby mohlo dopravovat samo na meziškolní 
sportovní utkání, 

o samo cestovat mezi Francií a Českou republikou na prázdniny v průběhu školního roku, 
o využívalo dle potřeby možnosti přepravy školním autobusem. 

 
- jsem si vědom/a povinnosti hradit náklady spojené s ubytováním dítěte v internátě školy a se stravováním 

ve školní jídelně (náklady určuje škola) a dále měsíční náklady na pobyt v hostitelské rodině během víkendů (hradí se 
přímo této rodině), 
 

- jsem si vědom/a, že mé dítě se bude podílet na vypracování závěrečné zprávy (skupinové nebo 
individuální) studentů, kteří se účastnili mobility „Rok ve Francii“. 
 
 

S výše uvedeným jsme byli seznámeni a souhlasíme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je m’engage à assumer la responsabilité et les frais dans les cas (1) et (2) visés ci-dessus. 
 
- je consens à ce que mon enfant reçoive toute médication nécessaire et fasse l’objet de toute intervention 

dentaire, médicale ou chirurgicale d’urgence, y compris une anesthésie ou une transfusion sanguine, jugée nécessaire 
par les autorités médicales présentes ; 

 
- je consens à ce que mon se rende seul(e) à une consultation médicale si son état le lui permet ; 
 
- j’accepte de communiquer, si nécessaire, toute information pertinente concernant la santé de mon enfant à 

l’établissement d’accueil et à la famille d’accueil ; 
 
- je consens à respecter la confidentialité de toute donnée personnelle concernant la famille d’accueil ; 
 
- je consens à ce que les données relatives à mon enfant figurant dans le formulaire de candidature de 

l’élève soient transmises à l’établissement d’accueil, et à ce que l’établissement d’accueil les transmette à la famille qui 
accueillera mon enfant. Toutes les données à caractère personnel seront traitées de façon confidentielle ; 

 
- je sais que des photos et séquences de films/vidéos (les images) des élèves effectuant ou ayant effectué 

des échanges sont occasionnellement utilisées par les établissements d’accueil et d’envoi ainsi que les services 
culturels de l’Ambassade de France en République tchèque et/ou l’Institut français de Prague pour leur matériel 
promotionnel. En signant le présent formulaire de consentement parental, j’accorde le droit d’utiliser, de publier et/ou de 
reproduire des extraits d’interviews et de lettres, des images et des enregistrements audio de mon enfant réalisés dans 
le cadre de sa participation à l’action de mobilité individuelle des élèves « Un an en France ».  

 
- j’autorise la famille d’accueil de mon enfant à signer toute permission requise par l’établissement en vue de 

la participation de mon enfant à une activité, à un évènement ou à un programme organisé(e) par l’établissement ; 
 

- je consens à ce que mon enfant puisse : 
 

o quitter l’établissement en dehors des heures de cours et en cas d’absence d’un professeur ; 
o faire partie de l’association sportive et, le cas échéant, effectuer seul(e) tous les déplacements à 

l’occasion de rencontres inter-établissements ; 
o voyager seule(e) entre la France et la République tchèque pendant les vacances scolaires ; 
o utiliser, le cas échéant, le bus scolaire pour les déplacements dans l’académie. 

 
- je sais que je dois payer chaque trimestre les frais d’internat qui me seront précisés par le lycée d’accueil 

et une allocation mensuelle directement à la famille qui accueille mon enfant les week-ends : 
 
- je sais que mon enfant doit contribuer au rapport final individuel ou groupé des élèves qui ont participé à 

l’action de mobilité individuelle des élèves « Un an en France ».  
 
 
 
 

Convenu et accepté par : 

 
Lieu / V :       Date / Datum: ______/______/________ 
 
(Parent/tuteur légal) NOM et prénom / 
(Rodič/ zákonný zástupce) PŘÍJMENÍ a jméno:  
 

Signature / Podpis: 

(Parent/tuteur légal) NOM et prénom / 
(Rodič/ zákonný zástupce) PŘÍJMENÍ a jméno:  
 

Signature / Podpis: 

(Elève) NOM et prénom / 
(Student/ka) PŘÍJMENÍ a jméno:  

Signature / Podpis: 

 


