Obsah složky ostatní:
1) Žádost o povolení k pobytu
2) Souhlas – vlastní ošacení
3) Plná moc – pověření zastupováním

1)

Žádost
Žádám tímto o povolení k pobytu svého syna …………………………………………..
ve době od ……………..………….. do ……………………..…………
na adrese …………………………………………………………………………………
a zároveň se zavazuji, že po dobu pobytu dítěte doma si zajistím pracovní volno své, nebo
dospělých příslušníků rodiny, k zajištění řádného dohledu nad dítětem a že dítě včas
a v pořádku přivezu nazpět. Neučiním-li tak, jsem si vědom/a/, že se vystavím možnosti
trestního postihu a beru na vědomí, že za celou dobu pobytu přebírám za dítě plnou právní
odpovědnost.

Dne

………………………..

……………………………………
Podpis zákonného zástupce

Poznámka:
Termín odjezdu z DDŠ, ZŠ a ŠJ nebo návratu do DDŠ může být změněn na základě
týdenního hodnocení dítěte.

2)

Souhlasím
s tím, aby můj syn …………….………. nosil v DDŠ Veselíčko své vlastní ošacení a své boty.
Jsem si vědoma toho, že si za své věci nese plnou odpovědnost a že na ošacení bude z vnitřní
strany našitý štítek, který bude opatřen osobním číslem chlapce.

Dne ……………………..

………………………………….
Podpis zákonného zástupce

3)

Plná moc – pověření zastupováním

Prohlašuji, že s o u h l a s í m s vyšetřením mého dítě

……………………………………………….
Jméno a příjmení

…………………………………….
Datum narození (RČ)

ve veškerých zdravotnických zařízeních (zubního, ORL, kožního, očního,
ortopeda, interního, apod.) v případě nemoci, úrazu nebo zjištění aktuálního
zdravotního stavu na doporučení obvodní lékařky.
Souhlasím také s vyšetřením u psychologa, popř. psychiatra, bude-li to pro dítě
vzhledem k jeho zdravotnímu, či psychickému stavu nezbytné a prospěšné.
Rovněž souhlasím s vyšetřením na SPC (Speciální pedagogické centrum).
Souhlasím s tím, že se mé dítě bude účastnit všech akcí pořádaných Dětským
domovem se školou, ZŠ a ŠJ Veselíčko – pobyty v přírodě, pobyty na táboře,
účast na sportovních akcích, návštěvy bazénu, kina, apod., v této souvislosti
souhlasím s prezentací fotografií a článků na webových stránkách DDŠ
Veselíčko.
Beru na vědomí, že zařízení nemůže nést odpovědnost za věci, které mé dítě
pronese a nepřizná pedagogickému pracovníkovi – mobilní telefon, přehrávač
MP3, peníze, šperky, apod.

……………………………..
datum

…………………………………………
zákonný zástupce dítěte – matka, otec

