Obsah složky ostatní:
1) Termíny odjezdovek
2) Žádost o povolení k pobytu
3) Prohlášení k sirotčímu důchodu
4) Žádost k občanství
5) Souhlas – vlastní ošacení
6) Plná moc – ošetření dítěte

1)

Termíny odjezdovek na šk. rok 2017 / 2018

15.09. – 17.09.2017
27.09. – 01.10.2017

2 dny
28. 9. – St. Svátek - 29.9. Ředitelské volno

4 dny

13.10. – 15.10.2017

2 dny

25.10. – 29.10.2017

Podzimní prázdniny – organizujeme (25.10. – Den pro rodiče)

5 dnů

16.11. – 19.11.2017

17.11. - St. Svátek

4 dny

01.12. – 03.12.2017
22.12. – 02.01.2018

2 dny
Vánoční prázdniny

11 dní

19.01. – 21.01.2018

2 dny

01.02. – 04.02.2018

Pololetní prázdniny

3 dny

09.02. – 18.02.2018

Jarní prázdniny

9 dní

02.03. – 04.03.2018

2 dny

16.03. – 18.03.2018

2 dny

28.03. – 03.04.2018

Velikonoční prázdniny + 03.04. - Ředitelské volno

6 dní

20.04. – 22.04.2018

2 dny
2 dny

04.05. – 08.05.2018

8.5. – St. Svátek + 7.5. Ředitelské volno

4 dny

25.05. – 27.05.2018

2 dny

01.06. – 03.06.2018

2 dny

15.06. – 17.06.2018

2 dny

29.06. – 02.09.2018 -

Hlavní (letní) prázdniny

65 dní
∑

131 dnů

Za DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko 1
Mgr. Petr Navrátil
ředitel
v.r

ZPĚT

2)

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.
ZPĚT

3)

Prohlášení
Prohlašuji tímto, že s o u h l a s í m s tím, aby sirotčí důchod č.
, nar.

mého syna
pobíral náhradní příjemce,

a to Mgr. Petr Navrátil, nar. 3.12.1958 zástupce ředitele DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko 1.

V ……………………………….

dne ………………………………

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

ZPĚT

4)

Dětský domov se školou, základní škola
a školní jídelna Veselíčko 1
751 25 Veselíčko
okr. Přerov
www.ddsveselicko.cz
IČ: 70259895

tel:
+420 581 250 841-46
tel. fax.: +420 581 250 842
email:
ddsveselicko@ddsveselicko.cz

Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava

č.ú.: 635831/0710

Vážený pane, vážená paní,
jako zákonný zástupce svého syna ……………………….………., nar. ……………. jste
povinen/a/ podle Sb. zákona č. 357/2003 a její novelizace č. 40/93 Sb. ke dni 29.10.2003 podat
osobně žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR za účelem vystavení prvního
občanského průkazu pro svého syna.
Z tohoto důvodu se na Vás obracíme s tím, aby jste se dostavil/a/ osobně na Městský úřad ve
Vašem městě - matrika a tuto žádost podal/a/. Po obdržení tohoto dokladu jej prosím odešlete
našemu zařízení nebo sdělte telefonicky, že je osvědčení vyřízeno. OP chlapci vyřídíme.
Doklady, které musíte mít s sebou:
Rodný list matky nebo otce
Občanský průkaz
Oddací list nebo rozsudek o rozvodu manželství
Rodný list dítěte – bude zaslán naším zařízením

ZPĚT

5)

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

ZPĚT

6)

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
ZPĚT

