ZŠ Vrané nad Vltavou
U Školy 208, Vrané nad Vltavou, 252 46, IČO: 75031710, www.zsvrane.cz
Vedoucí vychovatelka – Jana Šimáčková, jana.simackova@zsvrane.cz, Tel: 602775958

Žádost o uvolnění dítěte na kroužek v budově kmenové ŠD
Na kroužek si vždy děti ze ŠD vyzvedává osobně lektor a po konci kroužku děti zase vrací osobně vychovatelce do ŠD. Děti jsou
uvolňovány pouze v časech určených pro vyzvedávání ze ŠD – rozvrh pro jednotlivá oddělení ŠD.

Příjmení a jméno dítěte:
Název kroužku:
Lektor kroužku:
Číslo oddělení ŠD:

pro Školní rok:

Kroužek probíhá v období od:
Den:

do:
čas od:

čas do:

Žádám o pravidelné uvolňování mého dítěte na kroužek ze ŠD. Dítě si v uvedený čas vyzvedne ze ŠD lektor kroužku osobně od
vychovatelky. Od této doby za svěřené dítě nese plnou odpovědnost lektor kroužku, až do doby než svěřené dítě vrátí osobně
v uvedený čas zpět vychovatelce do ŠD. Pokud si lektor dítě osobně nevyzvedne, dítě zůstává v ŠD a na kroužek není uvolněno.

Datum a podpis zákonného zástupce:

Datum a podpis lektora kroužku:

Datum a podpis vedoucí vychovatelky:
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