Vážení studenti, kolegové inženýři a drazí rodičové nadaných vědátorů,
vybrali jsme si vás, protože patříte mezi elitu národa. Nutně potřebujeme vaše chytré mozky a šikovné ruce, abychom
mohli pokračovat v našem závratném výzkumu kvantové mechaniky a subatomární fyziky. V těchto oborech se totiž
poslední dobou až žalostně nedostává kvalifikovaných pracovníků. A my přitom nové kolegy tolik potřebujeme!
Vítáme jejich nápady, podporujeme jejich úsilí.
Jsme moc rádi, že jste se přihlásili do studia oboru mechatroniky na naší vysoké škole. Protože součástí výuky bude
i praktický výzkum, níže vám posíláme několik zásadních informací ke studiu. Letos naše škola slaví významné výročí:
20 let od svého založení. Rádi bychom při této příležitosti předali světu jedinečný dar - funkční stroj času. Jsme již
velice blízko jeho konečnému sestavení a uvedení do provozu Stačí nám jen vymyslet, sestrojit a umístit posledních
několik miliónů mechanických součástek a naprogramovat a nahrát několik stovek procesních programů. K tomu vás
potřebujeme! Brzy pak budeme moci ukázat celému světu naši vyspělost. Kéž se nám podaří k dobrému změnit dějiny.
Termín studia:

14. 07. (neděle) - 27. 07. (sobota) 2019

Místo:

táborová základna Autokemp Nesytá, Hajnice (Dvůr Králové), PSČ 544 66,
GPS: 50°27.853'N, 15°56.021'E

Zaměření studia:

kvantová mechanika, subatomární fyzika, praktický výzkum zaměřený na pohyb těles

Vedlejší zaměření:

sportovní pohyb, zvýšená fyzická aktivita, soutěže a hry v přírodě, koupání,
výlety po okolí, diskotéky, záškoláctví

POVINNÝ SRAZ STUDENTŮ:
Sraz všech studentů bude v Ne 14. 07. 2019 mezi 16:00 - 17:00 hodinou na naší vědecké základně Autokemp
Nesytá, Hajnice. Náš vědecký program a praktická výuka začnou přesně v 18:00. V tuto hodinu vykážeme všechny
rodiče a pochybné existence mimo naši vědeckou základnu.

OBECNÉ INFORMACE O HROMADNÉ DOPRAVĚ:
•

Vlastní doprava:

Kdo z vás přijedete na vědeckou základnu autem, ať si naplánuje svůj příjezd tak, aby byl na základně nejdříve
v 16:00 a nejpozději v 17:00. Na vlastní dopravě autem se určitě předem domluvte s hlavním vedoucím vědeckého
pracoviště. Po vašem příjezdu vyhledejte kvestora paní Petru Felcmanovou, která vás ubytuje na studentských kolejích
a převezme si od vás nezbytné dokumenty. V červenci všem zákonným zástupcům našich studentů pro jistotu ještě
zavoláme a domluvíme se s nimi na přesné dopravě studentů na základnu (nástupních stanicích autobusu). Chceme si
být jisti, že všichni studenti dorazí na základnu včas.
•

Hromadná doprava:

Odjezd autobusu v neděli 14. 07. 2019 z České Třebové (autobusové nádraží) bude ve 14:00.
Příjezd autobusu v sobotu 27. 07. 2017 do České Třebové očekáváme ve 13:30.
Studentům zajistíme hromadnou dopravu na naši vědeckou základnu (a zpět) autobusem z nástupních stanic: Česká
Třebová, Ústí nad Orlicí, Hradec Králové. Doporučujeme všem, abyste se dostavili na místo nástupu vždy alespoň 15
min. předem (30 min. předem k odjezdu autobusu z České Třebové). Nechceme vás posílat naslepo a tak budete pod
dozorem naší paní zdravotnice: Martina Uncajtíková, tel.: 731 751 328, která bude během cesty vaší průvodkyní
a vybere od vás v autobuse veškerou povinnou dokumentaci a potvrzení.
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DOPRAVA AUTOBUSEM - HARMONOGRAM
Nástupní/výstupní stanice
Česká Třebová (autobusové nádraží)
Ústí nad Orlicí (autobusové nádraží)
Hradec Králové (budova VČE)
Táborová základna Autokemp Nesytá

Neděle
14.07.2019
14:00
14:30
15:30
16:30

Sobota
27.07.2019
13:30
13:00
12:00
11:00

Autobus vyloží studenty cca 200m od vědecké základny, odkud půjdou pěšky na základnu. Pro převoz bagáže, kufrů,
ruksaků a dalších věcí z místa výstupu z autobusu na základnu bude kyvadlově přistaveno náhradní vozidlo.
Plánovaný návrat z vědecké základny očekáváme v So 27. 07. v 11:00. Pokud si někteří rodinní příslušníci budou chtít
vyzvednout studenta na našem vědeckém pracovišti osobně, bude nutné o to předem požádat vedení školy. Studenty
uvolníme ze studia nejdříve v sobotu 27.07. v 09:00.
Pro jistotu ještě připomínáme, že žádné studenty nepustíme ze základny dříve, než se řádně odhlásí ze studia
a předají po sobě perfektně uklizenou kolej! Není v našich silách řešit nepořádek, který po sobě studenti zanechají.

POPIS CESTY NA ZÁKLADNU NESYTÁ:
Vědecká základna Nesytá leží na okraji lesa nedaleko vesnice Hajnice (Kohoutov) mezi městy Úpice, Dvůr Králové
a Choustníkovo Hradiště. Nejvhodnější cesta od Jaroměře je po silnici č. 37. Následuje sjezd vpravo směrem
na Choustníkovo Hradiště, odkud pojedete rovně přes Kohoutov a dále stále rovně směrem na Vyhnánov a Běluň (směr
Hajnice). Za Běluní následuje po mírném sjezdu z kopce dolů nevýrazná odbočka vpravo do lesa (odbočku
pro jistotu raději označíme), kde po cca 200m výmolovitého úseku lesem přijedete k závoře vědeckého areálu. Nastavte
si před cestou navigační údaje GPS: 50°27.853'N, 15°56.021'E. Pro lepší orientaci přikládáme mapku.
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PŘEDAT ZDRAVOTNICI /KVESTOROVI ŠKOLY:
-

podepsané prohlášení o bezinfekčnosti

-

řádně vyplněný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti studenta

-

podepsané zmocnění a určení osoby oprávněné

-

průkazku zdravotní pojišťovny (nebo její kopii)

-

platný očkovací průkaz

-

léky s popisem jejich užívání

-

kapesné (v obálce s označeným jménem studenta, není-li někdo schopný rozhodovat o financích samostatně).

INFORMACE K DOKUMENTACI STUDENTŮ:
• Prohlášení o bezinfekčnosti je zvláštní formou čestného prohlášení, které vyplní zákonný zástupce studenta
(dítěte). Tímto prohlášením se zákonní zástupci zavazují, že student (dítě) netrpí žádným onemocněním, kterým by
mohl ohrozit ostatní studenty (děti) ve skupině. Prohlášení nesmí být starší než 1 den před zahájením pobytu
studenta (dítěte) na základně. Vzor prohlášení o bezinfekčnosti naleznete na poslední straně tohoto dopisu, nebo si
ho můžete stáhnout z webových stránek spolku http://www.osjo.cz/ke-stazeni. Prohlášení nesmí být staršího data
než 13. 07. 2019.
• Posudek o zdravotní způsobilosti vám na požádání vyplní váš obvodní lékař. Posudek je v souladu s novelou
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (zákonem č. 202/2017 Sb., který mění zákon o specifických
zdravotních službách) a s platností od 01. 11. 2017 je tento posudek platný až 2 roky od data jeho vystavení, pokud
nedojde ke zhoršení zdravotního stavu studenta (dítěte). Posudek můžete použít na vícero zotavovacích akcí. Vzor
posudku naleznete na poslední straně tohoto dopisu, nebo si ho můžete stáhnout z webových stránek spolku
http://www.osjo.cz/ke-stazeni. Platný lékařský posudek pro tábor nesmí být staršího data než 01. 11. 2017.
• Zmocnění a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách vyplývá ze zákona, podle kterého je
zmocněnec (tj. zdravotnice paní Martina Uncajtíková) informována o zdravotním stavu nezletilého dítěte ve smyslu
ustanovení §31 zák. č. 372/2011 Sb., může udělovat za nezletilé dítě souhlas s poskytnutím zdravotních služeb
a má zmocnění při poskytování zdravotních služeb podle §28 odst. 3 písm. e) bod 1 po dobu konání ozdravné akce.
• Průkazka zdravotní pojišťovny nebo alespoň její fotokopie. Jedná se o požadavek podle zák. č.258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č.148/2004 o hygienických požadavcích.
• Platný očkovací průkaz je důležitý při kontaktu s lékařem, zdravotních prohlídkách a při lékařských zákrocích.
Je potřebný pro případnou kontrolu evidence vakcinace studenta (dítěte). Povinná je minimálně kopie platného
očkovacího průkazu.

Po předchozí zkušenosti NEPŘIJMEME do studia žádného studenta, u kterého se vyskytly za
posledních 14 dní před zahájením studia na našem vědeckém pracovišti VŠI. Problém odvšivování je
zdlouhavý, nákladný a hygienicky náročný a v průběhu studia na něj jednoznačně není čas. Proto si
také v případě, že se VŠI u studenta vyskytnou v průběhu studia, vyhrazujeme právo poslat takového
studenta obratem domů.
Jestliže nám při přebírání studenta nepředáte všechny platné dokumenty, nemůžeme v žádném
případě studenta do studia přijmout!

CO JE VŠECHNO ZAHRNUTÉ V CENĚ STUDIA?
V ceně vašeho studia JE zahrnuté: ubytování na kolejích (dřevěné chatky dle charakteristiky základny), stravování
s plnou penzí, doprava autobusem na základnu a zpět (podle harmonogramu), pojištění proti úrazu, hmotná
odpovědnost (pojišťovna Kooperativa, a.s), kvalifikovaný pedagogický dozor, náklady za celotáborový studijní
program, návštěvy kulturních památek, turistických objektů, odměny.
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V ceně vašeho studia NENÍ zahrnuté: kapesné do školního bufetu (doporučujeme max. částku 500,- Kč). Peníze si
budou moci studenti, kteří nejsou zatím kompetentní rozhodovat o svých financích samostatně, ponechat v podepsané
obálce u kvestorky školy paní Felcmanové. Ta svědomitě povede individuální účetnictví za studenty a na konci studia
studentům obálky s penězi zase vrátí.

UBYTOVÁNÍ:
Ubytování bude pro všechny studenty zajištěné ve starších čtyř až šesti lůžkových dřevěných chatkách s palandami.
Přestože budou studenti spát na dřevěných palandách s matracemi, vřele jim doporučujeme, aby si s sebou na základnu
vzali silnější karimatku, spacák a deku, kterou si budou moci položit na matrace. Základna má své vlastní travnaté
hřiště na míčové hry, venkovní nádrž na koupání, ohniště, prostory pro volejbal a stůl na stolní tenis. Kdo tedy plánuje,
že bude hrát stolní tenis, ať si určitě přibalí do kufru pálku na ping-pong. Na základně je dobře vybavená
velkokapacitní kuchyň, společenská místnost, jídelna, sušárna a ošetřovna. Máme svůj vlastní zdroj pitné vody,
odpadní septik, čisté sociální prostory s umyvadly a sprchami.

STRAVOVÁNÍ:
Hladoví nemohou logicky myslet. Proto všem studentům připravíme výborné teplé jídlo 3x denně, plus vedle toho také
různé svačinky a přesnídávky. Pravidelný pitný režim je už samozřejmostí. O jídlo se postarají naše dvě skvělé paní
kuchařky. Jíme všechno, nic nevyhazujeme. Pouze pro ty, co po sobě dojídají, bude pro zpestření jídelníčku fungovat
vedle naší klasické kuchyně jak doplněk i školní bufet. V žádném případě ale od nás nečekejte žádný servis! Jsme
vědci, žádní poskokové. Připravte si proto vlastní ešusy, do kterých vám jídlo nandáme a které si budete muset po sobě
pravidelně umývat. Stejně tak počítejte i s častými službami ve škole.

OBLEČENÍ DO ŠKOLY:
Naše vědecká základna je velmi tolerantní a nevyžaduje od svých kolegů a studentů při práci v terénu nebo studiu
žádný specifický úbor. Pracujeme a žijeme na samotě, nikdo cizí k nám nemá přístup, takže si svoje studenty poznáme.

KONTAKT S PŘÁTELI A OKOLNÍM SVĚTEM:
Vědecká práce na základně je samozřejmě přísně tajná. Přesto se o některé svoje méně důležité poznatky podělíme
s okolním světem. Na základně vybudujeme satelitní připojení na Internet a během našich závratných výzkumů
budeme spravovat vědecký blog na webové adrese http://tabor.osjo.cz/. Blog spustíme od 04. 07. 2019 a každý den
na něj nahrajeme důležité zprávy a fotografie z výzkumu. Najdete zde různé zážitky z řad studentů (profesorů)
a dozvíte se průběžné výsledky z našich objevů. Kdo nám bude chtít něco sdělit, může napsat e-mail na sekretariát:
it@osjo.cz (s uvedením svého jména nebo příjmení studenta v předmětu zprávy).

KONTAKT SE ŠKOLOU:
Adresa školy/základny: Letní tábor – OSJO, z. s.
Autokemp Nesytá, Kohoutov-Vyhnánov, pošta Hajnice, PSČ 544 66
Rektor školy:

Ing. Pavel Patera, tel.: 605 759 261

Zástupce rektora:

David Felcman, tel.: 731 577 831

Kvestor/sekretariát:

Petra Felcmanová, tel.: 603 110 521

Školní zdravotnice:

Martina Uncajtíková, tel.: 731 751 328

Vědecké stránky/blog: http://tabor.osjo.cz/
E-mail (sekretariát):

it@osjo.cz
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OPTIMÁLNÍ SEZNAM VĚCÍ PRO STUDIUM /VÝZKUM:
Studentům doporučujeme, aby si s sebou vzali následující seznam věcí. Připomínáme, že zejména mladí
a nekompetentní studenti musí mít všechny svoje věci čitelně podepsané.
1
5
12
12
2
1
1
3
3
2
2
1
1
1
1
1

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

kufr + batůžek na záda
tričko (dlouhý + krátký rukáv)
spodní prádlo /slipy, kalhotky
ponožky
tepláková souprava
spací pytel
šusťáková bunda
kraťasy či bermudy
mikina
kalhoty do přírody
ručník (osuška)
kšiltovka či jiná pokrývka hlavy
repelent proti komárům
nůž (na práci v terénu)
rukavice, čepice (nutné pro hru)
hygienické potřeby na mytí

1
8
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

pláštěnka
kapesník (papírový balíček)
šátek (nutný pro hry k zavázání očí)
pyžamo (mladí studenti 2x)
plavky
pevná a pohodlná obuv do terénu
tenisky (náhradní do sucha)
holínky, gumáky
pantofle nebo přezůvky do budovy
jídelní souprava (ešus, příbory, hrníček)
baterka a náhradní baterie
láhev na pití
lehká flísová deka na spaní
pálka na ping-pong (kdo chce hrát)
tmavé brýle
tlustá karimatka

Určitě je dobré, aby si studenti s sebou vzali také vlastní deku a polštářek na spaní. Kdo potřebuje, může si přivézt
vlastní prostěradlo s gumou. Na základně budou v každém případě deky a prostěradla k dispozici.
Povinná je jídelní souprava:
•

ešus + lžíce + vidlička + nůž + hrníček na pití (vše řádně označené jménem studenta)

Hygienické potřeby: mýdlo, hřeben, kartáček a pasta na zuby, šampon, krém na ruce, žínka, kelímek, opalovací krém.
Drobnosti: psací potřeby, pohledy, pastelky, blok, karty, kostky (jiné drobné věci pro hru a zábavu).
Nedoporučujeme brát s sebou: notebooky, laptopy, elektronické hry, mobilní telefony, IPody, IPady, IPhony, tablety
a další elektronické přístroje, cenné řetízky, drahé předměty, hudební nástroje, aj. Možnost jejich poničení a ztráty je
na naší základně vysoká! Při vědeckém studiu vám žádné jiné než naše ověřené přístroje nepomohou! Nehledě na to, že
všechny tyto věci nejsou pojištěny! Peníze si budou moci studenti uschovat v uzamykatelné místnosti u kvestora školy.
Neposílejte studentům na základnu žádné balíčky s potravinami s krátkodobou trvanlivostí, které podléhají rychlé
zkáze! Jídlo v balíčkách (kromě sladkostí) je ze zdravotnického hlediska naprosto nepřípustné!
Návštěvy studentů: nepřejeme si, aby naši studenti byli v průběhu svého pobytu na základně ničím a nikým rušeni.
Také z výchovného a hygienického důvodu se návštěvy studentů na základně nedoporučují, a proto platí přísný zákaz
návštěv všech rodinných (ostatních) příslušníků. Pouze v kritickém případě je návštěva studenta na základně jeho
rodiči nebo příbuznými možná, výhradně ale až po předchozí domluvě s hlavním rektorem školy.
Kapesné: necháváme výhradně na uvážení každého studenta. Nicméně doporučujeme vzít s sebou částku v max. výši
do 500,- Kč. Pro hodné studenty bude na základně nepravidelně fungovat bufet. Na pracovních výletech mimo
základnu umožníme také studentům krátké nákupy v obchodech.

DALŠÍ INFORMACE:
Pokud máte nějaké dotazy, rádi vám je zodpovíme. Komunikaci se studenty zajišťuje kvestor školy a zástupce
sekretariátu paní Petra Felcmanová na tel.: +420 603110521. Pro úplnost vám ještě připojujeme kontakt na naše
místní zdravotnické středisko a přikládáme vzory k (1) Zmocnění a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních
službách, (2) Prohlášení o bezinfekčnosti a (3) Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti studenta k účasti na zotavovací
akci, bez které jsou bezpodmínečně nutné pro přijetí studenta na tábor.
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ZDRAVOTNICKÉ STŘEDISKO:
Pro případné nehody a úrazy máme předem sjednané zdravotnické středisko v ordinaci praktického lékaře pro studenty
(děti a dorost) ve Dvoře Králové. Horší zranění odvezeme obratem do nemocnice v Trutnově nebo do nemocnice
v Hradci Králové. Při každém úrazu budeme obratem informovat zákonné zástupce studentů.
MUDr. Ilona Vaisová
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Zborovská 1759, 544 01, Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 499 622 869
E-mail: ilona.vais@tiscali.cz
Adresa profilu: www.jsemlekar.cz/44488/
NEMOCNICE TRUTNOV
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov

 PROHLÁŠENÍ

O BEZINFEKČNOSTI

Písemné prohlášení rodičů
Název akce:
Pořadatel:
Termín:
Lokalita:

Letní tábor 2019 – Uvězněni v čase
OSJO, z. s., IČO 26660831
14. - 27. 07. 2019
Táborová základna Autokemp Nesytá, Hajnice, PSČ 544 66

Jméno a příjmení dítěte: _____________________________________________Datum narození:______________
Prohlašuji, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění
(průjem, teplota, apod.), nemá vši a hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Současně mi není
známo, že by v posledních dvou týdnech před odjezdem dítěte na akci přišlo dítě, jeho rodiče nebo jiné osoby, které
s ním žijí ve společné domácnosti, do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou
z nákazy či přenosné nemoci.
Jsem si vědom/a právních a finančních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé, a
zejména jsem si vědom/a toho, že bych se v takovém případě dopustil/a přestupku podle § 6 zákona č. 60/1961 Sb.,
pokud by nešlo o trestný čin.
Dítě pravidelně užívá tyto léky:
______________________________________________________________________________________________
V _______________dne_________2019

Podpis zákonného zástupce dítěte______________________

(*Prohlášení o bezinfekčnosti nesmí být starší než 1 den před nástupem dítěte na akci/tábor)
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 Posudek

o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

1. Identifikační údaje
Název poskytovatele, který posudek vydal:
Adresa poskytovatele:
IČO:
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte:
Datum narození posuzovaného dítěte:
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného trvalého bydliště na území České republiky posuzovaného dítěte:

2. Účel vydání posudku
Letní tábor / zotavovací akce
3. Posudkový závěr
A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci:
a) je zdravotně způsobilé*)
b) není zdravotně způsobilé*)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky **) …………………………………………………………………………………...
B) Posuzované dítě:
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním
b) je proti nákaze imunní (typ, druh):
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ, druh):
d) je alergické na:
e) dlouhodobě užívá léky (typ, druh, dávka):

ANO – NE

Poznámka:
*) Nehodící se škrtněte
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující zdravotní stav způsobilosti k účasti na
zotavovací akci a škole v přírodě

4. Poučení
Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46. odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho
prokazatelného předání poskytovatelem zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání
lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž
byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.
5. Oprávněná osoba
Jméno, popř. jména a příjmení oprávněné osoby:
Vztah k posuzovanému dítěti:
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:
Zdravotní stav posuzovaného dítěte umožňuje dítěti zúčastnit se dětského tábora se zvýšeným sportovním zatížením.
……………………………..
podpis oprávněné osoby
Datum vydání posudku:
Datum platnosti posudku:

…………………………………….
jméno, příjmení a podpis lékaře
razítko poskytovatel zdr. služeb
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 Zmocnění

a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

…………………………..…, Nar. dne:………………………………...

Kontakt (tel., e-mail): ……………………………………………………………………………….……………………
Jméno a příjmení nezletilého dítěte: ………………………………………………, Rodné číslo:……………..……….
Trvale bytem: ………………………………………………………………………, Zdravotní pojišťovna:……………
Jako zákonný zástupce zmocňuji paní Martinu Uncajtíkovou (dále jen zmocněnec); datum narození, trvalé bydliště
viz. příslušná dokumentace spolku OSJO, z.s., aby po dobu konání letního tábora 2019 na táborové základně
Autokemp Nesytá v období od 14. do 27. července 2019 udělovala za mé nezletilé dítě souhlas s poskytnutím
zdravotních služeb, jejichž potřeba v této době nastane (např. ošetření úrazu i takového, jenž nespadá do kategorie
nezbytné péče, léčba běžných nemocí, apod.).
Současně souhlasím s tím, aby ve shora uvedené době byl zmocněnec informován o zdravotním stavu mého nezletilého
dítěte ve smyslu ustanovení §31 zák. č. 372/2011 Sb.
Zároveň určuji zmocněnce také osobou, na jejíž nepřetržitou přítomnost má moje nezletilé dítě právo při poskytování
zdravotních služeb podle §28 odst. 3 písm. e) bod 1, a to ve shora uvedené době konání letního tábora.

V ………………., dne ………….

Podpis zákonného zástupce dítěte: ……………………………………..
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