Žádost o povolení pobytu dítěte/dětí u rodičů, případně u jiných fyzických osob
Jméno a příjmení žadatele: ……………………………………………………………………………………………………..………………
Telefon: ……………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………
Adresa, kde bude dítě pobývat:………..……………………………………………………………………………….…….………………
Žádám tímto ředitele DD a ŠJ Opava o povolení pobytu dítěte/dětí:
Jméno dítěte ………………….…………………………………………………….……………………………………………………………….….
Jméno dítěte …………….………………………………………………………….……………………………………………….………………….
Jméno dítěte ……………………………………………………………………….………………………………………………..………………….
v mé domácnosti, a to v následujícím termínu (je možné uvést více termínu)
od ……………………..……. do ……………….…………. od ………………………………………… do …………………………………….
od …………………..………. do ………………………..… od …………………….…………………. do ……………….…………………….
od ………………………..…. do …………………..………… od …………………………………….…. do ………….………………………….
Datum . . . . . . . . . . . . . .

.........................................
podpis žadatele

Osoba, žádající dítě, se svým podpisem zavazuje, že zajistí doprovod dítěte mladšího 15 let při odjezdu a příjezdu dítěte z a do DD na pobyt či
návštěvu k ní. Osoba, žádající dítě, je povinna zajistit řádný dohled nad dítětem, svůj nebo jiných plnoletých příslušníků rodiny, v době pobytu
dítěte mimo zařízení, zároveň je povinna zajistit předání dítěte dle domluvy zpět do zařízení. Neučiní-li tak, bere na vědomí skutečnost, že se
vystavuje možnému trestně právnímu postihu za nesplnění své povinnosti.
Zároveň osoba, žádající o pobyt dítěte, přebírá za dítě po celou dobu jeho pobytu v domácnosti žadatele plnou právní odpovědnost.
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