
Vážení rodiče,  

v říjnu půjdeme s družinou na výlet. 

KAM: na Cukrák 

KDY: ve čtvrtek 20. 10. 2022 po vyučování 

NÁVRAT: ke škole okolo 17:00 hod. 

S SEBOU: sportovní oblečení a obuv 

                   do batůžku: svačinu, pití, pláštěnku, peníze na zmrzlinu nebo čaj 

V případě trvalého deště se výlet odkládá, sledujte web školy. 

............................................................zde odstřihněte............................................................................ 

 

Jméno dítěte……………………………se zúčastní 20. 10. 2022 výletu na Cukrák   ANO           NE 

       

Pokud nebudete mít o akci zájem, dítě z družiny, prosíme, omluvte. 

Omlouvám mé dítě ………………………………. ze školní družiny. Po skončení vyučování odchází 

samostatně hlavním vchodem. Po odchodu ze školy přebírám za své dítě zodpovědnost.  

Po návratu odchází dítě                     SAMO                 V DOPROVODU 

                                                                            

Podpis rodičů…………………………………………   
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