
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚDOLÍ DESNÉ Šumperská 775, Rapotín 

Žádost o uvolnění žáka ze školy v průběhu vyučování 

Žádám o uvolnění své dcery / syna .................................................................. (třída ...................) 

z vyučování dne .................................. v době od .................. hod. 

Důvod uvolnění:  

Způsob odchodu: 

(zaškrtněte) 

□ dítě si vyzvednu osobně ve škole 

□ dítě opustí školu samostatně 

Po opuštění školní budovy přebírám za své dítě plnou zodpovědnost. 

Odchod žáka ze školy během vyučování: Žáci 1. – 5. ročníku mohou odejít ze školy během 

vyučování pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo dospělé osoby určené zákonným zástupcem. 

Žáci 6. – 9. ročníku mohou odejít samostatně pouze po předložení žádosti s písemným prohlášením 

zákonného zástupce za převzetí plné zodpovědnosti za bezpečnost dítěte. Tuto žádost předloží žák 

třídnímu učiteli (při uvolnění na více vyučovacích hodin) nebo vyučujícímu v dané vyučovací hodině 

(při uvolnění na 1 vyučovací hodinu). Potvrzení zůstává uloženo u třídního učitele. 

Podpis zákonného zástupce: 
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