
  

Uvolnění z vyučování 

 

Jméno žáka:  …………………………………………………………........  
 
Důvod nepřítomnosti: ………………………………………………….. 
 
Datum a čas odchodu ze školy: ………………........................ 
Způsob opuštění školy (zakroužkujte jednu možnost): 
a) samostatně 
b) se zákonným zástupcem (s rodičem) 
c) s osobou zmocněnou k vyzvedávání žáka – za tímto 

účelem zmocňuji (uveďte jméno zmocněnce): 
 
…………………………………………………................................. 

Po uvolnění ze školy za dítě přebírám odpovědnost a 
jsem si vědom(a) všech právních důsledků, které toto 
rozhodnutí může mít a činím jej dobrovolně. 
 
V ............................ 
 …………………………………………. 
dne …………………..... Podpis zákonného zástupce 
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