
Pravidla pro uvolňování žáků z vyučování, zájmových útvarů a školní družiny ZŠ Proseč 

 
- Rodiče jsou povinni omlouvat nepřítomnost svého dítěte ve škole včas a řádnou formou.  
- O každé nepřítomnosti žáka podají rodiče nebo zákonní zástupci prokazatelně informaci nejpozději do tří 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. 
- Povinností zákonných zástupců je napsat písemnou omluvenku do papírové žákovské knížky, kterou 

omlouvají každou nepřítomnost žáka v den návratu žáka do školy. 
- Předem známou nepřítomnost je nutné omluvit před jejím začátkem. 
 
- Žák bude uvolněn z vyučování, zájmových útvarů nebo školní družiny pouze na základě písemné žádosti 

předložené před nebo v den požadovaného uvolnění. Na základě telefonické žádosti žáka uvolnit nelze. 
- Písemná žádost musí obsahovat: jméno a příjmení žáka, důvod nepřítomnosti, datum a čas odchodu ze 

školy, způsob opuštění školy (např. samostatně, se zmocněnou osobou apod., v případě zmocněné osoby 
uveďte její jméno a příjmení). Lze použít níže uvedený formulář. 

 
- Uvolnění z jedné vyučovací hodiny povoluje vyučující učitel. 
- Uvolnění na 1 – 2 dny povoluje třídní učitel. 
- Pro uvolnění na 3 a více dnů podávají rodiče písemnou žádost řediteli školy. Je k dispozici na webových 

stránkách školy http://www.zsprosec.cz - Škola/Dokumenty/Řády a normy nebo v ředitelně školy. 
 

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 
 

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

NÁVRATKA: 
 
Jméno a příjmení žáka: ………………………………………………………………………............................................................ 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………….................................................. 
 

Seznámil(a) jsem se s Pravidly pro uvolňování žáků z vyučování, zájmových útvarů a školní družiny. 
V případě uvolnění přebírám za dítě plnou odpovědnost a jsem si vědom/a/ všech právních důsledků, které 
toto rozhodnutí může mít. 
 
V .............................. dne .......................  Podpis zákonného zástupce ............................................. 
 



 

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 

 

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

 

 

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 

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 zástupc

 


