
Žádám o uvolnění mého syna / mé dcery ………………………………………………….. z vyučování, 

dne:……………. v …………………. hodin z důvodu:…………………………………………………………........ 

Ze školy půjde: sám – v doprovodu zák. zástupce – v doprovodu jiné pověřené 

osoby…………………………………………………… a vrátí se – nevrátí se zpět na vyučování. 

Po dobu nepřítomnosti svého syna / své dcery, prohlašuji, že můj syn / moje dcera je 

rozumově a mravně vyspělý / vyspělá a jsem si vědom, že přebírám po odchodu ze školy nad 

svým dítětem povinný dohled. 

 

     Podpis zákonného zástupce 
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