
 

 

 

UVOLNĚNÍ Z VÝUKY – ODCHOD Z VYUČOVÁNÍ  

Jméno a příjmení žáka/yně: ………………………………………třída:……………............... 

Žádám o uvolnění z výuky dne:………………………………………………………………………. 

Odchod po ………….. vyučovací hodině / odchod v …..............hodin. 

Důvod odchodu ze školy: ………………………………………………………………………………………………………………… 

…................................................................................ …............. …............... …........... ….......... …........ 

Jsem si vědom, že v uvolněných hodinách přebírám za své dítě plnou zodpovědnost. 

Beru na vědomí, že třídní učitel může požadovat písemné  doložení důvodů uvedené absence (potvrzení o návštěvě  lékaře, úřadu  
apod., v omluvném listu,  průkazu žáka, žákovské knížce, dokladem vydaným organizací). 

 Datum, jméno, příjmení  a podpis zákonného zástupce nebo plnoletého žáka:  

…………………………………………………………................................................................. …............. …............. 

Datum přijetí žádosti o uvolnění z výuky a podpis třídního učitele/učitelky  …………………… …......... …. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

UVOLNĚNÍ Z VÝUKY – ODCHOD Z VYUČOVÁNÍ  

Jméno a příjmení žáka/yně: ………………………………………třída:……………............... 

Žádám o uvolnění z výuky dne:………………………………………………………………………. 

Odchod po ………….. vyučovací hodině / odchod v …..............hodin. 

Důvod odchodu ze školy: ………………………………………………………………………………………………………………… 

…................................................................................ …............. …............... …........... ….......... …........ 

Jsem si vědom, že v uvolněných hodinách přebírám za své dítě plnou zodpovědnost. 

Beru na vědomí, že třídní učitel může požadovat písemné  doložení důvodů uvedené absence (potvrzení o návštěvě  lékaře, úřadu  
apod., v omluvném listu,  průkazu žáka, žákovské knížce, dokladem vydaným organizací). 

 Datum, jméno, příjmení  a podpis zákonného zástupce nebo plnoletého žáka:  

…………………………………………………………................................................................. …............. …............. 

Datum přijetí žádosti o uvolnění z výuky a podpis třídního učitele/učitelky  …………………… …......... …. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

UVOLNĚNÍ Z VÝUKY – ODCHOD Z VYUČOVÁNÍ  

Jméno a příjmení žáka/yně: ………………………………………třída:……………............... 

Žádám o uvolnění z výuky dne:………………………………………………………………………. 

Odchod po ………….. vyučovací hodině / odchod v …..............hodin. 

Důvod odchodu ze školy: ………………………………………………………………………………………………………………… 

…................................................................................ …............. …............... …........... ….......... …........ 

Jsem si vědom, že v uvolněných hodinách přebírám za své dítě plnou zodpovědnost. 

Beru na vědomí, že třídní učitel může požadovat písemné  doložení důvodů uvedené absence (potvrzení o návštěvě  lékaře, úřadu  
apod., v omluvném listu,  průkazu žáka, žákovské knížce, dokladem vydaným organizací). 

 Datum, jméno, příjmení  a podpis zákonného zástupce nebo plnoletého žáka:  

…………………………………………………………................................................................. …............. …............. 

Datum přijetí žádosti o uvolnění z výuky a podpis třídního učitele/učitelky  …………………… …......... …. 


