
Žádost o uvolnění žáka (žákyně) z vyučování 

 
Ve smyslu ustanovení zákona MŠMT ČR č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) žádám o uvolnění 

 
z vyučování mého syna (mé dcery) …………………………………………………………………… 

 
žáka (žákyně) ……………třídy SŠ a ZŠ Tišnov, příspěvkové organizace, nám. Míru 22, a to dne ………… v ………….. hodin. 

 
Současně prohlašuji, že přebírám plnou zodpovědnost za zdraví a bezpečnost svého dítěte od doby, kdy ve smyslu výše uvedené 
„Žádosti o uvolnění“ mé dítě opustí areál školy. Souhlasím, aby škola v případě potřeby, před uvolněním dítěte prověřila tuto 
žádost na telefonním čísle: ……………….Pokud není v tomto pokynu výslovně uvedeno jinak, má být žák uvolněn samostatně, 
aniž by byl převzat zákonným zástupcem. 
  

………………………………..                                         ………………………………….. 
jméno zákonného zástupce                                                 podpis zákonného zástupce 

                                           (hůlkovým písmem) 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
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