ŽÁDOST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE O UVOLNĚNÍ ŽÁKA / ŽÁKYNĚ
ZE ŠKOLNÍ družiny JINAK NEŽ V HODINU URČENOU V ZÁPISNÍM LÍSTKU
(Žádost musí být odevzdána před začátkem výchovné činnosti ve ŠD)
Žádám o uvolnění……………………………............................žáka / žákyně ………………..třídy
(jméno a příjmení)

ZŠ a MŠ Dušejov
ze školní družiny dne ………………………............….v(e) …………………hodin
(Zakroužkujte hodící se)
1. Dcera / Syn má odejít z družiny sama / sám
2. Dcera / Syn vyzvedné pověřená osoba
V případě vyzvednutí jinou osobou
Pověřuji mnou určenou osobu........................................................................, naroz.:......................
(jméno a příjmení)

bytem................................................................................................................,
aby vyzvedl/a ze školního klubu moji dceru / mého syna
Prosím, aby byla tato žádost chápána jako pokyn zákonného zástupce k uvolnění dítěte z vyučování.
Prohlašuji, že od okamžiku, kdy žák – žákyně v souladu s touto žádostí opustí prostory školy,
přebírám dohled nad svým dítětem a jsem si vědom(a) právních důsledků s tím spojených.
Pokud není v tomto pokynu výslovně uvedeno jinak, má být dítě uvolněno samostatně, aniž by bylo
převzato zákonným zástupcem. Na telefonické žádosti nebude brán zřetel.
V (e)………………………. dne………….........

…..........................................
podpis zákonného zástupce žáka
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