
 
Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice 

 

Uvolňování žáka z vyučování se řídí příslušným ustanovením vnitřního řádu školy: 
 v případě vážných důvodů mohou rodiče žáka požádat o uvolnění z vyučování předem, a to písemnou 

formou na dobu nejdéle 1 týdne: z jedné vyučovací hodiny uvolňuje žáka vyučující učitel, třídní učitel 

uvolňuje žáka z jednoho až dvou dnů a ze tří a více dnů uvolňuje žáka z výuky ředitelka školy. V případě 

uvolnění žáka z části výuky v průběhu vyučování (žák již do školy přišel a zákonný zástupce žádá o jeho 

uvolnění od určité doby) musí žáka 1. a 2. ročníku školy zákonný zástupce od vyučujícího nebo třídního 

učitele převzít osobně, žáka 3. a vyššího ročníku školy lze uvolnit i na základě výslovné písemné žádosti 

zákonného zástupce, která kromě doby, důvodu uvolnění a vlastnoručního podpisu zákonného zástupce 

obsahuje i doložku „přebírám za svého syna (dceru) v uvedeném čase právní zodpovědnost“. Pokud 

v žádosti tato formulace chybí, nemůže být žák uvolněn!!! V případě správné formulace omluvenky žák 

opouští budovu školy vždy až po výslovném souhlasu třídního učitele nebo vyučujícího předmětu, 

z jehož výuky je žák uvolněn.  

 

Žádost zákonného zástupce o uvolnění svého dítěte 
 

Žádám o uvolnění:......................................................narozeného................................. ročník:...................... 

 

a, dne:....................   od.......................  do..................... 

 

 

b, termínu                 od........................ do..................... 

 

z..důvodu : 

............................................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................... 

 
Prosím, aby tato žádost byla / nebyla

1
 chápána jako pokyn zákonného zástupce k uvolnění dítěte. Prohlašuji, že od 

okamžiku, kdy dítě v souladu s touto žádostí opustí prostory školy, přebírám za něj odpovědnost a jsem si vědom(a) 

právních důsledků s tím spojených. Pokud není v tomto pokynu výslovně uvedeno jinak, má být žák třetího a vyššího 

ročníku uvolněn samostatně, aniž by byl převzat zákonným zástupcem.  

 

 

V …......................................dne.........................    …............................................................................................ 
   podpis zákonného zástupce 
 
Tato žádost je vyhotovena ve dvou originálech. Z nichž jeden obdrží zástupce školy a druhý zákonný zástupce (rodič, opatrovník, pěstoun) 

 

 

Za školu převzala........................................................................dne:................................................................... 

 

 

Vyjádření kompetentní osoby školy k žádosti: 

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

 

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

 

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

 

Zameškané učivo je žák povinen doplnit. 

Datum, jméno a podpis kompetentní osoby 

                                                 
1
 Nehodící se škrtněte 


