
Správní orgán, jemuž je žádost doručována: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, HOVORČOVICKÁ 11 

Mgr. Tomáš Táborský, ředitel školy 

Věc:   Žádost o pravidelné uvolňování z vyučování 

Poznámka: Tato žádost se podává při pravidelném dlouhodobém uvolňování dítěte (např. každý týden z odpoledního 

vyučování). 

Vážený pane řediteli, 

žádám Vás tímto o pravidelné uvolňování z vyučování pro:    mého syna    mou dceru           (zaškrtněte) 

   jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

žáka/žákyni …………… třídy Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11 v těchto dnech a časech:    
                    (zaškrtněte a doplňte - např. 15:30) 

 v pondělí - v době od ………………. do ……………….  přesný čas odchodu z výuky: ………………. 

 v úterý - v době od ………………. do ……………….  přesný čas odchodu z výuky: ………………. 

 ve středu - v době od ………………. do ……………….  přesný čas odchodu z výuky: ………………. 

 ve čtvrtek - v době od ………………. do ……………….  přesný čas odchodu z výuky: ………………. 

 v pátek - v době od ………………. do ……………….  přesný čas odchodu z výuky: ………………. 

po dobu:      1. pololetí      2. pololetí     školního roku 20………/20………                             (zaškrtněte a doplňte) 

Poznámka: Tuto žádost je nutno podat pro každé pololetí samostatně. 

z následujícího důvodu:           (zaškrtněte) 

 sportovní tréninky      účast v zájmovém útvaru      docházka do ZUŠ 

 dojíždění do školy z velké vzdálenosti 

 jiný důvod  ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

   jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Součástí žádosti je tato příloha (povinná):                                  (zaškrtněte) 

 žádost o uvolňování dítěte z vyučování od sportovního klubu/zájmového útvaru 

 potvrzení o docházce do ZUŠ a její rozvrh 

Níže podepsaný zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že povinností žáka, který je uvolňován z vyučování, je doplnit si 
učivo probírané v době jeho nepřítomnosti podle požadavků vyučujících jednotlivých předmětů, popř. je povinen samostatně 
vypracovat předem zadanou práci (referát, projekt, výkres apod.) jako nezbytný podklad pro závěrečné hodnocení v daném 
předmětu. 

Zákonný zástupce dítěte bere rovněž na vědomí, že po schválení této žádosti ředitelem školy neomlouvá v žákovské knížce u 
svého dítěte absenci ve výuce, jež vyplývá z této žádosti. 

Zákonný zástupce dítěte čestně prohlašuje, že tato žádost není v rozporu s požadavky druhého zákonného zástupce dítěte. 
Zároveň prohlašuje, že v době, kdy je dítě na základě této žádosti uvolněno, přebírá za něj plnou zodpovědnost.  

V …………………………………………………  dne ……………………………………             ….………………………………………………. 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Vyjádření ředitele školy k pravidelnému uvolňování výše uvedeného žáka/žákyně: 

 POVOLUJI  NEPOVOLUJI  poznámka: ……………………………………………………………………………………..……………….…….. 

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

V …………………………………………………  dne ……………………………………                …..………………………………………………. 

 

Zákonné zástupce (dále jen „rodiče“) upozorňujeme, že na základě ust. § 876 a dalších zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, 

rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě. Hrozí-li při rozhodování o záležitosti dítěte nebezpečí z prodlení, může 

jeden z rodičů rozhodnout nebo dát přivolení sám; je ale povinen neprodleně sdělit druhému rodiči, jaký je stav věcí. Jedná-li jeden z rodičů 

v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. Při právním jednání vůči 

dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude 

jednat s třetí stranou (školou).  

podpis zákonného zástupce 

podpis ředitele školy 

 


