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Uvolňování žáka z vyučování se řídí tímto ustanovením školního řádu:
Omluvení žáka z vyučování z předem známých závažných důvodů je povinen zákonný zástupce písemně sdělit třídnímu
učiteli nejpozději 1 den před prvním dnem žákovy nepřítomnosti.
V případě omluvení žáka z části výuky v průběhu vyučování (žák již do školy přišel a zákonný zástupce ho omlouvá 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 z vyučování jen 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“. V takovém případě žák opouští budovu školy vždy až po
výslovném souhlasu třídního učitele nebo vyučujícího předmětu, z jehož výuky je žák uvolněn.
Pokud žák opustí školu bez výše uvedených náležitostí, poruší závažným způsobem školní řád a jeho nepřítomnost ve
vyučování bude považována za neomluvenou.
V takovém případě 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 žáka
(žák již do školy přišel a zákonný zástupce ho omlouvá od určité doby)

Žádám o uvolnění žáka:...............................................narozeného........................... třída:......................
dne:.................... od....................... do.....................
z důvodu : ...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Dále žádám, aby tato žádost byla 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 právní odpovědnost a
jsem si vědom(a) právních důsledků s tím spojených. Žák má být uvolněn samostatně, aniž by byl převzat
zákonným zástupcem (platí jen pro žáky třetího a vyšších ročníků).

V …...................................... dne ......................... …................................................................................
podpis zákonného zástupce (rodič,opatrovník,pěstoun)

Za školu převzal ........................................................................ dne: .......................................

Tuto žádost vyplní a podepíše zákonný zástupce žáka ve dvou originálech. Z nich
jeden obdrží zástupce školy a druhý (po potvrzení převzetí třídním učitelem nebo
vyučujícím předmětu, z jehož výuky je žák uvolněn) zákonný zástupce.

