
  

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ

 

Náš syn / naše dcera …………………………………………………………………………………………. třída ……………… 

odejde ze školní družiny dne  ………………………………………… v …………………… hodin sám / sama.

 V době po jeho / jejím odchodu z

Datum …………………………………………

 

 

  

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ

 

Náš syn / naše dcera …………………………………………………………………………………………. třída ……………… 

odejde ze školní družiny dne  ………………………………………… v …………………… hodin sám / sama.

 V době po jeho / jejím odchodu z

Datum …………………………………………

 

 

  

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ

 

Náš syn / naše dcera …………………………………………………………………………………………. třída ……………… 

odejde ze školní družiny dne  ………………………………………… v …………………… hodin sám / sama.

 V době po jeho / jejím odchodu z

Datum …………………………………………

 

ÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Náš syn / naše dcera …………………………………………………………………………………………. třída ……………… 

odejde ze školní družiny dne  ………………………………………… v …………………… hodin sám / sama.

době po jeho / jejím odchodu z družiny přebírám za něj / za ni plnou právní odpovědnost.

Datum ………………………………………… Podpis zákonného zástupce …………………………………………

ÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Náš syn / naše dcera …………………………………………………………………………………………. třída ……………… 

odejde ze školní družiny dne  ………………………………………… v …………………… hodin sám / sama.

době po jeho / jejím odchodu z družiny přebírám za něj / za ni plnou právní odpovědnost.

Datum ………………………………………… Podpis zákonného zástupce …………………………………………

ÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Náš syn / naše dcera …………………………………………………………………………………………. třída ……………… 

odejde ze školní družiny dne  ………………………………………… v …………………… hodin sám / sama.

době po jeho / jejím odchodu z družiny přebírám za něj / za ni plnou právní odpovědnost.

Datum ………………………………………… Podpis zákonného zástupce …………………………………………

 

 
 

Náš syn / naše dcera …………………………………………………………………………………………. třída ………………  

odejde ze školní družiny dne  ………………………………………… v …………………… hodin sám / sama. 

družiny přebírám za něj / za ni plnou právní odpovědnost. 

Podpis zákonného zástupce ………………………………………… 

 

 
 

Náš syn / naše dcera …………………………………………………………………………………………. třída ………………  

odejde ze školní družiny dne  ………………………………………… v …………………… hodin sám / sama. 

družiny přebírám za něj / za ni plnou právní odpovědnost. 

Podpis zákonného zástupce ………………………………………… 

 

 
 

Náš syn / naše dcera …………………………………………………………………………………………. třída ………………  

odejde ze školní družiny dne  ………………………………………… v …………………… hodin sám / sama. 

družiny přebírám za něj / za ni plnou právní odpovědnost. 

Podpis zákonného zástupce ………………………………………… 


