
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Zákonný zástupce žáka: …………………………………………………… 

Jméno a příjmení: ...................................…………………………………  

 

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny 
 
 

 

Žádám o uvolnění …………………………………..třída ………..ze školní družiny dne ………v………. hodin. 

Dítě si převezmu osobně či v zastoupení (uveďte jmenovitě kým)……………………………… - odchází samo  

(vyplňte prosím). Okamžikem odchodu mého dítěte ze školní družiny za něj přebírám veškerou odpovědnost. 

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

Podpis zákonného zástupce: …………………………………….……………. 
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