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Žádost o pravidelné uvolnění žáka (odborný výcvik) 

 
Žádám o uvolnění žákyně/ žáka ……………………………………………… třídy ……………, 

narozené/ho …………………………, trvale bytem ………………………………………………  

z vyučování: 

         den:       vyučovaný předmět:                hodina:                 přesný čas odchodu: 
    pondělí       …………………..                   ……………              ……………………. 
    úterý           …………………..                   ……………              ……………………. 
    středa         …………………..                   ……………              ……………………. 
    čtvrtek        …………………..                   ……………               ……………………. 
    pátek          …………………..                   ……………               ……………………. 
 
z důvodu dojíždění.       
    
Autobus/ vlak odjíždí v ………………… hodin, další spoj odjíždí v ………………… hodin. 
 
Prohlašuji, že od okamžiku, kdy žák/ žákyně v souladu s touto žádostí opustí prostory školy, 
přebírám za něj plnou odpovědnost a jsem si vědom/a právních důsledků s tím spojených. Žák/ 
žákyně bude ze školy uvolněn samostatně, aniž by byl převzat zákonným zástupcem. 
 

Zákonný zástupce (podpis) ……………………………………… 
 
Prohlašuji, že od okamžiku, kdy v souladu s touto žádostí opustím prostory školy, přebírám za 
sebe plnou odpovědnost a jsem si vědom/a právních důsledků s tím spojených. 
 

Zletilý žák (podpis) ……………………………………… 
 
1. Každá žádost bude posuzována individuálně, dle aktuálních autobusových a vlakových 

spojů, v žádném případě jí nebude vyhověno, pokud žákovi/ žákyni jede přímý spoj do 
místa bydliště do hodiny od konce vyučování.  

2. Při pravidelných dřívějších odchodech z praktického vyučování si musí žák ušlou pracovní 
dobu minimálně jednou za měsíc nahradit buď dřívějším příjezdem, nebo pozdějším 
odjezdem tak, že v konečném součtu naplní hodiny stanovené školním vzdělávacím 
programem (zodpovídá UOV). 

3. Žádost posuzuje třídní učitel a učitel odborného výcviku se souhlasem ředitelky školy. 
4. Žádost odevzdá žák/ žákyně třídní učitelce, která ji posoudí, zkonzultuje s UOV a poté ji 

předá ředitelce školy (bude součástí osobního spisu). 
 
Žádosti doporučuji/ nedoporučuji vyhovět (třídní učitel/ka) ………………………………………… 
Žádosti doporučuji/ nedoporučuji vyhovět (UOV) ………………………………………… 
Žádosti vyhovuji/ nevyhovuji (ředitelka školy) ………………………………………… 
 
Mgr. Jana Kellnerová 
ředitelka školy 


