
Uvolnění žáka z vyučování

Dne …................ v …....... hodin žádám o uvolnění

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

z výuky za účelem  ….............................................
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z povinností dohledu nad dítětem.
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Uvolnění žáka z vyučování

Žádám o uvolnění žáka školy ….............................................................................................

navštěvujícího třídu …............... z vyučování na (datum) …........................................................

od ….............. hodin ( do …................... hodin )

z výuky za účelem ...........................................................................................................
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