
Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava 

 

Uvolnění z vyučování ve školním roce 2022/2023 
 

Jméno a příjmení dítěte          třída            

 

Žádám o uvolnění  z vyučování dne      v     hodin.  

Důvod uvolnění:             

Prohlašuji, že okamžikem odchodu dítěte z prostoru školy přebírám veškerou právní odpovědnost, 

vyplývající z povinnosti dohledu nad dítětem. Nejpozději do 3 vyučovacích dnů bude nepřítomnost 

omluvena v žákovské knížce. 

Datum:                                                   Podpis zákonného zástupce: 
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