
                             

 

Jméno žáka: ________________________________

 

 

 Žádám o umožnění odchodu mého syna (dcery) ze školy v

přestávek po celou dobu povinné školní docházky na 

 

 

Poučení: 

Na základě § 1 odst. 2 vyhlášky č. 256/2012 Sb. (o základním vzdělávání …) ve znění pozdějších 

úprav umožňuje škola žákům pobyt ve škole po celou dobu vyučování včetně přestávek i polední 

přestávky. Po celou tuto dobu nese škola za žáka odpovědnost, a proto žák nesmí opouštět 

budovu školy. V případě nedovoleného opuštění školy se jedná o závažné porušení školního 

řádu. Tím, že zákonný zástupce žáka požádá o umožnění jeho odchodu ze školy v

přestávky, přebírá za něj po tuto dobu zodpovědnost. Bez této žádo

z budovy povolen.  

V případě, že žák ve školní budově zůstane, bude jeho pobyt organizován dohledem vyučujících.

 

 

 

V Kamenném Újezdě, dne: 
     

 

 

 

 

Ž Á D O S T 

 

_________________________ třída: ______________

Žádám o umožnění odchodu mého syna (dcery) ze školy v

u dobu povinné školní docházky na ZŠ Kamenný Újezd.

Na základě § 1 odst. 2 vyhlášky č. 256/2012 Sb. (o základním vzdělávání …) ve znění pozdějších 

úprav umožňuje škola žákům pobyt ve škole po celou dobu vyučování včetně přestávek i polední 

ávky. Po celou tuto dobu nese škola za žáka odpovědnost, a proto žák nesmí opouštět 

případě nedovoleného opuštění školy se jedná o závažné porušení školního 

řádu. Tím, že zákonný zástupce žáka požádá o umožnění jeho odchodu ze školy v

přestávky, přebírá za něj po tuto dobu zodpovědnost. Bez této žádosti nebude žáku odchod 

V případě, že žák ve školní budově zůstane, bude jeho pobyt organizován dohledem vyučujících.

Újezdě, dne: ___________________      ______________________
     podpis zákonného zástupce

______________ 

__ třída: ______________ 

Žádám o umožnění odchodu mého syna (dcery) ze školy v době poledních 

ZŠ Kamenný Újezd. 

Na základě § 1 odst. 2 vyhlášky č. 256/2012 Sb. (o základním vzdělávání …) ve znění pozdějších 

úprav umožňuje škola žákům pobyt ve škole po celou dobu vyučování včetně přestávek i polední 

ávky. Po celou tuto dobu nese škola za žáka odpovědnost, a proto žák nesmí opouštět 

případě nedovoleného opuštění školy se jedná o závažné porušení školního 

řádu. Tím, že zákonný zástupce žáka požádá o umožnění jeho odchodu ze školy v době polední 

sti nebude žáku odchod 

V případě, že žák ve školní budově zůstane, bude jeho pobyt organizován dohledem vyučujících. 

______________________ 
podpis zákonného zástupce 


