
 

 

 
ŠKOLNÍ DRUŽINA                             ZŠ  a MŠ Žďárci u Skutče 

ŽÁDOST  O UVOLNĚNÍ DÍTĚTE   ZE  ŠKOLNÍ DRUŽINY 

(mimo dny a časy uvedené na přihlášce do ŠD) 

 

Jméno a příjmení dítěte__________________________________ 
Datum_ mimořádného  odchodu___________________________ 

Čas odchodu ze školní družiny____________________________ 

Odcházet bude        v doprovodu___________________________ 
                               Samo   - přebírám  za něj právní  odpovědnost 

  

                                             
                                              Podpis  zákonného zástupce dítěte 
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