
Základní škola Volduchy
UVOLNĚNÍ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ  DRUŽINY

Žádám o uvolnění svého syna/dcery ___________________________________

dne __________________v ________hodin. 

Prohlašuji, že okamžikem odchodu ze školní družiny přebírám právní odpovědnost, vyplývající z povinnosti 
dohledu nad dítětem.

                  …………………….                              ………………………………….
                           datum                                        podpis zákonného zástupce
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