
 
 

Masarykova základní škola Plzeň, 
Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace 

____________________________________________________________________________________________________ 
Školní družina, tel.: 378 028 688, e-mail: splichalovama@mzs.plzen-edu.cz 

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny 

 

Syn/dcera ………………………………………………………………..dne…………………….. 

- nejde do ŠD 

- odchází v …………… hodin SÁM 

- odchází v …………… hodin v doprovodu ………………………………... /osoby starší 18 let/ 

Prohlašuji, že okamžikem odchodu žáka z prostoru školní družiny přebírám veškerou právní odpovědnost, 

vyplývající z povinnosti dohledu nad žákem.  

 

Datum:___________________   Podpis rodičů - zákonných zástupců:____________________  

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Masarykova základní škola Plzeň, 
Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace 

____________________________________________________________________________________________________ 
Školní družina, tel.: 378 028 688, e-mail: splichalovama@mzs.plzen-edu.cz 

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny 

 

Syn/dcera ………………………………………………………………..dne…………………….. 

- nejde do ŠD 

- odchází v …………… hodin SÁM 

- odchází v …………… hodin v doprovodu ………………………………... /osoby starší 18 let/ 

Prohlašuji, že okamžikem odchodu žáka z prostoru školní družiny přebírám veškerou právní odpovědnost, 
vyplývající z povinnosti dohledu nad žákem.  

 
Datum:___________________   Podpis rodičů - zákonných zástupců:____________________  

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Masarykova základní škola Plzeň, 
Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace 

____________________________________________________________________________________________________ 
Školní družina, tel.: 378 028 688, e-mail: splichalovama@mzs.plzen-edu.cz 

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny 
 

Syn/dcera ………………………………………………………………..dne…………………….. 

- nejde do ŠD 

- odchází v …………… hodin SÁM 

- odchází v …………… hodin v doprovodu ………………………………... /osoby starší 18 let/ 

Prohlašuji, že okamžikem odchodu žáka z prostoru školní družiny přebírám veškerou právní odpovědnost, 
vyplývající z povinnosti dohledu nad žákem.  

 

Datum:___________________   Podpis rodičů - zákonných zástupců:____________________  

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Masarykova základní škola Plzeň, 

Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace 
____________________________________________________________________________________________________ 

Školní družina, tel.: 378 028 688, e-mail: splichalovama@mzs.plzen-edu.cz 

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny 
 

 Syn/dcera ………………………………………………………………..dne…………………….. 

- nejde do ŠD 

- odchází v …………… hodin SÁM 

- odchází v …………… hodin v doprovodu ………………………………... /osoby starší 18 let/ 

Prohlašuji, že okamžikem odchodu žáka z prostoru školní družiny přebírám veškerou právní odpovědnost, 
vyplývající z povinnosti dohledu nad žákem.  

 
Datum:___________________   Podpis rodičů - zákonných zástupců:____________________  

 

mailto:splichalovama@mzs.plzen-edu.cz
mailto:splichalovama@mzs.plzen-edu.cz
mailto:splichalovama@mzs.plzen-edu.cz
mailto:splichalovama@mzs.plzen-edu.cz

