
Žádost o uvolnění z výuky GMH 
Jméno a příjmení studenta Třída 

Žádám o uvolnění z výuky spojené s předčasným odchodem z vyučování 

dne   , odchod po    vyučovací hodině. 

Důvod odchodu: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Podpis zákonného zástupce nebo plnoletého studenta: ................................................................................. 

Schvaluji a odchod beru na vědomí: ................................................................................. 
Podpis třídního profesora nebo jiné oprávněné osoby 
(vyučujícího, ředitele, zástupce ředitele ap.) 

Při odchodu ze školy tento lístek odevzdejte ve vrátnici. Odchod bez vědomí oprávněného zaměstnance školy bude 
vnímán jako neodůvodněná absence ve vyučování, a tedy jako závažné porušení školního řádu. 
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