
   

 Žádost o uvolnění dítěte ze školní družiny 
 

Jméno a příjmení:  .................................................................................  

Oddělení:   ................................................................................  

Datum a hodina odchodu:  .........................................................................  

dítě odchází samo/v doprovodu osoby (uvést jméno a příjmení): 

  

…………………………………………………………………………….. 

Přebírám zodpovědnost za dítě v okamžiku, kdy opustí družinu. 

 

 Datum: ........................ .................................................... 

   Podpis zákonného zástupce 
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