
Písemná omluvenka (odchod dítěte jinak než 
je uvedeno na přihlášce do ŠD) 
Žádám o uvolnění 
 
 dcery/syna…………………………    tř. …… 
 
ze ŠD ve dnech……………………       v ……………h 
Dítě odchází samo a od okamžiku odchodu ze ŠD 
za něj přebírám plnou odpovědnost. 
 

Datum: …............   Podpis:………………. 
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