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ŽÁDOST O PRAVIDELNÉ UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKA/ŽÁKYNĚ  
ZE ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ 

 

Žádáme tímto ředitelství ZŠ a MŠ Hradec Králové - Svobodné Dvory o pravidelné uvolňování 
syna/dcery ze školního vyučování. 

Podmínkou pro pravidelné uvolňování z vyučování je absolvování větší části vyučovacích hodin u 
každého předmětu formou řádné docházky. V absolvovaných hodinách proběhne řádná klasifikace 
předmětu. Dle §16 školského zákona základní škola může sestavit individuální vzdělávací plán (úplné 
omezení výuky některých předmětů) pouze pro žáky se speciálními potřebami učení na základě 
doporučení školského poradenského zařízení. Dle §18 školského zákonu může střední vzdělávací stupeň 
sestavit individuální vzdělávací plán i reprezentantům České republiky ve sportovních odvětvích.  
U základního vzdělání není tato možnost IVP přípustná. 

Jméno a příjmení žáka/žákyně:  _______________________ Třída:  ____________ 

Přehled požadovaných hodin: V období od:  ____________ do:  __________   

Den:  _______________,  VH:  _____________,  předmět:  ___________ 

Den:  _______________,  VH:  _____________,  předmět:  ___________ 

Den:  _______________,  VH:  _____________,  předmět:  ___________ 

Den:  _______________,  VH:  _____________,  předmět:  ___________ 

 Důvod: _______________________________________________________________ 

V případě částečného uvolnění z konkrétního předmětu je povinností žáka/žákyně kompletně si 
doplnit zameškané učivo (lze využít osobní konzultaci s vyučujícími či komunikaci přes EŽK). Toto 
uvolnění není důvodem k redukci studijních požadavků či úpravě klasifikace v konkrétním předmětu. 
V případě uvolnění z koncové hodiny, vyučování končí předchozí vyučovací hodinou. Žák/žákyně může 
samostatně odcházet domů na plnou odpovědnost zákonného zástupce žáka/žákyně. 
 

V  __________________ dne:  ____________  ___________________________ 
             podpis zákonného zástupce 

 
Vyjádření třídního učitele/učitelky žáka/žákyně: 

Doporučuji vyhovět uvedené žádosti:  ANO /     NE (zakroužkujte) 

Odůvodnění (v zamítavém případě):_____________________________________________________ 

V Hradci Králové dne:  

        podpis učitele/učitelky 

 

Vyjádření ředitelství školy k uvedené žádosti (kopie zůstává rodičům): 

Ředitelství ZŠ a MŠ Hradec Králové – Svobodné Dvory 

u v o l ň u j e / n e u v o l ň u j e  výše uvedeného žáka/žákyni v navrhovaném rozsahu hodin. 

V Hradci Králové dne: ______________________  Podpis ředitelství školy: 
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