Meno a priezvisko zákonného zástupcu, bydlisko, kontaktné údaje (mobilné číslo, pevná linka)

Adresát:
Základná škola
k rukám riaditeľa školy
Golianova 8
974 01 Banská Bystrica
Banská Bystrica, dňa ...........................
Vec: Žiadosť o uvoľnenie môjho syna/dcéry* zo školského vyučovania
Týmto Vás ako zákonný zástupca žiaka/žiačky* ......................................................,
triedy ........., nar. ........................ žiadam o uvoľnenie zo školského vyučovania v dňoch
................................až ................................z dôvodu...................................................................
/napr. absolvovania tréningového sústredenia organizovaného klubom, športovým zväzom,
reprezentáciou, účasti ako aj príprave na vrcholné športové podujatie - majstrovstvá SR, ME,
MS/**, pod vedením trénera ..............................................,
tel. kontakt
................................................ , zároveň v prílohe č. 1 predkladám – presný program vyššie
uvedenej aktivity.
Zároveň potvrdzujem, že som plne porozumel podmienkam uvoľňovania žiakov zo školského
vyučovania na základe vyššie uvedených dôvodov, najmä o povinnosti žiaka individuálne si
doštudovať zameškané učivo a vypracovať domáce úlohy ako aj o následkoch vymeškania viac
ako 30% vyučovacích hodín, pričom tieto beriem na vedomie bez výhrad. Za kladné vybavenie
mojej žiadosti ďakujem. S pozdravom

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

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

Pečiatka a podpis zástupcu športového klubu, zväzu, reprezentácie

Podpis zákonného zástupcu žiaka

Súhlasím/nesúhlasím* s uvoľnením žiaka/žiačky* zo školského vyučovania.
......................................
triedny učiteľ
Súhlasím/nesúhlasím* s uvoľnením žiaka/žiačky* zo školského vyučovania na základe vyššie
uvedených dôvodov.
......................................
PaedDr. Peter Zlevský
riaditeľ školy
Príloha č. 1 – presný program aktivity /sústredenia, podujatia/
Príloha č. 2 – poučenie rodiča potvrdené podpisom
*nehodiace sa prečiarknite
** doplňte len dôvod žiadosti

Meno a priezvisko zákonného zástupcu, bydlisko, kontaktné údaje (mobilné číslo, pevná linka)

Príloha č. 2

Poučenie rodiča a žiaka:








Vymeškané učivo z daného predmetu je žiak povinný si individuálne doštudovať,
vypracovať si zadané domáce úlohy, a to do nasledujúcej hodiny podľa rozvrhu
daného predmetu.
Na základe tohto rozhodnutia nevznikajú menovanému žiakovi žiadne úľavy ani
nároky vo výchovno-vzdelávacom procese.
Pokiaľ žiak vymešká viac ako 30% vyučovacích hodín v danom predmete, môže
mu byť podľa individuálneho posúdenia navrhnutá komisionálna skúška.
V čase presunu na vyššie uvedenú aktivitu /sústredenie, turnaj, podujatie atď./
ani počas jej konania organizovanej a realizovanej mimoškolskou organizáciou,
Základná škola Golianova 8, Banská Bystrica za žiaka/žiačku nezodpovedá.
V prípade akejkoľvek ujmy na zdraví žiaka/žiačky pri účasti na vyššie
uvedených aktivitách tomuto nevyplývajú žiadne právne ani iné nároky
z poistenia vzťahujúceho sa na aktivity organizované školou.

Svojím podpisom potvrdzujem, že vyššie uvedenému poučeniu ako aj podmienkam
uvoľňovania žiakov v zmysle platného školského poriadku som porozumel, pričom toto
beriem na vedomie bez výhrad a zároveň som si vedomý následkov pre môjho syna/dcéru*
v prípade nedodržania uvedených podmienok. Zároveň sa zaväzujem oboznámiť s vyššie
uvedenými podmienkami môjho syna/dcéru* ako aj zodpovedného zástupcu mimoškolskej
organizácie.
Dňa .......................................
..............................................................................
Meno a priezvisko, podpis zákonného zástupcu

*nehodiace sa prečiarknite
** doplňte len dôvod žiadosti

