
Odchod ze školní družiny 

(mimo časy uvedené v zápisovém lístku) 

Jméno a příjmení žáka (žákyně): 

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

Datum mimořádného ochodu: .........................................  

Čas mimořádného odchodu: ............................................  

A – dítě odchází s doprovodem 

B – dítě může jít domů samo, přebírám za jeho bezpečnost 

zodpovědnost. 

 Podpis rodičů ............................................  
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