
 

Žádost o uvolnění z předmětu HUDEBNÍ DÍLNA  
(Kolektivní interpretace) 

 
pro školní rok ……/…… 

 
ročník ……. 

 

Jméno zákonného zástupce nebo zletilého žáka:………………………………………………… 

Adresa: …………………………………………………………………………………… 

 

Žádám tímto o osvobození pro žáka/žákyni ……………………………………, 

který/á navštěvuje ve Vaší ZUŠ studijní zaměření ………………………………… 

u p. učitele/ky …………………………………………………………………………… 

 

z pravidelné docházky do předmětu Hudební dílna na základě ustanovení § 8 odst. 1 vyhlášky č. 
71/2005 Sb., o základním uměleckém školství: Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných 

závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého 
povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo 

jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze 
kterého byl žák uvolněn. 

  
 

O uvolnění z předmětu Hudební dílna žádáme z důvodu: 
 
a) Žák/žákyně navštěvoval/a předmět v jiné ZUŠ.  

pozn.: V takovém případě je třeba doložit žádost potvrzením nebo vysvědčením, na jehož základě může být 

žákovi/žákyni předmět uznán. Za těchto okolností nemusí žák/žákyně do předmětů docházet a ani vykonávat pololetní 

zkoušky. 

 

b) Žák/žákyně nemůže docházet do předmětu z důvodů účasti na jiné povinné školní aktivity (ZŠ, 

SŠ, ZUŠ).  

pozn.: Při zaškrtnutí této možnosti je třeba důvody konkretizovat v poznámce – viz níže. Za školní aktivity se 

nepovažuje účast žáků ve sportovních oddílech nebo kroužcích (např. v DDM). 

 

c) Žák/žákyně nemůže pravidelně navštěvovat výuku předmětu ze zdravotních důvodů.  

pozn.: Při zaškrtnutí této možnosti je třeba důvody konkretizovat v poznámce – viz níže. 

 

d) Bydliště žáka/žákyně je natolik vzdálené od sídla školy, že se žák nemůže z časových důvodů 

dostavit na žádný školou nabídnutý termín.  



pozn.: Při zaškrtnutí této možnosti je třeba důvody konkretizovat v poznámce – viz níže.  
 

 e) Žák/žákyně nemůže pravidelně navštěvovat výuku předmětu ze specifických důvodů hodných 

zvláštního zřetele. 

pozn.: Při zaškrtnutí této možnosti je třeba důvody konkretizovat v poznámce – viz níže.  

 

 

Poznámka:  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 
Na uvolnění z pravidelné docházky do předmětu Hudební dílna není právní nárok. V případě 
kladného vyřízení žádosti se zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka zavazuje, že 
v době určené ředitelem školy (pololetně) vykoná žák zkoušku z předmětu dle rozsahu stanoveného 
pro příslušný ročník. 

 

 

V Olomouci dne.……………    ……………………………… 

podpis zákonného zástupce  

nebo zletilého žáka 

 

Vyjádření ředitele: 

 

Souhlasím/nesouhlasím s uvolněním z předmětu Hudební dílna. 

 

V Olomouci dne……………       ……………………………… 
         podpis ředitele 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


