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Zmocnění nezletilého sourozence
na školní rok …………..
k vyzvedávání dítěte z mateřské školy Čtyřlístek – *budova Domažlická x Kolovratská
V souladu s ustanovením § 865 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které upravují rodičovskou
povinnost a v návaznosti na §5, odst. 1 vyhlášky č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání

POVĚŘUJI
Nezletilého sourozence (jméno a příjmení, datum narození) …………………………
…………………………………………………………………………………………..
že za mne může jednat v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004Sb., o předškolním, základním středním,
vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), týkající se docházky dítěte do MŠ.
Níže podepsaný zákonný zástupce žádá, aby výše uvedený nezletilý sourozenec odváděl z mateřské školy mého
syna/ dceru

Jméno, příjmení, datum narození …………………………..……………………………....
Zákonný zástupce prohlašuje, že od převzetí dítěte nezletilým sourozencem přebírá veškerou
zodpovědnost. V případě nezletilého sourozence prohlašuje, že právní úkon, jímž sourozence pověřuje, je
přiměřený jeho intelektuální a mravní vyspělosti.
Zákonný zástupce nezletilého dítěte označeného v tomto dokumentu jako „nezletilý sourozenec“ svým
podpisem souhlasí s tím, aby výše označená Mateřská škola Čtyřlístek Říčany (dále jen mateřská škola)
zpracovával osobní údaje tohoto dítěte v rozsahu jméno, příjmení, datum narození pro účely pověření
k vyzvedávání jeho sourozence z mateřské školy. Zákonný zástupce svůj souhlas poskytuje dobrovolně a byl
informován o tom, že tento souhlas může kdykoli odvolat, důsledkem čeho však bude, že jeho nezletilé dítě
nemůže nadále vyzvedávat svého sourozence z mateřské školy. Zákonný zástupce byl dále informován, že
poskytované údaje budou zpracovány po dobu docházky dítěte, které sourozenec vyzvedává do mateřské školy a
dále po dobu zákonné archivace. Zákonný zástupce byl poučen o svých právech, zejména o svém právu tyto
souhlasy kdykoli odvolat, o právu přístupu k poskytnutým údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí
osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které údaje byly zpracovány a dále o tom, že pravidla a
povinnosti subjektu údajů se řídí Obecním nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 – Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jméno a příjmení zákonného zástupce ………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce ………………………………………….
Upozornění:
Není přípustné posílat nebo propouštět dítě z mateřské školy samotné. Dítě je nutné předávat pouze
učitelce a vyžádat u učitelky mateřské školy.
Podpis ředitelky školy/zástupkyně ředitelky……………………………………
* Nehodící se škrtněte.

