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ZMOCNĚNÍ K ODVÁDĚNÍ DÍTĚTE Z MŠ 

V souladu s ustanovením § 881 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, 

který upravuje rodičovskou odpovědnost a v návaznosti na § 5, odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání, v platném znění. Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské 

školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka mateřské školy převezme od jeho 

zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka mateřské školy předá 

jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na 

základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte).  

Pověřuji k předávání/vyzvedávání mého dítěte učitelce mateřské školy následující osoby: 

jméno pověřené osoby (osob)………………………………………………………………… 

vyzvedáváním mého syna, mé dcery (jméno) ……..………………………………………… 

 z Mateřské školy, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace po dobu 

…………………………….. (např. školní rok).  

V případě, že pověřenou osobou je osoba nezletilá, zákonný zástupce prohlašuje, že je si vědom, 

že podle § 31 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění cit. Má se za to, 

že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do 

povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku, je tento právní úkon 

přiměřený jeho intelektuální, rozumové a mravní vyspělosti. 

Zákonný zástupce bere na vědomí, že pracovník školy je oprávněn prověřit uvedené údaje na 

zmocnění. Pokud zmocněnec odmítne součinnost při kontrole jeho osobních údajů, nebude dítě 

zmocněnci předáno. 

V Kadani dne………………………    ………………………………………….

                   podpis zákonných zástupců dítěte 

Informace o zpracování osobních údajů 

Správce osobních údajů zpracovává tyto údaje dítěte (jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné 

číslo, bydliště, zdravotní poj. dítěte, zdravotní způsobilost dítěte, jména a data narození sourozenců), u zákonného 

zástupce se jedná o (jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, telefon, zaměstnání, email) Tyto údaje jsou 

zpracovávány za účelem vedení dokumentace o dítěti v souladu s nařízením GDPR a se zákonem 561/2004 ve 

znění pozdějších předpisů. Osobní údaje se nikam nepředávají. Osobní údaje se zpracovávají po dobu stanoveno 

spisovým a skartačním řádem správce. Na správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet, 

emailem nebo osobně v kanceláři mateřské školy. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech 

na správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 

omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších 

práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.  

Správcem osobních údajů je Mateřská škola, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, IČO 

70 698 457, kontakt: tel 474 343 370, e-mail: ms.ctyrlistek.kadan@gmail.com 

kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:  

Ing. Josef Kolařík, tel: 777 319 140, e-mail: dpo.kadan@gmail.com 
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