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Právní východiska








zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, v platném znění
vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění
ustanovení školního řádu ZŠ Roudnice nad Labem, K. Jeřábka 941
vnitřní řád školní družiny

1. Vyzvedávání žáka ze základní školy
1.1 Zákonný zástupce podle občanského zákoníku
V souladu s občanským zákoníkem jsou zákonnými zástupci nezletilého dítěte rodič, osvojitel nebo
poručník. Osvojitel i poručník vyzvedávají žáka za stejných podmínek jako rodič.

1.2 Zákonný zástupce podle školského zákona
V souladu se školským zákonem je zákonným zástupcem osoba, která je v souladu se zvláštním
právním předpisem nebo s rozhodnutím soudu oprávněna jednat za nezletilého žáka. Vyzvedávat
dítě ze základní školy může pěstoun, na základě rozhodnutí soudu i pečující osoba a opatrovník.
(Pravidla vyzvedávání žáka - viz Školní řád.)

1.3 Zmocnění „jiné osoby“ k vyzvednutí žáka
Zákonní zástupci žáka mohou „jinou osobu“ zmocnit k vyzvednutí žáka z procesu vzdělávání
v základní škole tzv. plnou mocí, která je udělena na základě smluvního ujednání.

1.4 Prokázání totožnosti pověřené osoby, zmocněnce
V případě, že pedagogičtí pracovníci školy pověřenou osobu osobně neznají, porovnají údaje
uvedené v písemném pověření (resp. plné moci) a v dokladu totožnosti. Pokud tak pověřená
osoba neučiní, pedagogický pracovník mu dítě nepředá.

2. Vyzvedávání žáka ze školní družiny
V souladu s ustanovením § 9 odst. 4 vyhlášky o zájmovém vzdělávání přihláška k činnosti školní
družiny obsahuje písemné sdělení zákonných zástupců dítěte o rozsahu docházky a způsobu
odchodu účastníka z družiny. Pokud se nejedná o zákonného zástupce, bude vyžadována plná
moc k vyzvednutí žáka.

3. Zpracování osobních údajů
Škola povinně zpracovává základní identifikační údaje zákonných zástupců a osob zmocněných
k vyzvedávání žáka. Účelem tohoto zpracování je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáka.

Příloha č. 1 Plná moc

.

________________________
Mgr. Pavel Vičl, ředitel školy

PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný
pan/í …………………………………..
nar. …………………………………...
trvalý pobyt …………………………..
jako „zmocnitel“
v souladu s ustanovením § 436 až 449 zákona č. 89/2015 Sb., občanský zákoník,
uděluji tímto na základě smluvního ujednání o zastoupení
speciální plnou moc
panu/í …………………………………
nar.

…………………………………

trvalý pobyt …………………………..
aby mě zastupovala při vyzvedávání mého syna/dcery ……………………………………..,
nar. ……………….., trvalý pobyt …………………………………………………………..,
.ze základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Roudnice nad Labem, K. Jeřábkas
941, okres Litoměřice, příspěvková organizace, a to po dobu ……………………………….

Roudnice nad Labem …………………

………………………………………...
(podpis)

