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Informace pro rodiče k formulářům školy 

 

Vážení rodiče, 

k formulářům, které škola používá při výkonu své činnosti, považujeme – zejména v souvislosti s novými 

pravidly ochrany osobních údajů – zdůraznit následující: 

Osobní údaje uvedené ve formulářích škola zpracovává na legitimním základě, v souladu s platnými 

právními předpisy a výhradně pro účely související s docházkou dítěte do školy či některého jejího 

zařízení (vedení školní matriky, režim docházky dítěte do školy apod.). 

V některých případech je součástí formuláře nově SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ, a to tehdy, pokud zpracování takovýchto osobních údajů školou není založeno na jiném 

právním základě (jedná se např. o údaj o pojišťovně, u níž je Vaše dítě pojištěno - zdravotní pojišťovna, 

popř. i další pojišťovna). Jedná se o souhlas nezbytný k tomu, aby škola, jakožto správce osobních údajů, 

mohla mít (podle platných právních předpisů) k dispozici uvedený údaj, neboť jej škola nezpracovává na 

základě zákona, nýbrž na základě souhlasu Vás, jakožto zákonných zástupců dítěte. Souhlas bude uložen 

k dokumentaci Vašeho dítěte ve škole. 

V případě, že dítě bude odvádět z mateřské školy nebo ze školní družiny někdo jiný než zákonný zástupce, 

je nutné vystavit pro každou takovouto osobu plnou moc (pro každou osobu zvlášť) a poté budou všechny 

přiloženy k dokumentaci dítěte ve škole. Osobě, které nebude zákonným zástupcem udělena plná moc, 

nebude dítě předáno. Součástí plné moci je nově rovněž SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ osoby, která bude zmocněna Vaše dítě vyzvedávat z mateřské školy nebo školní 

družiny (souhlas NEVYPLŇUJÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE). Jedná se o souhlas nezbytný k tomu, 

aby škola, jakožto správce osobních údajů, mohla mít (podle platných právních předpisů) k dispozici 

potřebné osobní údaje těchto osob, neboť uvedené osobní údaje škola nezpracovává na základě zákona, 

nýbrž na základě souhlasu dotčených osob. Také v tomto případě je nutno, aby souhlas vyplnila a 

podepsala každá osoba zvlášť, tyto souhlasy budou všechny přiloženy k dokumentaci dítěte.  

Plná moc je vypracována ve dvou variantách – pro případ opakovaného odvádění dítěte z mateřské školy 

nebo školní družiny zplnomocněnou osobou a jako jednorázová pro případ, kdy je určitá osoba zmocněna 

dítě vyzvednout pouze v určitý konkrétní den.   

Zvláštní postup za situace, kdy bude dítě vyzvedávat z mateřské školy sourozenec (jiné dítě, jehož jste 

zákonným zástupcem) mladší 18 let: Plnou moc NEVYSTAVUJTE, NEVYPLŇUJTE ani souhlas se 

zpracováním osobních údajů; tohoto sourozence uveďte pouze v zápisním lístku (důvodem je skutečnost, 

že osoba mladší 18 let není podle českého právního řádu plně svéprávná, jedná za ni zákonný zástupce, 

což jste Vy).  

Žádný z podpisů na formulářích NENÍ NUTNO nechávat úředně ověřit. 

Jedná se o bezpečnost Vašich dětí, a proto věříme, že budete věnovat našemu sdělení náležitou pozornost.  

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na pracovníky ředitelství školy.  

 

Lenka Císařová, DiS. 

     ředitelka školy 
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