VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE z LETNÍHO KLUBÍČKA
Mateřská škola Klubíčko, Školní náměstí 1, 318 00 Plzeň
DÍTĚ
Jméno a příjmení:

Vyplňte osoby, které mohou Vaše dítě vyzvedávat:
ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI (RODIČE):
Jméno a příjmení

Telefon

NEZLETILÍ SOUROZENCI (JINÉ NEZLETILÉ DĚTI):
Jméno a příjmení

Příbuzenský vztah k dítěti

Věk

DALŠÍ POVĚŘENÉ OSOBY:
Jméno a příjmení

Příbuzenský vztah k dítěti

Telefon

Poznámky:

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, §5 odst. 1
Péče o zdraví a bezpečnost dítěte
(1) Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický
pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník
předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základně písemného pověření
vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
Vyzvedávání dětí nezletilou osobou
Zákonní zástupci prohlašují, že právní úkon, jímž nezletilého pověřují, je přiměřený jeho intelektuální a mravní vyspělosti.
Od převzetí dítěte touto osobou přebírají zákonní zástupci za své dítě plnou odpovědnost.

Datum:

Podpis zákonných zástupců:

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Souhlas zákoných zástupců s uveřejňováním
fotografií z akcí LETNÍHO KLUBÍČKA

Mateřská škola Klubíčko, š. p. o.
Školní náměstí 1, 318 05 Plzeň
www.ms-klubicko.cz

Uděluji svůj souhlas k pořizování fotodokumentace, audio/video záznamů z akcí konaných školou či
třídou s mým dítětem a s uložením osobních údajů do interní databáze Mateřské školy Klubíčko, š. p. o.
Informace jsou chráněny před zneužitím ve smyslu nařízení EU 2016/679 GDPR a Směrnice školy
k GDPR.
Souhlasím:




s uveřejněním fotografií svého dítěte …………………………………………………………………… na webových
stránkách školy nebo stránkách, které škola využívá k propagaci (www.ms-klubicko.cz;
www.facebook.com).
s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagace školy
v tisku, prezentačních materiálech nebo školním časopise.

Svůj souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zákonný zástupce může kdykoliv svůj souhlas písemně
odvolat.

Jméno zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………..

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………..

Datum: ………………………………………………………………………………………………….……………………………………..

Prohlášení zákonného zástupce
o bezinfekčnosti dítěte
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ….............................................................................................................
narozenému ............................................................... bytem ...............................................................................................
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani
ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech
přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se Letního Klubíčka od 20. do 24. srpna 2018.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
V ............................................................ dne ......................................................................
................................................................................................................................................

(podpis zákonného zástupce dítěte ze dne nástupu na LK)

Prohlášení zákonného zástupce
o bezinfekčnosti dítěte
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ….............................................................................................................
narozenému ............................................................... bytem ...............................................................................................
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani
ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech
přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se Letního Klubíčka od 27. do 31. srpna 2018.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
V ............................................................ dne ......................................................................
................................................................................................................................................

(podpis zákonného zástupce dítěte ze dne nástupu na LK)

