
1. Příjmení a jméno dítěte

rodné číslo    mateřský jazyk

státní občanství    místo narození

trvalé bydliště

PSČ kód zdravotní pojišťovny

2. Matka dítěte (příjmení a jméno)

bydliště    kontaktní telefon

e-mail    datová schránka

3. Otec dítěte (příjmení a jméno)

bydliště    kontaktní telefon

e-mail    datová schránka

4. Dodoručovací adresa
pokud není totožné s trvalým bydlištěm

5. Zákonný zástupce dítěte (příjmení a jméno)
pokud jím není otec nebo matka dítěte

bydliště    kontaktní telefon

6. Kontaktní osoba (příjmení a jméno)
pro případ mimořádné události

bydliště    kontaktní telefon

7. Navštěvovalo dítě mateřskou školu    ano ne

uveďte název mateřské školy
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Dotazník pro rodiče žáka základní školy

8. Další informace o dítěti. Např. údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro 

budoucího žáka školy; o speciálních potřebách dítěte; o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o 

zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání apod.
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Základní škola, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

Jméno a příjmení zmocněnce

datum narození  bytem

na dobu neurčitou / určitou od - do vztah k dítěti

Jméno a příjmení zmocněnce

datum narození  bytem

na dobu neurčitou / určitou od - do vztah k dítěti

              podpis zákonného zástupce

V       Dne 

www.zsopocno.cz

Nádražní 313, 517 73 Opočno
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Zmocnění k jednání a vyzvedávání žáka ze ZŠ, ŠD, ŠK jinou osobou

2) Zmocněnec prohlašuje, že je si vědom právní odpovědnosti vůči dítěti zmocnitele a vůči škole, kde dítě plní docházku.

3) Zákonný zástupce prohlašuje, že od převzetí dítěte výše uvedenou jím zmocněnou a pověřenou osobou přebírá

veškerou odpovědnost za dítě zmocněnec. 
4) Zákonný zástupce bere na vědomí, že pedagogický pracovník je oprávněn prověřit uvedené údaje uvedené na

zmocnění.

5) Pokud zmocněnec odmítne součinnost při kontrole jeho osobních údajů, nebude dítě zmocněnci vydáno.

Zákonný zástupce zmocňuje tímto pověřenou osobu (dále jen zmocněnec)

b) vyzvedávat mého syna - mou dceru

1) Zákonný zástupce prohlašuje, že jím zmocněná a pověřená osoba přebírá veškerou odpovědnost za dítě zmocnitele.

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákona, který upravuje rodičovskou zodpovědnost,
a v návaznosti na ust. § 5, odst. 1) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

a) jednat v mezích zákona č. 89/2012 Sb.,občan. zákona v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb.,
školského zákona týkající se docházky žáka do základní školy

6) V případě, že jinou pověřenou osobou je osoba nezletilá, zákonný zástupce prohlašuje, že právní jednání vyzvednutí
dítěte ze základní školy, k němuž nezletilou osobu pověřil, je přiměřený jeho rozumové, mravní
a volní vyspělosti.
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