
Uvolňovací list žáka ze školní družiny

Slouží k uvolnění žáka ze ŠD v odlišný čas, nebo jinou osobu, než je uvedeno rodiči v přihlášce do ŠD.
Z důvodu bezpečnosti propustí vychovatelé žáka při změně odchodu pouze po odevzdání tohoto 
formuláře vyplněného rodiči.

Jméno dítěte …………………………………………………………………  Třída ……………..

Datum odchodu ………………………………….. Čas odchodu …………………………..

Způsob odchodu  …………………………………………………………………………………….
(vyplňte sám, nebo v doprovodu koho)

Jsem si vědom všech právních důsledků, které z tohoto mého rozhodnutí vyplývají.

……………………                                           ……………………………...........................
       Datum                                                             podpis zákonného zástupce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Uvolňovací list žáka ze školní družiny

Slouží k uvolnění žáka ze ŠD v odlišný čas, nebo jinou osobu, než je uvedeno rodiči v přihlášce do ŠD.
Z důvodu bezpečnosti propustí vychovatelé žáka při změně odchodu pouze po odevzdání tohoto 
formuláře vyplněného rodiči.

Jméno dítěte …………………………………………………………………… Třída ……………..

Datum odchodu………………………………………Čas odchodu …………………………..

Způsob odchodu……………………………………………………………………………………….
(vyplňte sám, nebo v doprovodu koho)

Jsem si vědom všech právních důsledků, které z tohoto mého rozhodnutí vyplývají.

………………………….                                         ……………………………........................
         Datum podpis zákonného zástupce



Zmocnění k jednání v záležitostech dítěte a k vyzvedávání dítěte ze ŠD

Zmocnitel ..…………………………………………………… nar. …………………………….  
Bytem …………………………………………………………………………………………………

Zmocňuji:

Jméno a příjmení Datum narození Adresa

K vyzvedávání mého dítěte………………………………………………………………  ze školní družiny
i mimoškolních aktivit organizovaných školou.                                                          
Zmocněnec a zmocnitel dále činí tato prohlášení:                                                   
Zmocnitel prohlašuje, že zmocněnec přebírá veškerou odpovědnost za dítě od chvíle, 
kdy mu bude školou dítě předáno.                                                                      
Zmocněnec prohlašuje, že od chvíle, kdy dítě převezme, je za svěřené dítě plně 
odpovědný.                                                                                                               
Zmocněnec i zmocnitel souhlasí s tím, že je škola prostřednictvím svých pracovníků 
oprávněna provádět kontrolu totožnosti zmocněnce. Pokud zmocněnec odmítne 
poskytnout součinnost potřebnou k provedení kontroly jeho totožnosti, nebude dítě 
zmocněnci vydáno.                                                                                               
V případě, že zmocněncem je osoba nezletilá, zmocnitel prohlašuje, že úkony, k nimž 
touto plnou mocí zmocněnce zmocnil, jsou přiměřené jeho rozumové a volní 
vyspělosti.

V Radotíně ………………....                                                                                            
Zmocnitel     Zmocněnec
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