
 PLNÁ   MOC  
 
S níže uvedenými osobními údaji bude nakládáno dle nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů v platném znění a interních předpisů Základní školy a Mateřské školy Brozany nad Ohří, 
příspěvková organizace. 
 
Já, podepsaný/á:   

 
jméno:  …………………………………..,  

nar.   ………………………………….., 

trvale bytem  …………………………………..,   

dále jen „Zmocnitel“ 

tímto zmocňuji: 
     
jméno:  …………………………………..,  

nar.   ………………………………….., 

trvale bytem  …………………………………..,   

dále jen „Zmocněnec“   

aby vykonával veškerá právní jednání ve věci péče mého nezletilého dítěte  ………………………………………., 
nar. ………………………………….., trvale bytem ……………………………………………………………………..., (dále jen 
„nezletilé dítě“), jíž je Zmocnitel zákonným zástupcem. Plná moc se uděluje výlučně pro právní jednání 
související s docházením nezletilého dítěte do Základní školy a Mateřské školy Brozany nad Ohří, 
příspěvkové organizace, se sídlem Školní 36, 411 81 Brozany nad Ohří, IČO: 706 95 482 (dále jen 
„základní škola“). 
 
Zmocnitel tímto uděluje plnou moc Zmocněnci zejména k jednání, která se týkají průběhu a výsledků 
vzdělávání nezletilého dítěte, vyzvedávání nezletilého dítěte z prostor základní škody, jakož i školní 
družiny, dále pak k vyzvedávání nezletilého dítěte ze školní a mimoškolní akce pořádané základní školou 
či jiným právním subjektem pod záštitou základní školy, které jsou konány mimo prostory základní 
školy. Zmocnitel dále uděluje plnou moc Zmocněnci k nahlížení a pořizování si kopií ze systému 
prospěchu nezletilého dítěte, který je veden základní školou. Zmocnitel dále uděluje plnou moc 
Zmocněnci k účasti na rodičovských schůzkách a schůzkách konaných na základě výzvy pedagogických 
pracovníků základní školy ve věci nezletilého dítěte. 
 
Zmocnitel tímto vylučuje další zmocnění, Zmocněnec není oprávněn si ustanovit za sebe zástupce či 
jiného substituenta. Zmocněnec tímto prohlašuje, že si je zcela vědom práv a povinností vyplývajících 
z udělené plné moci, zejména pak přechodu odpovědnosti za nezletilé dítě, a to od okamžiku převzetí 
nezletilého dítěte z prostor základní školy až do předání ji Zmocniteli, jakož i od okamžiku převzetí 
nezletilého dítěte od Zmocnitele až po okamžik předání nezletilého dítěte odpovědnému personálu 
základní školy. 
 
 
V ………………………… dne …………………………                                                 ……………………................…. 

                                     Zmocnitel  
  

 
Přijímám zmocnění        …………………....…………....…                                                     
                                                        Zmocněnec 


