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 Mateřská škola Kameňáček, 
Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 

příspěvková organizace 
 



 
 

 
V části III. 
 

1. V Čl. 5, odstavec 8 se ruší bod 3) 
str. 6, ruší se povinnost přijímat děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 
nejméně druhého roku věku. 
 

2. Změna Čl. 6, odstavec 7) 
str. 6, nové znění: 

.                          Informace o podmínkách uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání absencí   
                        

 Zákonní zástupci dětí plnících povinné předškolní vzdělávání jsou povinni 
omluvit své dítě do tří pracovních dní od začátku nepřítomnosti, a to buď 
telefonicky, e-mailem nebo osobně.  

 Neplánovaná absence: (nemoc aj.) Zákonní zástupci jsou povinni své dítě 
z nepřítomnosti na povinném předškolním vzdělání omluvit neprodleně, 
nejdéle do 3 pracovních dnů osobně u učitelky nebo ředitelky, telefonicky, 
případně e-mailem. Pokud  tak neudělají, je tato absence považována za 
neomluvenou. 

 Plánovaná absence (zdravotní pobyt, rekreace, zdravotní prohlídka aj.)- 
Zákonní zástupci jsou povinni své dítě z nepřítomnosti na povinném 
předškolním vzdělání omluvit před samotným započetím nepřítomnosti osobně 
u učitelky nebo ředitelky, telefonicky, případně e-mailem. Pokud tak neudělají, 
je tato absence považována za neomluvenou. 

 Učitel na třídě eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené 
absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, 
který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti 
ověřuje její věrohodnost. 

 Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný 
zástupce pozván. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o 
pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a 
odst. 4).  

 Odhlašování stravného je řešeno Vnitřním řádem školní jídelny, je popsáno i 
zde v článku 22. 

 
3. Přílohy I.a II. - jsou zrušeny 

 
4. Příloha V. - Zmocnění k odvádění dětí je změněna, doplněna nařízením GDPR 

 
       

Ostatní ustanovení směrnice č. 4/2017 se nemění. 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 9. 2018 
 
 
V Ústí nad Labem dne 31. 8. 2018 
 
 

                                                                                 ….................................................. 
                                                                                              Mgr. Petra Fiklíková, ředitelka 
          Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem,                                                                           
                                                                                        Kamenná 1430/1, příspěvková organizace 
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Příloha č. I. 
 
 

POVĚŘENÍ - zmocnění k odvádění dítěte 
 

Jméno, příjmení dítěte: ……………………………………………........................................ 
 

V souladu s ustanovením § 5, odst. 1 vyhlášky 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů sděluji, že 
mimo nás, jako zákonných zástupců jsem pověřil právem vyzvednout dítě z mateřské školy níže 
uvedené osoby.  
Zákonní zástupci odpovědně posoudili svěření dítěte do péče níže uvedených zletilých a nezletilých 
osob, které pověřují převzetím dítěte. Podpisem stvrzují, že jsou si vědomi dostatečné vyspělosti 
nezletilé osoby a současně si uvědomují, že na základě tohoto pověření od okamžiku převzetí 
jmenovaného dítěte pověřenou osobou neodpovídá škola za bezpečnost a ochranu zdraví převzatého 
dítěte. Zletilé osoby prohlašují, že jsou si vědomi, že v převzetím dítěte z Mateřské školy jsou 
povinny vykonávat nad dítětem dohled do okamžiku předání zákonným zástupcům.  
Pověřené zletilé osoby vyjadřují souhlas se zpracováním osobních údajů ve formě telefonního 
kontaktu a dále berou na vědomí zpracování osobních údajů (jméno a příjmení, bydliště) z důvodu 
oprávněného zájmu správce za účelem případného ověření totožnosti při vyzvednutí dítěte, pokud 
není zaměstnancům školy doposud známa. Byl jsem poučen o tom, že podle zákona o ochraně 
osobních údajů a GDPR mám právo vzít případný souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním 
souhlasu doručený statutárnímu orgánu organizace, požadovat informaci, jaké osobní údaje (moje 
nebo mého dítěte) zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si 
přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních 
údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 
obrátit se na organizaci nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů a v případě, že se budu domnívat, 
že zpracování osobních údajů je v rozporu se souhlasem, mohu žádat blokování, provedení opravy, 
doplnění nebo likvidaci osobních údajů  
 
Pověřuji zletilou osobu: 
jméno, příjmení bydliště, telefon, podpis osoby 
 
 
1. Jméno, příjmení, vztah k dítěti........................................................................................................... 

    bydliště:................................................................................................................................................ 

    telefon:.........................................................................Podpis............................................................. 

 

2. Jméno, příjmení, vztah k dítěti........................................................................................................... 

    bydliště:................................................................................................................................................ 

    telefon:.........................................................................Podpis............................................................. 

 

3. Jméno, příjmení, vztah k dítěti........................................................................................................... 

    bydliště:................................................................................................................................................ 

    telefon:.........................................................................Podpis............................................................. 

4. Jméno, příjmení, vztah k dítěti........................................................................................................... 

    bydliště:................................................................................................................................................ 

    telefon:.........................................................................Podpis............................................................. 

 

 

 



 

 

nezletilou osobu: 
jméno, příjmení, vztah k vyzvedávané osobě  
 
a) ………………………………………………………………………………………… 
 
b) ………………………………………………………………………………………… 
 
c) …………………………………………………………………………………………... 
 
 
Zmocnění je platné do ukončení docházky dítěte nebo do doby ukončení platnosti pověření některé z 
osoby. Toto ukončení je povinen zákonný zástupce sdělit písemně škole bez zbytečného odkladu.  
 
 
 
 
 
V ……………….................................. dne ………………………  
 
 
Podpisy zákonných zástupců: 
 
matka ………………………………….. 
 
otec ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace;  
Adresa: Kamenná 1430/1, 400 03 Ústí nad Labem; IČO: 70225982, Tel.: 475 533 819, Mob: 733 127 290,  
E-mail: reditelka@mskamenacek.cz, Internet: www.volny.cz/ms_kamenacek 

 
 



 
Příloha č. II. 

 
 

Seznámení s dodatkem č.1  
Školní řád  

 
Stvrzuji svým podpisem, že jsem byla seznámena s tímto dodatkem 
 
 

pořado
vé 

číslo 

datum jméno, příjmení funkce podpis 

1.  Vlasta Křivková Zástupce řed.  

2.  Alena Kozová učitelka  

3.  Věra Jansová učitelka  

4.  Hana Studená učitelka  

5.  Iveta Holzmanová učitelka  

6.  Radka Fedáková učitelka  

7.  Hana Elmanová učitelka  

8.  Bc. Eliška Berková Učitelka, školní asistent  

9.  Radka Černovská ved. stravovny, 
kuchařka 

 

10.  Drahuše Nováková uklízečka  

11.  Jana Žilková kuchařka  

12.  Denisa Jurkovová uklízečka  

13.  Michaela Cihlářová Asistentka pedagoga  

14.  Miroslava Bertlová Uklízečka (pomoc 
kuchyň) 

 

15.  Michaela Krausová Asistentka pedagoga  

16.  Lucie Čáslavová Chůva  

 
 

 


