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Zmocnění k vyzvedávání dítěte z mateřské školy - školní rok 2019/2020 

V souladu s ustanovením první hlavy zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, 

která upravuje rodičovskou zodpovědnost, a v návaznosti na § 5, odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pověřujeme jednáním v mezích zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, sourozence dítěte nebo 

jinou osobu. 

Jméno a příjmení dítěte, které navštěvuje mateřskou školu 

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

a) jiná osoba-babička, dědeček, teta, strýc, kamarád/ka 

Zmocnění k odvádění dítěte z mateřské školy Veselíčko pověřenou osobou. 

Podepsaní rodiče žádají, aby výše uvedené dítě odváděl/a  z mateřské školy odpovědná osoba. 

Jméno a příjmení (odpovědné osoby)                       Vztah k dítěti                              Bydliště 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Rodiče prohlašují, že za převzetí dítěte uvedenými osobami přebírají veškerou zodpovědnost. 

Datum:                                                                                 Podpisy rodičů:                             

b) sourozenec 

Zmocnění k odvádění dítěte z mateřské školy Veselíčko pověřenou osobou. 

Podepsaní rodiče žádají, aby výše uvedené dítě odváděl z mateřské školy sourozenec. 

Jméno a příjmení (sourozence)                                 Rok narození                           Bydliště 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………...... 

Rodiče prohlašují, že právní úkon, jímž nezletilého pověřují, je přiměřený jeho intelektuální a mravní 

vyspělosti a od doby převzetí dítěte přebírají za dítě veškerou zodpovědnost. 

Datum:                                                                                Podpisy rodičů: 

Poznámka: 

Výňatek z Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí 

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel mateřské školy převezme od 

jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím 
pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. 


