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ZMOCNĚNÍ K ODVÁDĚNÍ DÍTĚTE Z MŠ 
V souladu s ustanovením hlavy první zákona č. 94/63 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, 

která upravuje rodičovskou zodpovědnost a v návaznosti na ust. § 5, odst. 1) vyhlášky MŠMT č. 

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění a v souladu se Školním řádem mateřské školy 

jako zákonný zástupce svého syna – své dcery* (příjmení, jméno, dat. narození dítěte navštěvujícího 

mateřskou školu)  

 

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

Z M O C Ň U J I tímto k jeho – jejímu* vyzvedávání z mateřské školy n á s l e d u j í c í  o s o b y: 

 

Jméno a příjmení Datum narození Číslo OP Poměr k dítěti Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Toto zmocnění vydávám na dobu docházky mého syna/mé dcery do mateřské školy. 

 

Poznámka: Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 5 odst. 1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí  

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

pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je 

pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě 

lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. 
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Zákonný zástupce prohlašuje, že jím zmocněná a pověřená osoba přebírá veškerou odpovědnost za 

dítě zmocnitele. 

Zákonný zástupce i zmocněnec berou na vědomí, že pedagogický pracovník je oprávněn prověřit 

údaje uvedené na zmocnění. 

V případě, že osobou pověřenou k vyzvedávání je osoba nezletilá, prohlašuje zákonný zástupce, že 

právní úkon vyzvednutí dítěte z MŠ k němuž nezletilou osobu pověřil, je přiměřený jeho rozumové a 

mravní vyspělosti. 

 

Příjmení, jméno a bydliště zákonných zástupců: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

podpisy zákonných zástupců dítěte …………………………………………… X………………………………………… 

 

V ……………………………………………………… dne……………….. 

 

 

 

 

 

 

 


