
Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 53, 251 01 

 

k vyzvednutí dítěte z mateřské školy 

V souladu s ustanovením první hlavy zákona č. 94/63 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, pověřuji, že za mne může jednat v mezích zákona č. 401/1994 Sb., 
občanského zákoníku v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), týkající se docházky dítěte do MŠ 
jinou osobu: 
 
Jméno a příjmení:   
 
Bydliště:   
 
Datum narození / č. OP:   
  
k vyzvednutí mého syna – mé dcery:  
 
datum narození dítěte:   
 
dne:   
  
Jméno zákonného zástupce:  
 
Zákonný zástupce prohlašuje, že od převzetí dítěte jinou osobou, přebírá veškerou zodpovědnost. 
Podpis zákonného zástupce:  
 
 
 
 
V Říčanech dne: 
 
 Toto zmocnění je jednorázové. Jeho platnost je pouze jeden den.
Sb., o předškolním vzdělávání, § 5 odst. 1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí (1) Právnická osoba, která 
vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický 
pracovník převezme od jeho zákonné
pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě 
pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 53, 251 01 – Říčany, IČO  03287491 
 

JEDNODENNÍ ZMOCNĚNÍ 
k vyzvednutí dítěte z mateřské školy Zahrádka, pracoviště  ul. Labská 6, 251 01 Říčany 

pověřenou osobou 
 

V souladu s ustanovením první hlavy zákona č. 94/63 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, 
zodpovědnost, a v návaznosti na § 5, odst. (1) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání, pověřuji, že za mne může jednat v mezích zákona č. 401/1994 Sb., 
občanského zákoníku v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), týkající se docházky dítěte do MŠ 

mé dcery:   

Zákonný zástupce prohlašuje, že od převzetí dítěte jinou osobou, přebírá veškerou zodpovědnost. 

Toto zmocnění je jednorázové. Jeho platnost je pouze jeden den. Poznámka: Vyhláška č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělávání, § 5 odst. 1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí (1) 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.

Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace 

, 251 01 Říčany  

V souladu s ustanovením první hlavy zákona č. 94/63 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, 
zodpovědnost, a v návaznosti na § 5, odst. (1) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání, pověřuji, že za mne může jednat v mezích zákona č. 401/1994 Sb., 
občanského zákoníku v přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), týkající se docházky dítěte do MŠ 

Zákonný zástupce prohlašuje, že od převzetí dítěte jinou osobou, přebírá veškerou zodpovědnost. 

Poznámka: Vyhláška č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělávání, § 5 odst. 1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí (1) Právnická osoba, která 
vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický 

ho 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. 


