Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,
Václavkova 1040, příspěvková organizace

ZMOCNĚNÍ K ODVÁDĚNÍ DÍTĚTE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
při Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040,
příspěvková organizace

Pověřujeme příbuzného, známého, nezletilého sourozence dítěte
jméno pověřené osoby: ................................................................................ ...........................
datum narození: ................. .............................................
bydliště: ................................................ ..................................................................................
vyzvedáváním našeho (mého) syna, naší (mé) dcery
jméno a příjmení ......................................................................................................................
datum narození: ...............................................................................
bydliště: ...................................................................................................................................
a) pravidelně ve dnech........................ ...........................
b) podle potřeby
Pověřená osoba přinese - nepřinese lístek s datem pověření a podpisem rodiče.
Lístek bude v MŠ uschován jako doklad.
Toto zmocnění platí po dobu:
a) datum (např. pouze 1 den) ......................................................................
b) po dobu docházky do mateřské školy
c) školního roku ......................................................................................
Podle § 9 občanského zákona č.40/1964 jsou nezletilí způsobilí k právním úkonům tehdy, mohou-li
podle své mravní a rozumové vyspělosti posoudit jejich povahu. § 22 vymezuje zástupce, vyžaduje, aby
měl způsobilost k úkonu, který činí jménem zastoupeného: § 22 (1) Zástupcem je ten, kdo je oprávněn
jednat za jiného jeho jménem. Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému.
Proto přiváděl dítě do mateřské školy a odvádět je z ní může, v souhlasu se zákonnými ustanoveními,
takový nezletilý, který je schopen podat či předat náležité informace o dítěti při ranním filtru, je
schopen takové informace od učitelky přijmout a zařídit se podle jejich instrukcí, popř. je vyřídit, a je
schopen svěřené dítě dobře opatřit a dovést domů.

V Mladé Boleslavi, dne...........................................

...............................................................
Podpis zákonného zástupce

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

............................................................................
............................................................................
podpis učitelky, která vyplněný tiskopis převzala, podpis ředitelky mateřské školy

