
Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, 17.listopadu, příspěvková organizace 

 

ZMOCNĚNÍ  

k převzetí dítěte z mateřské školy 
. 

ZMOCŇUJI 

 

a) Dospělou osobu:…………………………………………….nar…………………… 
                                                                                          jméno a příjmení 
 

           bydliště…………………………………………..…………………………………..  

 

 

 

b) Nezletilou osobu………………………………...…………..nar…………………… 
                                                                                 jméno a příjmení 
 

bydliště…………………………………………..………………………………….. 
     

                                                                           

 

K PŘEVZETÍ NAŠEHO SYNA/DCERY 

 

Jméno dítěte………………………………………………nar……………………….. 
 

 
 

ZMOCNĚNÍ JE PLATNÉ  
  

a) Na celou dobu docházky dítěte do mateřské školy 

b) Na školní rok …………………………………… 

c) Datum (např. pouze jeden den)…………………. 

 

Prohlašuji, že zmocněnec je způsobilý k převzetí a doprovodu mého dítěte z mateřské školy. 

Souhlasím, aby nás/mne zastupoval při převzetí dítěte po dobu platnosti tohoto zmocnění. 

 

Zmocněnec je poučen o povinnosti prokázat svoji totožnost zástupci MŠ i o dalších 

povinnostech spojených s vyzvednutím dítěte z MŠ, stejně tak i o povinnosti respektovat Řád  

školy. 

Dále prohlašuji, že dítě bylo v rozvodovém řízení svěřeno do mé výchovy. 

 

 

V Mladé Boleslavi dne……………………………  

 

 Matka ……………………………………………   podpis…………………………………… 

 

 Otec………………………………………………   podpis………............................................ 

 

Poučení: 

1) Převzetím dítěte zmocněncem neodpovídá škola za další bezpečnost dítěte. 

2) Zákonní zástupci jsou povinni představit zmocněnce učitelkám MŠ. 

3) Zákonným zástupcem dítěte u rozvedených rodičů pro účel zmocnění k vyzvedávání 

dítěte je ten rodič, jemuž bylo příslušným soudem dítě svěřeno do péče. 

4) Zákonným zástupcem je též osvojitel. 

5) Pokud předávající učitelka nabude pochybnosti o způsobilosti zmocněnce, kontaktuje 

zákonného zástupce, který neprodleně převezme dítě do osobní péče. 

 nehodící se škrtněte 
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