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Odloučené pracoviště Mateřská škola V Aleji 

 

 

POVĚŘENÍ K PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ  

ZPRACOVÁVÁ SE ZA ÚČELEM BEZPEČNÉHO VYZVEDÁVÁNÍ 

DÍTĚTE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY JINOU OSOBOU, NEŽ ZÁKONNÝM 

ZÁSTUPCEM 
 

Já, …………………………………....      bytem …………………………………………… 

 

tel. číslo ...............................................     jako zákonný zástupce dítěte: 

 

jméno a příjmení: ………………..……………………………… 

     

narozené: ………………………..………………………………. 

 

Vyhláška o předškolním vzdělávání 14/2005 Sb. §5 odst. 1) 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. 

Školní řád MŠ V Aleji:  

a) Zákonný zástupce si sám volí osobu, kterou pověří voděním dítěte a jeho předáním 

učitelce MŠ, osoba je zákonným zástupcem poučena o tom, že dítě musí být předáno učiteli 

MŠ osobně,  

b) Zákonní zástupci dítěte mohou, ale pouze předem, písemně zplnomocnit (na školou 

vydaném formuláři) jinou osobu pro přebírání dítěte. Uvedou pouze takové osoby, o kterých 

jsou přesvědčeni, že je mohou při přebírání a odvádění dítěte zastoupit. O takovýchto osobách 

rozhodují oba zákonní zástupci, případně ten zákonný zástupce, který má děti svěřené do péče. 

Pověřuji následující osoby: 

 

Jméno a příjmení telefonní číslo pověřuji nebo  

ruším pověření 
datum, podpis 

    

    

    

    

    

    
 

• U osob, které jsou mladší 18 let, zvažte rizika, která by mohla nastat,  

• Osob můžete uvést tolik, kolik potřebujete, ve formuláři můžete dělat během školního roku 

úpravy, osoby doplňovat nebo naopak je vyloučit, můžete si formulář vyžádat a vytvořit nový,  

• V případě, že je dítě svěřeno do péče jednomu ze zákonných zástupců, rozhoduje o 

pověřených osobách on (předkládá pravomocné rozhodnutí soudu a uvádí jednací číslo 

rozsudku:………………………. nahlédnutím ověřila učitelka (podpis): ………………. 
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JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, PODPIS: 

Matka:  

příjmení a 

jméno:………………………….……………….podpis:…………………………………… 

 

Otec:    

příjmení a 

jméno:…………………………….…………….podpis:…………………………………… 

 

V Karviné dne: ………….. 

 

Záznam o změnách pro pověření osob:    

                        

Jméno a příjmení telefonní číslo pověřuji nebo  

ruším pověření 
datum, podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


