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PŘEDÁVÁNÍ   DÍTĚTE 
 MEZI   ZÁKONNÝMI  ZÁSTUPCI  A  PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 
            
 
 Podle vyhlášky č. 14 /2005 Sb., o předškolním vzdělávání - § 5 odst.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.  
 

           K  VYZVEDÁVÁNÍ  DÍTĚTE :  / jméno a příjmení, datum narození / 
 
  …………………………………………………………………………………….. 
 
 POVĚŘUJI:   / jméno a příjmení – vztah k dítěti / 
 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………. 
 
 PŘEVZETÍ  DÍTĚTE  SE  USKUTEČNÍ : 

 
a/  každý den při provozu mateřské školy v …………………………………. hodin 

  
             b/  pouze ve dnech…………………………………………………v…………hodin 
  
             c/  výjimečně, po předložení písemného souhlasu zákonných zástupců 
 

 
 
PLATNOST   POVĚŘENÍ: 
a/  pověření platí po celou dobu docházky dítěte do MŠ od data podpisu 

  
             b/ pověření platí pouze pro školní rok …………………………..  
 
 
 V……………………………. 
                                                                                                           Podpis zákonných zástupců 
             Dne…………………………. 
        Otec…………………………. 
 
        Matka…………………………  
 
Vyžaduje se souhlas obou rodičů.  
Se svěřenými osobními údaji bude škola nakládat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které schválil Evropský 
parlament 27.4. 2016. 
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P O V Ě Ř E N Í pro staršího sourozence: 
 
 
 Rodiče nezletilé / ho/  :  …………………………………. nar:………………….. 
  
            Bydliště: ………………………………………………………………………….. 
 
   Pověřují tímto svého    syna    -    dceru: 
 
 ……………………………………………………………………( jméno, příjmení)  
  
           nar: ………………………….   žáka……………………………………………., 
  
           aby v jejich zastoupení odváděl mladšího sourozence z mateřské školy zpět domů. 
 
 Jsou si vědomi toho, že právní způsobilost je dána ustanovením § 9 
 obč.zákoníku č. 40/64 Sb. a shledávají úkol převzetí mladšího sourozence z mateřské 
 školy přiměřený rozumové i mravní vyspělosti staršího sourozence. 
  Současně prohlašují, že odpovědně posoudili okolnosti za jakých požadují 
 svěření dítěte do péče staršího sourozence, zejména pak osobní vlastnosti obou dětí, 
 vzdálenost bydliště od mateřské školy, obtížnost cesty a možnost ohrožení zdraví obou 
 dětí.  
  Výslovně berou na vědomí, že pedagogické pracovnice mateřské školy od  
 okamžiku převzetí dítěte pověřeným sourozencem nemohou zodpovídat za jeho zdraví  
 a bezpečnost. 
 
  Převzetí dítěte za uvedených okolností se uskuteční: 
 

1. každý den………………..v……..hod. 
 
2. pouze ve dnech………………………v……..hod. 
 
3. výjimečně po předložení  písemného souhlasu rodičů. 

 
 

          V…………………………      dne……………………. 
 
 
Jméno a příjmení matky:……………………………………….podpis……………………… 
 
Jméno a příjmení otce: ……………………………………….. podpis………………………. 
 
 
Vyžaduje se souhlas obou rodičů. 
Se svěřenými osobními údaji bude škola nakládat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které schválil Evropský 
parlament 27.4. 2016. 


