Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace
_________________________________________________________________________________________

Zmocnění k odvádění dítěte z mateřské školy pověřenou osobou
Jméno dítěte:……………..……………………………………………………………………..nar………………………….
V souladu s ustanovením Občanského zákoníku - č. 89/2012, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje rodičovskou
zodpovědnost, a v návaznosti na § 5, odst. 1 vyhlášky MŠMT č 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání podepsaní zákonní
zástupci jmenovaného nezletilé/ho - účastníka předškolního vzdělávání v MŠ Severní 19
v Hlučíně
matka: ……………………………………………trvalé bydliště…...........................................................telefon:………….
otec:

…….……………………………………...trvalé bydliště…………………………..…………….telefon:…………..

pověřují

tímto níže uvedené osoby, aby v jejich zastoupení přiváděli a odváděli jmenované dítě do a z mateřské školy.

a) sourozence:
Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

Telefon:

1. …………………………………………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………………………………………...
Zákonní zástupci jsou si vědomi, že podle Občanského zákoníku - č. 89/2012 Sb., § 32 Udělil-li zákonný zástupce
nezletilému, který nenabyl plné svéprávnosti, ve shodě se zvyklostmi soukromého života souhlas k určitému právnímu
jednání nebo k dosažení určitého účelu, je nezletilý schopen v mezích souhlasu sám právně jednat, pokud to není
zákonem zvlášť zakázáno; souhlas může být následně omezen i vzat zpět. Od převzetí dítěte za něj přebírají veškerou
právní zodpovědnost.

b) jinou osobu (příbuzného, známého):
Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

Telefon:

1. …………………………………………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………………………………………...
3. ………………………………………………………………………………...…………………………………
4. …………………………………………………………………………………...................................................
Podepsaní zákonní zástupci prohlašují, že od převzetí dítěte pověřenou osobou přebírají za něj veškerou právní
zodpovědnost. Jsou si vědomi, že mateřská škola je odpovědna za dítě od doby, kdy je dítě jimi nebo pověřenými
osobami fyzicky předáno učitelce - do doby, než si je zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba vyzvedne z MŠ.
Zákonní zástupci berou na vědomí, že vzhledem k tomuto pověření, nemůže mateřská škola od okamžiku převzetí
jmenovaného dítěte pověřenou osobou, odpovídat za jeho bezpečnost a ochranu zdraví.
Zákonní zástupci potvrzují, že poučili pověřené osoby o správném chování v mateřské škole, o školním řádu, ze kterého
vyplývá, jakým způsobem probíhá scházení a rozcházení dětí a o provozní době mateřské školy.
Pověření má platnost po dobu předškolního vzdělávání dítěte ve výše uvedené příspěvkové organizaci nebo doby, než ho
zákonní zástupci písemně zruší.
Podpisy rodičů:
…………………………………………….
…………………………………………….
Doručeno MŠ:……………………..

Podpis ředitelky MŠ:

……………………………………………..

