
Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou 

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a v návaznosti na ust. § 5, odst. 1) 

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

 

já:……………………………………………………………………………………………., nar:…………………………………………………., 

bytem:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

(dále jen „zákonný zástupce“ ) 

zmocňuji 

jméno pověřené osoby: :…………………………………………………………………………., nar:……………………………….,  

bytem:………………………………………………………………………………………………………………………….………………………  

(dále jen „zmocněnec“) 
 

a) pověřuji ji, že může za mne jednat v mezích zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v 

přímé souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem ve věcech týkajících se 

docházky dítěte do MŠ  

b) pověřuji ji vyzvedáváním mého dítěte (příjmení a jméno):  

………………………………….…………………………………………………………. 
 

Toto zmocnění vydávám: 

 a) na dobu neurčitou  

b) po dobu určitou od: ………………………….. do: ………………………….. 

c) (platí i pro mimoškolní akce pořádané MŠ)  

 

1) Zákonný zástupce prohlašuje, že jím zmocněná a pověřená osoba přebírá veškerou odpovědnost za 

dítě zmocnitele.  

2) Zmocněnec prohlašuje, že je si vědom právní odpovědnosti vůči dítěti zmocnitele a vůči škole, kde 

dítě plní docházku.  

3) Zákonný zástupce prohlašuje, že od převzetí dítěte výše uvedenou jím zmocněnou a pověřenou 

osobou přebírá veškerou odpovědnost za dítě zmocněnec. 

 4) Zákonný zástupce bere na vědomí, že pedagogický pracovník je oprávněn prověřit uvedené údaje 

uvedené na zmocnění.  

5) Pokud zmocněnec odmítne součinnost při kontrole jeho osobních údajů, nebude dítě zmocněnci 

vydáno. 

 6) V případě, že jinou pověřenou osobou je osoba nezletilá, zákonný zástupce prohlašuje, že právní 

úkon vyzvednutí dítěte z MŠ, k němuž nezletilou osobu pověřil, je přiměřený jeho rozumové a 

mravní vyspělosti.  
 

MŠ Mratín při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s obecným nařízením o ochraně 

osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a dalšími právními předpisy. Pověřencem pro ochranu osobních 

údajů je Advokátní kancelář Fara s.r.o. se sídlem Táborská 411/34, 140 00 Praha 4, IČO 02298783. 

Pověřence můžete kontaktovat prostřednictvím odpovědné osoby pověřence, kterou je Jana 

Kapounová, a to buď na e-mailové adrese kapounova@akfara.cz, nebo na adrese Advokátní kanceláře 

Fara s.r.o., Táborská 411/34, 140 00 Praha 4. Na MŠ Mratín jako správce osobních údajů se můžete 

prostřednictvím e-mailu ms.mratin@tiscali.cz, datové schránky ID sd5u6uj, nebo na adrese U Školky 

26, 250 63 Mratín. 

V Mratíně dne: ……………………………… 

podpis zmocněnce:  podpis zákonného zástupce dítěte:  

……………………………………….…………….. …………………….……………………………….. 


