
 

PLNÁ MOC  
k vyzvedávání dítěte z mateřské školy jinou osobou 

My níže podepsaní zákonní zástupci nezletilého dítě – rodiče  
 
 
jméno a příjmení__________________________ 

 
bydliště  ________________________________ 

 

 
          jméno a příjmení________________________________ 

 
         bydliště   ___________ 
 

syna/dcery1 

jméno a příjmení  __________ 

nar.  __________ 

bydliště  ________________________ 

 
v souladu s  příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  zejména podle ust. § 899 a násl., 

 
z m o c ň u je me 

jméno a příjmení  __________ 

nar.  __________ 

bydliště  ____________ 

 
k vyzvedávání a odvádění našeho dítěte z mateřské školy 

 
1) Jako zákonní zástupci prohlašujeme, že námi zmocněná osoba převzetím dítěte z mateřské školy přebírá   plnou 

právní odpovědnost  za bezpečnost a ochranu dítěte. 
2) Zmocněnec prohlašuje, že plnou moc přijímá a je si vědom své právní odpovědnosti za bezpečnost a ochranu 

dítěte po jeho vyzvednutí z mateřské školy v rozsahu zákonného zástupce. 
3) Zmocněnec, je-li osobou zletilou,  souhlasí aby pedagogický pracovník školy prověřil nahlédnutím do občanského 

průkazu nebo pasu zmocněnce výše uvedené  osobní údaje uvedené v plné moci před předáním dítěte. 
Zmocněnec a zmocnitelé souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů po dobu platnosti plné moci a s 
archivací  plné moci po dobu pěti roků ode dne skončení její platnosti. 

4) Zmocnitel a zmocněnec berou na vědomí v případě, že zmocněnec odmítne bezdůvodně svoji součinnost při 
kontrole jeho osobních údajů školou nebo vznikne-li důvodná obava že zmocněnec není schopen dostát své 
odpovědnosti za bezpečnost a ochranu dítěte, že  škola má právo dítě zmocněnci nevydat. 

5) V případě, že zmocněnou osobou je osoba nezletilá/syn-dcera/2 zákonného zástupce dítěte, tak zmocnitel 
prohlašuje, že právní jednání stran vyzvednutí dítěte z mateřské školy k němuž nezletilou osobu pověřil, je 
plně přiměřené rozumové a mravní vyspělosti zmocněnce a  zmocnitel souhlasí se zpracováním osobních 
údajů nezletilého zmocněnce v rozsahu odst. 4. této plné moci. 

 
Tato plná moc platí na dobu od  do    

 
V Jablonci and Nisou dne   ______ 

 
 

 
                 podpisy zmocnitelů                                                                   podpis zmocněnce 
 
 

 
1 Nehodící se škrtněte 
2 Nehodící se škrtněte 
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