ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
k předškolnímu vzdělávání

pro prázdninový provoz 2022
registrační číslo:________ /2022
Jméno a příjmení dítěte:
rodné číslo:

/

datum a místo narození:

adresa bydliště:

PSČ:

Žádám o přijetí výše jmenovaného dítěte k předškolnímu vzdělávání
k celodenní docházce na dobu určitou v termínu (den, měsíc, rok)

od 18. 7. 2022

do 19. 7. 2022

jiný režim docházky:
Údaje o rodině dítěte
Jméno a příjmení otce:
adresa (není-li shodná s bydlištěm dítěte):
datum narození:

tel:

Jméno a příjmení matky:
adresa (není-li shodná s bydlištěm dítěte):
datum narození:

tel:

POVĚŘENÍ K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE: Bereme na vědomí, že vzhledem k pověření, přebírají níže jmenované osoby
od okamžiku převzetí výše jmenovaného dítěte veškerou odpovědnost za jeho zdraví a bezpečnost.
Pověřuji……………………………………………………………………..…....………......................

tel:…………………………………………

Pověřuji………………………………………………………..……………….....………......................

tel:…………………………………………

Pověřuji…………………………………………………………..…………….....……….....................

.tel:…………..………………….…………

Informace o zpracování osobních údajů ze zákona

Výše uvedené povinné osobní údaje o Vás a Vašem dítěti zpracovávají výše uvedená Mateřská škola, případně statutární město
Ostrava, Magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu, jakož i zřizovatel Mateřské školy, jako správci osobních údajů, a to z
důvodu, že je takové zpracování nutné pro plnění jejich zákonných povinností dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Školský zákon“) a dle zákona
č. 258/2000 Sb. o veřejné ochraně zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a to především za účelem:
- organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání dle § 34 Školského zákona;
- vyhodnocení přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole na základě kritérií stanovených ředitelem Mateřské
školy.
V případě přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, budou údaje Vašeho dítěte dále zpracovávány za
účelem:
- vedení povinné dokumentace školy (školní matriky) ve smyslu § 28 odstavce 2 Školského zákona;
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v Mateřské škole ve smyslu § 29 Školského zákona;
- zajištění individuálního přístupu k Vašemu dítěti za účelem naplnění jeho případných speciálních vzdělávacích potřeb.
Údaje pro účely přijímacího řízení budou zpracovávány po dobu výběrového řízení. V případě přijetí Vašeho dítěte budou údaje
v rozsahu povinném pro vedení školní matriky zpracovány po dobu školní docházky Vašeho dítěte na Mateřské škole. Po skončení
výběrového řízení, resp. po skončení školní docházky Vašeho dítěte, budou údaje dále archivovány v souladu s právními předpisy
dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení školy).
Veškeré údaje uvedené v žádosti jsou důvěrné v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), jež nabylo
účinnosti dne 25.5.2018, a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Žádost podává zákonný zástupce
jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………..
V Ostravě dne: …………………………………………………..
Podpis __________________________________________

Prohlášení kmenové mateřské školy:
Dítě: …………………………………………………………………….
dochází do mateřské školy (razítko kmenové MŠ, podpis ředitelky)

Kopie vyjádření lékaře

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro prázdninový provoz obdrží zákonný zástupce do 30 dnů ode dne
odevzdání žádosti pod přiděleným registračním číslem vyvěšením oznámení na www. stránkách školy a vývěsce v MŠ.

