Mateřská škola U zastávky
Pod Markem 532, Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81
IČO: 00582778, email: msuzastavky@seznam.cz, DS : di2bai

ČJ: MŠ

/2022/

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním , základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání ( školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, žádám o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola U zastávky Veselí nad Lužnicí ,
Pod Markem 532, 391 81, od 1.9.2022

Dítě:
Jméno a příjmení:

_____________________________________________

Datum narození:

_____________________________________________

Adresa trvalého pobytu:

_____________________________________________

Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení:

_____________________________________________

Adresa trvalého bydliště:

_____________________________________________

Adresa pro doručování:

_____________________________________________

Kontaktní telefon:

_____________ Email: _________________________

Datová schránka: (v případě, přejete-li si komunikaci přes datovou schránku)
________________________________________________________________
DOCHÁZKA CELODENNÍ

Ano

Ne

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné.
Prohlašuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte.
Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní
citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a ve
smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č.
561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření.
Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR.
Byl jsem poučen o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet do spisu.

V __________________ dne ___________________

________________________
Jméno a podpis zákonného zástupce

Mateřská škola U zastávky
Pod Markem 532, Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81
IČO: 00582778, email: msuzastavky@seznam.cz, DS : di2bai

ČJ : MŠ

/2022/

Pro dodržení podmínek, stanovených § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, při přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, je součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v
mateřské škole vyjádření dětského lékaře.

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE KE ZDRAVOTNÍMU STAVU
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
1. Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním (popř. splnilo podmínku nezbytného
očkovacího statusu pro přijetí k předškolnímu
vzdělávání v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací ANO
látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále
v případě očkování hexavakcínou bylo dítě očkováno
ve schématu minimálně 2+1 dávka)

NE

nebo
je proti nákaze imunní

ANO

NE

nemůže se očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci, popř. pro dočasnou kontraindikaci (z
dlouhodobého hlediska brání zdravotní stav dítěte
podání očkovací látky)

ANO

NE

2. Jsou odchylky v psychomotorickém vývoji - jaké ?

ANO

NE

3. Trpí dítě chronickým onemocněním - jakým ?

ANO

NE

4. Bere dítě pravidelně léky - jaké ?

ANO

NE

5. Jde o integraci postiženého dítěte do MŠ - s jakým
postižením ?

ANO

NE

6. Doporučuji přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ANO

NE

nebo

Jiná sdělení lékaře:

Razítko a podpis lékaře

Datum
ČJ: MŠ

/2022/

Mateřská škola U zastávky
Pod Markem 532, Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81
IČO: 00582778, email: msuzastavky@seznam.cz, DS : di2bai

POVOLENÍ KE ZPRACOVÁNÍ A EVIDENCI OSOBNÍCH
ÚDAJŮ
ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Já, níže podepsaný/á

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo doručovací adresa

dávám SOUHLAS Mateřské škole U zastávky Veselí nad Lužnicí, Pod Markem 532, Veselí nad
Lužnicí (dále jen mateřská škola) ke zpracování mých osobních údajů v následujícím rozsahu:
jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka
dávám SOUHLAS Mateřské škole U zastávky Veselí nad Lužnicí, Pod Markem 532 Veselí nad Lužnicí
ke zpracování osobních údajů mého dítěte v následujícím rozsahu:
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

Osobní údaje mohou být zpracovány a využívány pro následující účely: vedení povinné
dokumentace školy podle zákona 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění.
přijímací řízení do mateřské školy
Mateřská škola je oprávněna použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro
legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů
a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou
legislativou poučen/a:
•
•
•

o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu,
o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu
s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl
souhlas odvolán.
Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti s elektronickým
podpisem nebo scan podepsané žádosti na adresu msuzastavky@seznam.cz

Ve Veselí nad Lužnicí, dne

podpis oprávněného zákonného zástupce

