Mateřská škola Klíček, Karviná – Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Podací razítko:

Adresa školy:
Einsteinova 2849
Karviná – Hranice, 733 01
Ředitelka: Mgr. Eva Janáková
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Trvalý pobyt:
Zdravotní postižení dítěte:
Pojišťovna:

Žádám o přijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Klíček,
Karviná, příspěvkové organizaci ve školním roce 2022/2023
Datum nástupu dítěte:

ÚDAJE O ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI DÍTĚTE
Jméno a příjmení zástupce, který zápis vyřizuje:
Trvalý pobyt:
Adresa pro doručování písemností (liší-li se)
Jméno a příjmení druhého zákonného zástupce:
Funkční osobní datová schránka:

matka: ANO – NE

ID osobní datové schránky:
E-mailová adresa*:
Telefonní kontakt*:
*nepovinný údaj, vhodné uvést s ohledem na pružnost správního řízení

otec: ANO - NE

Mateřská škola Klíček, Karviná – Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace
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. 110/2019 Sb. o ochraně
osobních údajů v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení k 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.
Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a nařízení 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.
Byl/a jsem poučen/a 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 a
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Prohlášení rodičů:
1. Souhlasím se stravováním svého dítěte ve školní jídelně a s uhrazením zálohy 1.000,- Kč na začátku
školního roku.
2. Zavazuji se, že neprodleně oznámím učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby v rodině nebo
nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž dítě přišlo do
styku.
Totožnost žadatele byla ověřena podle OP:

ANO

NE

Totožnost dítěte byla ověřena podle rodného listu:

ANO

NE

V Karviné dne: ………………………………

Podpis žadatele: ……………………………..

