Mateřská škola Prušánecká 8, Brno, příspěvková organizace
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
(odloučené pracoviště Bzenecká 23)
Jméno dítěte:
Příjmení dítěte:
Datum narození:
Trvalý pobyt:
Státní občanství:
Celodenní pobyt

Místo narození:
Polodenní pobyt

nehodící se, škrtněte

Tímto dávám svůj výslovný souhlas výše uvedené mateřské škole ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů tzv.
„GDPR“) ke zpracování a evidování osobních údajů uvedených v této žádosti.
Svůj souhlas poskytuji pro účely řízení o přijetí mého dítěte do mateřské školy a vedení povinné dokumentace školy podle
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí
mateřské školy, včetně internetových stránek mateřské školy a pro jiné účely související s běžným chodem mateřské školy.
Souhlas poskytuji na celé období docházky mého dítěte do této mateřské školy a na zákonem stanovenou dobu, po kterou
se tato dokumentace v mateřské škole povinně archivuje.
Zásady ochrany osobních údajů naleznete na webu školy.

Zákonný zástupce dítěte (zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti přijetí dítěte bude vyřizovat):
Jméno a příjmení:
Adresa:
E mail:
Číslo telefonu:
Datová schránka:
Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby v rodině nebo
nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž přišlo dítě do
styku. Bereme na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí
dítěte.
V ……………………… dne……………………

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………

Vyjádření lékaře:
1. podrobilo se dítě povinnému očkování dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
ANO
NE
2. dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy: ANO
Alergie:
Ostatní případná upozornění:

NE

