ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Rodiče dítěte/zákonní zástupci dítěte:
Jméno a příjmení matky:___________________________bydliště:____________________________________
telefon/mobil:________________________________________
Jméno a příjmení otce: ____________________________ bydliště:____________________________________
telefon/mobil:__________________________________________

žádají o přijetí dítěte
Jméno a příjmení dítěte: ___________________________Datum narození:______________________________
místo trvalého pobytu,včetně PSČ:______________________________________________________________

k předškolnímu vzdělávání
v Základní škole a Mateřské škole v Malontech
Den a měsíc zahájení docházky dítěte k předškolnímu vzdělávání:______________
Požadovaná délka denní docházky do MŠ: ________________________________
Důležité informace k dítěti:

Zákonní zástupci si zvolili společného zmocněnce ve správním řízení a pro doručování písemností v souladu s
§20 zákona č 500/ 2004 Sb., správní řád v platném znění.
Jméno a příjmení:_____________________________________________________________
Adresa pro doručování písemností včetně PSČ:_____________________________________

Součástí žádosti je EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE s potvrzením lékaře o tom, že je dítě řádně očkované.
Zákonní zástupci dítěte se zdravotním postižením k žádosti přikládají vyjádření školského poradenského zařízení (PPP,SPC),
případně pediatra.
Až do vydání rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlížet do spisu, žádat informace , činit návrhy, dokládat a vyjadřovat se
k němu.

V Malontech dne___________________________

podpisy zákonných zástupců

_______________________________________
_______________________________________

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Základní škola a Mateřská škola Malonty stane
správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa pro
doručování písemností ZZ, Datum narození, Datum narození - jiná osoba než zákonný
zástupce, Jméno a příjmení , Jméno a příjmení zákonného zástupce, Místo trvalého pobytu,
Místo trvalého pobytu - jiná osoba než zákonný zástupce, Místo trvalého pobytu zákonného
zástupce, Údaje o očkování - dítě, po dobu školní docházky a dále dle zvláštních zákonů. Tyto
údaje zpracováváme za účelem evidence dítěte ve školní matrice.

Dodatek ke zpracování
Podpisem souhlasím, z titulu zákonného zástupce, se zpracováním osobních údajů
nezletilé osoby.
..……………………………………….
podpis zákonného zástupce

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu
udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně
požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému
zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného
výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním
některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli
odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat.
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl
dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na
ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na
email zs@zsmalonty.terms.cz nebo na sídlo naší společnosti: Základní škola a Mateřská škola
Malonty, Malonty 26, 382 91 Malonty.
Základní škola a Mateřská škola Malonty využívá Pověřence pro ochranu osobních dat pro
zvýšení dohledu a kontroly nad zpracovávanými osobními údaji. Kontaktní údaje na
pověřence: Jana Janečková, tel.: 724 652 100, email: info@advisoryservice.eu

