
 
 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

od školního roku 2020/2021 
v Mateřské škole při ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava – město, příspěvkové organizaci 

Osvobození 514,742 85 Vřesina 

 

 

Jméno a příjmení žadatele…………………………………………………………………… 

 

Datum narození………………………………………………………………………………. 

 

Bytem:……………………………………………................................................................... 

 

Adresa pro doručování písemností…………………………………………………………… 

 

Telefon:……………………………………………………………………………………….. 

 

E-mail…………………………………………………………………………………………  

 

Datová schránka………………………………………………………………………………                                                                                 

 

 

 

 

Žádám o přijetí mého dítěte ………………………………………………………………….. 

 

Narozeného  dne………………………………………………………………………………..  

 

Trvalý pobyt …………………………………………………………………………………… 

 

k předškolnímu vzdělávání s nástupem od …………………………………………………….  

k pravidelné docházce do MŠ až do zahájení plnění povinné školní docházky. 

 

 

 

Čestného prohlášení k očkování: 

  

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte),………………………………………………. 

 nar. …………………………………………………………, se podrobil(a) všem stanoveným 

pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

  

     Příloha: kopie očkovacího průkazu 

  

    Podpis zákonného zástupce: 



 

Souhlasím: 

- se zpracováním a evidencí osobních údajů a osobních citlivých údajů mého dítěte, které se řídí 

Obecným nařízením EU 679/2016 (GDPR) a Směrnicí na ochranu osobních údajů 

- s vedením povinné dokumentace mého dítěte podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v 

platném znění, vedením nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, dokumentace 

k pořádání mimoškolních akcí školy, úrazového pojištění žáků a pro jiné účely související s běžným 

chodem školy. 

- s pořizováním a zveřejňováním fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně 

internetových stránek školy a sociálních sítí školy 

Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem 

stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. 

Výše uvedené osobní údaje o Vás a Vašem dítěti zpracovává škola i zřizovatel Základní školy a 

Mateřské školy, obecní úřad Vřesina 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; 

- kontrolu plnění povinného předškolního vzdělávání dle § 34a Školského zákona; 

- vyhodnocení přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole na základě 

zákonných kritérií a 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 jakož i pro vytvoření podmínek pro rozvoj jeho nadání. 

Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Obecným nařízením EU 679/2016 (GDPR) a 

Směrnicí na ochranu osobních údajů (k dispozici u vedení školy). Údaje budou zpracovány po dobu 

školní docházky Vašeho dítěte na škole a po skončení školní docházky budou dále archivovány v 

souladu s právními předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení školy). 

V případě podezření z porušení povinností na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost 

Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o 

Vás či Vašem dítěti zpracováváme, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková 

oprava, výmaz či omezení nezasahuje do zákonných povinností mateřské školy či jiných subjektů 

zpracovávat osobní údaje, jak jsou tyto povinnosti popsány výše. 

 

Ve Vřesině dne ________   Podpis zákonného zástupce: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


