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PROHLÁŠENÍ O SOULADU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S PLATNOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU
Mateřská škola Benjamínek, o.p.s. je povinna zpracovávat všechny níže uvedené osobní údaje výlučně pro účely zpracování žádosti o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání, a to v plném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2017/679 (nařízení GDPR) a
souvisejícími právními předpisy.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Rodiče dítěte/zákonní zástupci
MATKA
jméno, příjmení, titul ……………………………………………………………………………………………………
adresa bydliště …………………………………………………………………………………………………………….
číslo telefonu ……………………………………… E-mail 1 ……………………………………………………….
OTEC
jméno, příjmení, titul ……………………………………………………………………………………………………
adresa bydliště …………………………………………………………………………………………………………….
číslo telefonu ……………………………………… E-mail1 ……………………………………………………….

žádají o přijetí dítěte
jméno, příjmení ……..……………………………………………………………………………………………………
datum narození ……………………………………… místo narození ……………………………………….
adresa bydliště …………………………………………………………………………………………………………….

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Benjamínek, o.p.s. , Draženov 70
ve školním roce 20.. ../.. ….

Datum zahájení docházky do MŠ: ………………………………………….

1

Vyplnit výlučně v případě zájmu o komunikaci prostřednictvím e-mailu
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Požadovaná délka docházky dítěte do MŠ: ……………………………………………………..
Odůvodnění žádosti:

Prohlášení žadatele/žadatelů:
Podáním této žádosti včetně povinných příloh žádám o uzavření smlouvy o školní docházce. Pokud
kapacita mateřské školy neumožní okamžité uzavření smlouvy o školní docházce, žádám o zařazení
této žádosti do pořadníku žadatelů.
Mateřská škola Benjamínek, o.p.s. zpracovává v rámci svého provozu za účelem splnění povinností
vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a za účelem
splnění účelu předškolního vzdělávání a za účelem kvalitního poskytování souvisejících služeb osobní
údaje dětí a jejich zákonných zástupců a jiných rodinných příslušníků, a to v plném souladu se všemi
zásadami vyplývajícími z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Informace o zpracovávání osobních údajů
mateřská škola zveřejňuje na svých webových stránkách.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen/byla poučena o právech na úseku ochrany osobních
údajů.
Prohlašuji:
-

že veškeré údaje uvedené v této žádosti a předepsaných přílohách k této žádosti2 jsou úplné
a pravdivé

-

že budu mateřskou školu informovat o změnách skutečností zmíněných v této žádosti a
v předepsaných přílohách, popř. o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh
školní docházky

-

že jsem byl seznámen/jsem byla seznámena s podklady pro vydání rozhodnutí o přijetí dítěte
do mateřské školy

Další sdělení rodičů škole:

2

Ke dni podpisu této žádosti je povinnou přílohou žádosti dokument „Vstupní charakteristika dítěte“, nezbytný
pro splnění účelu předškolního vzdělávání.
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V ………………………………………… dne……………………………………………..

……………………………………………………………………………………….
podpisy obou rodičů / zákonných zástupců

Informace a pokyny mateřské školy:
1. Do přijímacího řízení do Mateřské školky Benjamínek pro školní rok …………/.………. se zařazují děti
předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku, které jsou rozumově a smyslově vyspělé, zvládající
sebeobsluhu a základní hygienické návyky.
2. Žádost včetně předepsaných příloh, popř. též s přihláškou ke stravování doručte prosím mateřské
škole (viz kontaktní údaje v záhlaví tohoto dokumentu) osobně, prostřednictvím držitele poštovní
licence nebo e-mailem; v případě e-mailového doručení je nutno připojit elektronický podpis nebo
naskenovanou kopii žádosti opatřenou podpisem žadatele.
Za MŠ Benjamínek, o.p.s.
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Bc. Simona Vroblová Váchalová
Ředitelka

