
 

 

Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace 
se sídlem Sadová 864/4, 691 45 Podivín 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
od školního roku 2022/23 

(na druhé straně najdete informace týkající se osobních údajů v této žádosti) 
e-mail a více než jeden telefonní kontakt na zákonné zástupce je dobrovolný 

 
Čj., registrační číslo uchazeče:         

  

 

Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů žádám o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace 

 

Dítě: 

Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………………………………................          

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

Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………….  

Zákonní zástupci: 

Jméno, příjmení: ………….……………………………………………………………………………………................          

Kontaktní telefon: …………………………………………… e-mail: …………………………………………………… 

Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………………………………................   

Kontaktní telefon: …………………………………………… e-mail: …………………………………………………… 

Adresa pro doručování písemností: …………………………………………………………………………………. 

Přihlašuji své dítě k :                        Celodenní docházce            Polodenní     (nehodící se škrtněte)            

Následující školní rok JE / NENÍ   posledním školním rokem dítěte před zahájením povinné školní 
docházky.                      (nehodící se škrtněte)  

 
Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl(a) jsou přesné, pravdivé a úplné.  

                                                                                               V Podivíně   dne:……………………………... 

Podpis zákonného zástupce: 

………………………………………………………….                     



 

 

Informace pro zákonné zástupce: 

Osobní údaje uvedené v této žádosti budou zpracovávány školou pro účely vedení povinné dokumentace 

v souvislosti s přijímacím řízením Vašeho dítěte do mateřské školy. 

Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné i elektronické podobě a jsou předávány subjektům, jimž musí být 

poskytovány v souladu s povinnostmi školy vyplývajícími z obecně závazných právních předpisů či při plnění 

jiných povinností školy. Jiným subjektům budou osobní údaje poskytnuty jen pokud k tomu udělíte souhlas. 

Poskytnutí osobních údajů uvedených na první straně je povinné s výjimkou údajů, které jsou jako dobrovolné 

označeny. U telefonický údajů je povinný jeden údaj na každého zákonného zástupce, pokud takový údaj existuje. 

Neposkytnutí povinných údajů může mít za následek důsledky, které s ním spojují právní předpisy. 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou, tak stanoví obecně závazné právní předpisy včetně 

archivačních předpisů.  Pokud níže udělíte souhlas se zpracováním dobrovolně poskytovaných osobních údajů či 

jiný typ souhlasu dáváte tím souhlas, že tyto údaje budou zpracovávány po stejnou dobu jako budou zpracovány 

údaje, které byly poskytnuty jako povinné. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. 

Máte právo požadovat po škole přístup k osobním údajům, které o Vás a Vašem dítěti zpracovává, požadovat 

jejich opravu (pokud jsou nesprávné) a výmaz (pokud pominul důvod jejich zpracování), máte právo žádat 

omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování). Pokud budete mít za to, že nejsou údaje 

zpracovávány v souladu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

V případě, že byste potřebovali více informací k otázce osobních údajů a jejich ochrany, je možné se obrátit 

s dotazem na školu, případně na pověřence školy pro ochranu osobních údajů, kontakt na něj a další informace 

najdete na webové stránce školy: mspodivin.cz. 

Vyjádření stanoviska zákonného zástupce/ů ke zpracování osobních údajů:* 

*pokud chcete udělit souhlas, zaškrtněte políčko před slovem souhlasím 
Stanovisko zákonného zástupce dítěte  

□ Souhlasím/□Nesouhlasím, aby škola zpracovávala můj e-mail pro účely vedení povinné dokumentace školy 

podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění a pro účely mého kontaktování v souvislosti 

s přijímacím řízením a poskytování aktuálních informací ze strany školy výše uvedeného dítěte. 

 

 

V Podivíně dne ……….…….. 2022    

                                                                                             …………………….……………………………. 

     podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 

 


