Mateřská škola Bruntál, Okružní 23, 792 01
Tel.: 554/711060 Mobil: 601/369 797
E-mail: skolkabrokr23@raz-dva.cz
Web: www.msokruzni.eu
Žádám o přijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání
Registrační číslo dítěte:

/ 2018

Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Dětský lékař:

Místo trvalého pobytu:
K zápisu do MŠ s nástupem od: 1. září 2018

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů.

Na celodenní docházku: ANO

NE

(den, měsíc, rok)
Na polodenní docházku: ANO

NE

K celodennímu stravování v MŠ:

V Bruntále dne:

Podpis zákonného zástupce:

Údaje o zákonném zástupci dítěte
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa trvalého pobytu (není-li shodná s adresou dítěte):
Jméno a příjmení :

Datum narození :

Adresa
trvalého pobytu (není-li shodná s adresou dítěte):
ID
Sourozenci (docházející do MŠ) – jméno a datum narození:

V Bruntále dne:

Podpis zákonného zástupce:

Podmínky přijímacího řízení
- přijímací řízení do MŠ BRUNTÁL, Okružní 23 pro školní rok 2018/2019 je určeno dětem předškolního věku
zpravidla od 3 do 6 let věku (viz. KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ
ŠKOLE). Případné výjimky je nutné osobně domluvit s ředitelkou školy.
- zápis dětí pro školní rok 2018/2019 probíhá ve dnech 15. - 16. 5. 2018 od 10,00 do 15,00 hodin
- čas odevzdání žádostí v těchto dnech není rozhodující pro určení pořadí při přijímacím řízení
- přihláška je brána za kompletní po dodání potvrzeného EVIDENČNÍHO LISTU lékařem, nejpozději však ve
lhůtě do 7-mi dnů od podání přihlášky
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce - žadatel ve správním řízení
do 30 dnů ode dne odevzdání žádosti pod registračním číslem vývěskou na www stránkách školy a dveřích
MŠ.

Informace o zpracování osobních údajů ze zákona
Mateřská škola, (taktéž zřizovatel Mateřské školy Bruntál, Okružní 23, Město Bruntál, respektive Finanční
odbor – oddělení školství) zpracovávají jako správci osobních údajů identifikační, adresní a popisné osobní
údaje Vašeho dítěte a Vaše identifikační údaje, jakož i některé citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie
osobních údajů) Vašeho dítěte, a to z důvodu, že je takové zpracování nutné pro plnění zákonných
povinností Mateřské školy a jejího zřizovatele 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.

Příjemcem osobních údajů jsou rovněž [ředitelé spádové mateřské školy (pokud není Mateřská škola
spádovou školou Vašeho dítěte)]
V případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost
Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte taktéž právo požadovat po Mateřské škole přístup k osobním
údajům, které o Vás či Vašem dítěti zpracovává, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud
taková oprava, výmaz či omezení zpracování nezasahuje do zákonných povinností Mateřské školy či jejího
zřizovatele zpracovávat osobní údaje, jak jsou tyto povinnosti popsány výše.

Nepovinné kontaktní údaje:
Za účelem zefektivnění procesu komunikace v přijímacím řízení, jakož i komunikace v případě přijetí Vašeho
dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, nám můžete sdělit Vaše kontaktní údaje (např. telefonní
číslo, e-mail, kontakt na zaměstnavatele či jiné). Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné (není nutné pro
přihlášení Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání) a jejich poskytnutím souhlasíte s jejich zpracováním
Mateřskou školou jako správcem osobních údajů pro výše vymezené účely:
Tel.:

E-mail:

Jiné: (datová schránka)
Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to osobně na adrese Mateřské školy uvedené v záhlaví, nebo
doručením písemného oznámení na uvedenou adresu.

Podpisy obou rodičů / zákonných zástupců:

.....................................................

V Bruntále dne .............................2018

........................................................

Matka

Otec

ředitelka mateřské školy: ........................................................................
Mgr.,Bc. Iva Orságová

