ŽADATEL - ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:
Adresa pro doručení:
Telefon:
E-mail:

*pokud je odlišná od místa trvalého pobytu

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K CELODENNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2022/2023
podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 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 celodennímu předškolnímu
vzdělávání v zařízení, jejíž činnosti vykonává Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková
organizace. Osoba pověřena vedením správního řízení je Mgr. Iveta Buryanová, ředitelka školy.
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:
Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve
smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Dále dávám škole svůj souhlas
k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence rizikového chování pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní
pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. Souhlasím s možností orientačního testování
přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení
jeho zdraví. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v
platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádaní mimoškolních akcí školy, přijímací
řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte
v propagačních materiálech školy včetně webových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas
poskytuji na neomezené období a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Byl/a
jsem poučen/a o právech podle zákona č. 101/2000 Sb.
Jsem si vědom/a, že mám právo na výmaz údajů, pokud již nejsou potřebné pro původní účely, na odvolání souhlasu, při
námitkách proti zpracování, při protiprávním zpracování, pokud není poskytnut souhlas se zpracováním, pokud je povinnost
výmazu dána právní povinností. Výmaz se provádí na základě písemné žádosti a provádí se u údajů, k jejichž zpracování byl
poskytnut informovaný souhlas, výmaz nelze provést u zákonného zpracování osobních údajů.

Ve Zbyslavicích dne 3. 5. 2022
_______________________________
Podpis zákonného zástupce dítěte

