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Č. j.
Spisová značka
Registrační číslo

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

v Církevní mateřské škole Podpěrova 1879/2, Praha 5 – Stodůlky, 155 00
podaná na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti přijetí dítěte do mateřské školy bude vyřizovat uvedený
zákonný zástupce, který je zároveň zmocněn k doručování písemností týkajících se práv a právem
chráněných zájmů dítěte (dále jen „žadatel“):

Žadatel:
Příjmení a jméno:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
1

Doručovací adresa:

2

Osobní datová schránka:

2

E-mail:

2

Telefon:

Pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu
2
Nepovinný údaj, slouží k usnadnění komunikace
1

Žádám o přijetí dítěte
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
3
3

Adresa spádová mateřská škola

Do které MŠ dítě patří podle místa trvalého bydliště dítěte

k předškolnímu vzdělávání v Církevní mateřské škole Srdíčko
od 1. 9. 2020.
Požadovaná délka docházky:

polodenní

celodenní

V souladu s § 28 zák. Č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, kterým se upravují povinné
náležitosti školské dokumentace, zpracovává mateřská škola osobní údaje dětí a jejich zákonných
zástupců, a to jak v rámci přijímacího řízení, tak i v průběhu docházky.
Zpracování osobních údajů včetně zvláštní kategorie osobních údajů (dříve tzv. citlivé osobní údaje)
v souladu se školským zákonem je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na mateřskou školu
jakožto správce osobních údajů vztahují.
Zpracování osobních údajů podléhá podmínkám dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů,
v platném znění, a dle podmínek Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Zásady zpracování osobních údajů Církevní mateřskou školou Srdíčko, jako správcem osobních údajů,
jsou přiloženy k této žádosti. Podpisem této žádosti zákonní zástupci stvrzují, že se se zásadami
zpracování osobních údajů seznámili.
Podpisem této žádosti beru na vědomí, že zřizovatelem je Arcibiskupství pražské a že školní vzdělávací
program této mateřské školy je postaven na křesťanských hodnotách a děti jsou vedeny v duchu
křesťanských zásad.

Zákonný zástupce může nahlédnout do spisu dle dohody.
Nedílnou součástí žádosti je potvrzení lékaře.
Beru na vědomí, že zřizovatelem je Arcibiskupství pražské, a že školní vzdělávací program této mateřské
školy je postaven na křesťanských hodnotách a děti jsou vedeny v duchu křesťanských zásad.

Datum podání žádosti: _______________________
Podpisy obou zákonných zástupců:

_________________________________________

_________________________________________

