Mateřská škola Praha 10, Horolezecká 912
Příjmení a jméno dítěte:
Datum narození:

PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA
Vážení rodiče, podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne
ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu
přijatých dětí na webových stránkách školy a vstupních dveřích MŠ. Seznam bude zveřejněn po dobu
15 dnů.
Termín uveřejnění je stanoven na den: 27. 5. 2019
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely
Vaší žádosti přiděluji registrační číslo (bude Vám přiděleno v den zápisu)
------------------------------------------------O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67, odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Rozhodnutí budou zaslána
v písemné podobě.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍCH ÚDAJŮ
Zpracování osobních údajů provádí a odpovídá za něj správce, tj. Mateřská škola Praha 10,
Horolezecká 912. Správce může zmocnit nebo pověřit zpracovatele, tj. jiný subjekt než je správce,
zpracováním osobních údajů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Správce zpracovává osobní údaje zejména z důvodů:
- přijímací řízení,
- povinná dokumentace školy,
- hodnocení výsledků vzdělávání
- vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření,
- pořádaní mimoškolních akcí a dalších.
Další informace o zpracování naleznete na webových stránkách školky : www.horolezecka.cz

Souhlas zákonných zástupců

□

Souhlasím s pořízením podobizny, zvukového či obrazového záznamu dítěte s uvedením jména

na

□

akcích pořádaných správcem (sportovní, kulturní apod.) a s jejich použitím způsobem obvyklým
(nástěnky, výstavy, prezentace, webové stránky školky apod.). Tento souhlas se netýká
ilustrativního obrazového nebo zvukového záznamu bez identifikace konkrétních osob. Tento
druh záznamu může být prováděn v oprávněném zájmu školky a to pro zajištění dokumentace
historie školky a prezentace činností.
Souhlasím s bezúplatným užitím autorských děl dítěte způsobem obvyklým (nástěnky, výstavy,
prezentace apod.), popř. s účastí těchto děl na výstavách a soutěžích pořádaných jinými
subjekty. Dílo bude identifikováno osobními údaji v rozsahu jméno a příjmení.

Souhlas poskytuji na celé období docházky mého dítěte na této škole.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas (souhlas je udělován za nezletilé dítě).
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to stejným způsobem jako byl uzavřen, tedy písemnou formou a
osobním předáním, zasláním na kontaktní údaje správce nebo způsobem zaručeného elektronického
doručování (dle zvoleného doručení změny souhlasu bychom Vás chtěli upozornit, že Vás můžeme
požádat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši
identitu).
Podle právní úpravy týkající se ochrany osobních údajů máte právo:
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (účel a rozsah),
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování postaveno na Vašem
souhlasu),
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud jejich zpracování nesouvisí s plněním
právní povinnosti,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Prohlašuji, že jsem oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel a
v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění, jako zákonný zástupce dítěte, správci udělit, jeho obsahu
jsem plně porozuměl, nemám k němu žádné výhrady a údaje, které jsem uvedl, jsou pravdivé.
Beru na vědomí, že správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje bez mého výslovného souhlasu na
základě zákonného důvodu, zejména pro splnění právní povinnosti, která se na něho vztahuje,
přičemž moje výše uvedené právo tím není dotčeno.

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI NAHLÉDNOUT DO SPISU
V souladu § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás
upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se ve věci přijímacího
řízení Vašeho syna/dcery na naši školu, vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitele školy v telefonicky
dohodnutých termínech.
Upozornění: účastník řízení nebo jeho zákonný zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné
úřední osoby průkaz totožnosti.

PROHLÁŠENÍ O VZÁJEMNÉ SHODĚ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI ZASTUPOVÁNÍ
DÍTĚTE
Rodiče prohlašují, že při zastupování výše uvedeného dítěte s Mateřskou školou Praha 10,
Horolezecká 912, v průběhu docházky do MŠ může jednat jeden z nich a že tak činí vždy ve vzájemné
shodě (§876 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.).
Jméno a příjmení zákonných zástupců (hůlkovým písmem)

Podpisy obou zákonných zástupců

…………………………………………………………..

………………………………………………….

…………………………………………………………..

………………………………………………….

V Praze dne ……………………………………….
Bc. Gabriela Tvrdková
ředitelka školy

