
Prohlášení zákonných zástupců dítěte :    ___________________________ 
                                                                                          jméno dítěte 

 
1. Bereme na vědomí informaci o tom, že Mateřská škola  Sluníčko,   
    Slušovice, příspěvková  organizace: 
 a) zpracovává osobní údaje vaše a vašeho  dítěte 

• ve  smyslu  všech ustanovení zákona č.101/2000 Sb.,  o ochraně osobních  
údajů v platném znění 

•  zákona  č. 133/ 2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném 
znění.  

• zákona    561/2004  Sb.,   školský    zákon   v  platném  znění 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů (GDPR) 

•  zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů 

• vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu  vedení spisové služby 
 
Údaje jsou získávány z žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a jsou ve 
škole zpracovávány a uchovávány v písemné a elektronické podobě po dobu 
docházky vašeho dítěte do uvedené mateřské školy a dále po dobu jednoho 
roku od ukončení docházky.  
       
b)  zpracovává osobní údaje  na základě souhlasu  zákonného zástupce   
     nezletilého dítěte, a to v těchto vymezených případech: 
     Škola pořizuje fotografie, audio a videozáznamy z akcí konaných školou a tyto 
     výstupy zveřejňuje na základě souhlasu s případným uvedením jména a příjmení  
     dítěte 
     - na webových stránkách školy 
     - na nástěnkách školy 
     - ve Slušovickém zpravodaji a popř. v dalších propagačních materiálech školy 
     - na webu Horní Podřevnicko 
      
c)  - děti jsou přijímány do mateřské školy podle stanovených kritérií 
    - děti jsou přijímány do mateřské školy s tříměsíční zkušební dobou 
 
2. Zavazujeme se, že: 

 - neprodleně  oznámíme mateřské  škole  výskyt  přenosné  choroby  v rodině,  
   onemocnění  dítěte přenosnou chorobou, nebo onemocnění osoby, s níž bylo 
   dítě ve styku 
 - budeme  řádně  a  včas  ve  stanovených  termínech   hradit   mateřské  škole  
   úplatu   za  předškolní  vzdělávání  dítěte  a  úplatu za školní stravování ve 
   stanovené výši 

    - neprodleně oznámíme každou změnu oproti údajům v žádosti o přijetí 
    - dítě   budeme   vodit  do   školy   zdravé   a   řádně   je   omlouvat  v  případě 
      nepřítomnosti 
    - budeme respektovat Školní řád Mateřské školy Sluníčko ve Slušovicích  

 

 

V(e)  Slušovicích                                               dne _______________________                                             

 

Podpis zákonného zástupce                               ___________________________ 

 

https://www.msvpraxi.cz/onb/download.phtml?fprod=onsms&fver=42&dluniqueid=mRRWSbk196FNf8-jVUh4Eo4HAVsVtiwksicsJdr_MOYADxeQCytPYg&url=2016_679.pdf
https://www.msvpraxi.cz/onb/?law=499_2004%20Sb.&efficiency=&searchEfficiency=20180312-20380101
https://www.msvpraxi.cz/onb/?law=259_2012%20Sb.&efficiency=&searchEfficiency=20180312-20380101

