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Dotazník pro přijetí - zápis do MŠ  

Kontaktní informace o dítěti 

   M Ž 

Jméno dítěte  Datum narození Pohlaví 

   
Místo narození  Rodné číslo 

  
 Státní příslušnost  

   
Ošetřující lékař  Zdravotní pojišťovna 

   

Kontaktní informace o rodičích 

   
Jméno matky  Jméno otce 

   
Adresa bydliště  Adresa bydliště 

   
Telefon  Telefon 

   
E-mail  E-mail 

   
Povolání matky  Povolání otce 

   
Adresa zaměstnání  Adresa zaměstnání 

   

Sourozenci v mateřské škole 

    
Jméno  Rok narození  
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Navštívilo nebo  navštěvuje  Vaše dítě v předškolním období pedagogicko-

psychologickou poradnu (jedno v jakém městě) či nějaké  jiné zdravotní zařízení? 

       ANO  NE 

 

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem poskytl/a, jsou pravdivé. 

 

Souhlas zákonného zástupce 

Zákonný zástupce souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů nutných pro potřeby zápisu 

Statutárního města Kladna a to v rozsahu – jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu a datum narození. Tento 

souhlas uděluji do doby ukončení správního řízení. 

Na základě poskytnutých informací o zpracování osobních údajů dle § 5, odst. 4 zákona 101/ 2000 Sb. beru na 

vědomí, že:  

- mnou poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování zápisů 

- osobní údaje jsou zpracovány v informačním systému Statutárního města Kladna 

- mnou poskytnuté osobní údaje nebudou zpřístupněny jinému subjektu 

- v případě zjištění, že toto zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého, osobního 

života, mohu, ve smyslu § 21, zákona 101/2000 Sb. požádat zpracovatele o vysvětlení, případně o 

nápravu stavu 

- veškeré osobní údaje poskytuji dobrovolně 

- byl/a jsem poučen/a o svých právech dle §§ 12 a 21, zák. číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 ____________________ ____________________ 

 datum podpis 

 

 

Poznámky:  

 

 

Příchod z jiné MŠ:   

 

 

V Kladně dne:     Zápis provedl/ a:  
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