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Adresát:

Mgr. Šárka Vostarková

Základníškola a Mateřská škola, Kladno č.j.,

Zd.Peňíka1756

272)lKladno

V Kladně dne-

vyplrrí ředitelka školy)

Žáďosto přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Žaaa^o přijetí k předškolnímu na Základní škole a Mateřské škole Kladno, Zd.Peňika1756,

odloučené pracoviště R. Svobodové 2597 , pro mého syna / mou dceru ve školním roce l ,

Tímto dokumentern žáďárn o přijetí dítěte k celodenni ďocházce X půldenní docházce (nehodící

škrtněte).

}méno a příjmení žákalžákyně
Mž
Pohlaví

Datum narození žáka Trvalé bydliště žáka

Jméno a příjmení zákonného zástupce Datum narození zákonného zástupce

TrvaIé bydliště zákonného zástupce kontaktní telefon

Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
20161679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (GDPR), dále podle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů a podle zákona o předškolnírn, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání č.561,12004 Sb. (Škotský zákon) ve znění pozdějších předpisů §28. V rámci správního
řizeníjsou osobní údaje žáka poskytnuty příspěvkové organizaci (škole) za účelem vydání rozhodnutí
ředitele školy o přijetí či nepřijeťí žákak předškoJnímu vzdělávání, a to v rozsahu: jméno žáka, pitlmeni
žáka, datum narození žáka, místo trvalého pobyfu žáka, pohlaví žáka, jméno zákonného zástupce,
příjmení zákonného zástapce, místo trvalého pobytu, datum narození. Příspěvková organizace osobní
údaje žáka a zákonného zásfupce zpracovává dle skartačního řádu po dobu 5 let. V rámci správního řízení
jsou dále osobní údaje dítěte poskytnuty ziizovatelí příspěvkové organizace za účelem zpracování zápisíl
do mateřské školy v rozsahu jméno, příjmení, dafum narození, místo trvalého pobyfu dítěte. Zřizovate|
příspěvkové organizace osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahálenípředškolního vzdělávání.

Podpis zákonného zástupce
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Adresát:

Mgr, Šárka Vostarková

Základníškola a Mateřská škola, Kladno

Zd.Petííka7756

27201, Kladno

C.l,: _(vyplní ředitelka školy)

Žáďosto přiietí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Žaaamo přijetí k předškotnímu na Základní škole a Mateřské škole Kladno, Zd.Peňika1756,

odloučené pracoviště R. Svobodové 2597, pro mého syna l mou dceru ve školním roce /.

Tímto dokumentem žádárn o přijetí dítěte k celodenní docházce X půldenní docházce (nehodící

škrtněte).

Jméno a příjmení žákalžákyné
Mž
Pohlaví

Datum narození žáka Trvalé bydliště žáka

Jméno a příjmení zákonného zástupce Datum narození zákonného zástupce

Trvalé bydliště zákonného zástupce kontaktní telefon

Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
20161679 o ochraně íyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (GDPR), dále podle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb,
ve znění pozdějších předpisů a podle zákona o předškolnírn, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdélávéníč.561,12004 Sb, (Škobký zákon) ve znění pozdějších předpisů §28. V rámci správního
řízení jsou osobní údaje žáka poskytnuty příspěvkové organizaci (škole) za účelem vydání rozhodnutí
ředitele školy o přijetí či nepřijeťí žákak předškolnímu vzdělávání, a to v rozsahu: jméno žáka, pŤijmení
žáka, datum nalození žáka, místo trvalého pobyfu žáka, pohlaví žáka, jméno zákonného zásťupce,
příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, datum narození. Příspěvková organizace osobní
údaje žáka a zákonného zástupce zpracovává dle skartačního řádu po dobu 5 let. V rámci správního Ťízení
jsou dále osobní údaje dítěte poskytnuty zijzovateli příspěvkové organizace za účelem zpracování zápisů
do mateřské školy v rozsahu jméno, příjmení, dafum narození, místo trvalého pobytu dítěte. Zřizovatel
příspěvkové organizace osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahájenípředškolního vzdéIávání.

Podpis zákonného zástupce


