Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace
Adresa: Jižní 1903 Česká Lípa 47001,skola@zsmsjizni.cz,
MŠ: 487829343, ředitel: 487829321

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Žádám o přijetí mého syna – mé dcery do MŠ Jižní, od: .............................................................................
Jméno dítěte: .................................. Příjmení dítěte: ................................... Datum narození: .................................
Místo narození: .......................... bydliště (kde je hlášen): .........................................................................................
Případná kontaktní adresa: ........................................................................................................................................
Mateřský jazyk: ........................................... Občanství: ................................. ZP:......................................................
Jméno a příjmení matky: .................................................................... Telefon: ........................................................
email: .........................................................................
Jméno a příjmení otce: ............................................................................ Telefon: ...................................................
email: .........................................................................
Jméno a příjmení dalšího zákon. zást.: .................................................................... Telefon: .....................................
SOUROZENCI: Jméno a příjmení: ............................................. datum narození ..........................................................
...................................................................................................................................................................................
na ZŠ a MŠ Jižní: ANO x NE:
Totožnost žadatelů byla ověřena podle občanského průkazu: ANO x NE
Totožnost dítěte byla ověřena podle rodného listu: ANO x NE

Vyjádření lékaře:
Dítě je řádně očkováno………………………………………………………………………………………
………………………………….
Razítko a podpis lékaře

V ................................................ dne: ..............................

………………………………………………
Podpis zákonného zástupce

č. účtu: 41123-824/0600
http://www.zsmsjizni.cz/
IČO: 48283088

kancelář tel: 487829320
MŠ tel: 487829343

Školní jídelna tel: 487829326

Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace
Adresa: Jižní 1903 Česká Lípa 47001,skola@zsmsjizni.cz,
MŠ: 487829343, ředitel: 487829321

Souhlas zákonných zástupců nezletilého dítěte se zpracováním osobních údajů
Já (jméno, příjmení) ........................................ dávám výslovný souhlas stvrzený svým podpisem ke zpracování osobních údajů o
mém synovi/dceři1 (doplnit jméno a příjmení) .. ............................................................ , datum narození ............................... ,
správci osobních údajů: Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace, Jižní 1903, 470 01
Česká Lípa, IČO: 48283088.

Účel zpracování
Subjekt osobních údajů
Typ osobních údajů
Doba zpracování
Účel zpracování osobních údajů: veřejná prezentace školy formou účasti ve
školních soutěžích, projektech, olympiádách, na výstavách.
Subjekt osobních údajů: nezletilý žák ZŠ a dítě MŠ.
Typ osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, škola, informace o
výsledcích, fotografie, video.
Doba zpracování: po dobu školní docházky.
Účel zpracování osobních údajů: propagace školy a její činnosti na
webových stránkách školy a sociálních sítích školy
Subjekt osobních údajů: nezletilý žák ZŠ a dítě MŠ.
Typ osobních údajů: jméno a příjmení, třída, škola, fotografie, video.
Doba zpracování: po dobu školní docházky.
Účel zpracování osobních údajů: zveřejnění v propagačních materiálech
školy určených veřejnosti nad rámec oprávněného zájmu školy.
Subjekt osobních údajů: nezletilý žák ZŠ a dítě MŠ.
Typ osobních údajů: jméno a příjmení, třída, škola, fotografie, video
Doba zpracování: po dobu školní docházky
Účel zpracování osobních údajů: veřejná prezentace výtvarných prací na
výstavách a přehlídkách mimo prostory školy
Subjekt osobních údajů: nezletilý žák ZŠ a dítě MŠ.
Typ osobních údajů: jméno a příjmení, třída, škola
Doba zpracování: po dobu školní docházky
Účel zpracování: předání osobních údajů v nezbytném rozsahu třetím
stranám za účelem organizace vzdělávacích akcí, mimoškolních akcí,
ubytování, pojištění a dopravy s mimoškolními akcemi souvisejícími
Subjekt osobních údajů: nezletilý žák ZŠ a dítě MŠ.
Typ osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, třída
Doba zpracování: po dobu školní docházky2

Souhlas
Hodící se označte 

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

Podpis

Souhlas lze kdykoliv po dobu docházky do ZŠ nebo MŠ odvolat nebo změnit. Změna musí být uskutečněna písemně vložením
data a podpisu u příslušného účelu v tomto dokumentu. Platnost změny je od tohoto data.
V České Lípě dne: ....................................
_______________________________
Podpis zákonného zástupce
Nehodící se škrtněte
V případě nesouhlasu beru na vědomí, že neposkytnutím souhlasu může způsobit situaci, že žák se nebude moci některých mimoškolních
akcí účastnit.
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č. účtu: 41123-824/0600
http://www.zsmsjizni.cz/
IČO: 48283088

kancelář tel: 487829320
MŠ tel: 487829343
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