
Dětská skupina Dobromysl

Zřizovatel: Rosteme spolu, z.ú., Školní 10, 669 02 Znojmo, IČO: 03274462

e-mail:skolkadobromysl@email.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost o přijetí dítěte do dětské skupiny

I. Identifikační údaje žadatele

Jméno a příjmení dítěte:

Datum a místo narození:

Adresa trvalého pobytu: PSČ, obec, ulice, č. popisné

Kontaktní adresa (je-li jiná než adresa trvalého pobytu):

Jméno a příjmení matky: Telefon:

E–mail:

Adresa trvalého pobytu:

Jméno a příjmení otce: Telefon:

E–mail:

Adresa trvalého pobytu:



II. Další nezbytné údaje pro posouzení žádosti

Do dětské skupiny dochází sourozenec dítěte (odpověď zakroužkujte):                         ano - ne

Dítě navštěvuje Montessori dílničky naší organizace Rosteme spolu, z.ú.:                     ano - ne

Údaje o zaměstnání matky (zakroužkujte jednu

z variant):

a) v zaměstnaneckém poměru:

1. pracovní smlouva na dobu určitou

s termínem do ……………….

2. pracovní smlouva na dobu neurčitou

b) OSVČ/podnikatel

c) student

d) uchazeč o zaměstnání registrovaný

na úřadu práce

Údaje o zaměstnání otce (zakroužkujte jednu

z variant):

a) v zaměstnaneckém poměru:

1. pracovní smlouva na dobu určitou

s termínem do ……………….

2. pracovní smlouva na dobu

neurčitou

b) OSVČ/podnikatel

c) student

d) uchazeč o zaměstnání registrovaný

na úřadu práce

Beru na vědomí měsíční školné:

Celodenní docházka 5 dnů v týdnu (7:00 – 16:00) 6 000 Kč / měsíc

Pozn.: Stravné není obsaženo v ceně školkovného

Požadovaná doba docházky: celodenní 5 dnů v týdnu

V …......................... dne …...........

….…………………….………………

Podpis zákonného zástupce dítěte:

Žádost přijata dne:  ……..…………
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Vyjádření lékaře :

1. Dítě je zdravé, může být přijato do předškolního zařízení: ANO  -  NE

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

2. Posuzované dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO  -  NE

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

b) je proti nákaze imunní ANO  -  NE

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování ANO  -  NE

………………………………………………………………………………………….

d) je alergické na: ………………………………………………………………………

e) dlouhodobě užívá léky (typ/ druh, dávka):

………………………………………………………………………………………….

3. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:
a) zdravotní
b) tělesné
c) smyslové
d) jiné

Jiná závažná sdělení o dítěti:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..........

V ……………………dne………………… ….…………………………..

razítko a podpis lékaře
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Informace o zpracování osobních údajů:

a) Správcem osobních údajů je: Rosteme spolu, z.ú., Školní 10, 669 02 Znojmo,

IČO: 03274462, e-mail:skolkadobromysl@email.cz

b) Účel a právní základ zpracování osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány za účelem

posouzení přijetí dítěte do dětské skupiny. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě

právního titulu pro splnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1. písm. b) Obecného nařízení o ochraně

osobních údajů č. 2016/679.

c) Požadavek na poskytnutí osobních údajů je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy.

Pro výše uvedený účel je žadatel povinen osobní údaje poskytnout, v případě neposkytnutí

údajů nemůže správce posoudit žádost o přijetí dítěte do dětské skupiny a dítě nebude

přijato.

d) Osobní údaje budou uloženy pro účel jejich zpracování po dobu 1 školního roku od

rozhodnutí o žádosti o přijetí do dětské skupiny. Po uplynutí této doby budou správcem

osobních údajů zlikvidovány.

e) Žadatel má právo požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu nebo

výmaz, popřípadě omezení zpracování. Žadatel má dále právo podat stížnost u dozorového

úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se žadatel domnívá, že

zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č.

2016/679.

Výše uvedené informace o zpracování osobních údajů jsem přečetl(a), jsou mi srozumitelné a beru

je na vědomí.

V …......................... dne …...........

…………………….………………….

Podpis zákonného zástupce dítěte:
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