
 

 

 

Prohlášení zákonných zástupců 
 

 

Dohoda o ustanovení jednoho společného zmocněnce 
Zákonní zástupci dítěte se dohodli, ţe veškeré písemnosti bude MŠ zasílat, předávat zákonnému zástupci: 
 

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa pro doručování písemností:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail *):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

označte kříţkem  ano       ne 

Prohlášení ke zpracování a evidenci osobních údajů 
Byli jsme informováni, ţe výše uvedené osobní údaje Mateřská škola Starý Jičín, příspěvková organizace, 

zpracovává na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Osobní údaje označené *) (email) je 

zpracováván ve veřejném zájmu za účelem kvalitnější a rychlejší komunikace a jejich neposkytnutí není 

důvodem nepřijetí ţádosti. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu docházky dítěte do mateřské školy, 

poté budou archivovány a skartovány dle archivačního a skartačního řádu. Tyto osobní údaje nejsou 

předávány třetím osobám a má k nim přístup pouze oprávněný zaměstnanec školy.  Všechny výše uvedené 

osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 zákona č. 110/2019 O zpracovávání osobních údajů a dle této legislativy je zajištěna 

poţadovaná ochrana. Pro bliţší informace o zpracování osobních údajů je moţné se na školu obracet na 

adrese: Mateřská škola Starý Jičín, Starý Jičín 75 nebo na www.msstaryjicin.cz 
 

 

označte kříţkem  ano       ne 

 

Prohlášení o seznámení s kritérii přijímání dětí do mateřské školy 
Prohlašuji, ţe jsem byl/a seznámen/a s Kritérii přijímání dětí do mateřské školy. 

označte kříţkem  ano       ne 

 

Prohlášení o seznámení s možností nahlížet do spisu 
Byl/a jsem poučena o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení zákona  

č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, zejména o moţnosti nahlíţet do spisu ještě před vydáním 

rozhodnutí ve věci přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání. Nahlíţet do spisu, seznámit se s podklady 

pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim je moţné po celou dobu řízení, a to po telefonické domluvě s ředitelkou 

školy 605 879 202. 

označte kříţkem  ano       ne 

 

Prohlášení o uvedení pravdivých údajů 
Prohlašuji, ţe jsem v ţádosti uvedl/-a pravdivé údaje. Jsem si vědom/-a, ţe pokud správní orgán zjistí, ţe 

uvedené údaje jsou nepravdivé, můţe zrušit rozhodnutí a rozhodovat ve věci znovu a můţe být také 

zahájeno přestupkové řízení. 

označte kříţkem  ano       ne 

 

Prohlášení o seznámení se zkušební dobou 
Bereme na vědomí, ţe zkušební doba je 2 měsíce souvislé docházky po nástupu dítěte do MŠ.  

V souladu s § 35 zákona č. 561/2004Sb. pak lze docházku dítěte do mateřské školy ukončit. 

označte kříţkem  ano       ne 

 
 

Prohlašuji, ţe jsem pečlivě zváţil/a všechna výše uvedená prohlášení a uvedené údaje v ţádosti o přijetí  

a jejich pravdivost stvrzuji svým podpisem. 
 

Ve Starém Jičíně, dne:          Podpis zákonného zástupce:  

 

Ţádost převzata dne:           Údaje ověřila ředitelka MŠ:  

 

 

http://www.msstaryjicin.cz/

