Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí
Cotkytle 104, 561 32 Cotkytle
příspěvková organizace
IČ: 75016966

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2021/2022
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky
č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění
žádám o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy
na Základní škole a Mateřské škole Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí
Údaje vyplňujte čitelně, hůlkovým písmem.
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Místo narození:
Adresa místa trvalého pobytu:

Rodné číslo:

Ulice:

PSČ:

Obec:
Doručovací adresa:

MATKA: (v případě nutnosti jiná osoba)
jméno a příjmení:
telefon:
e-mail:
adresa místa trvalého
pobytu:

OTEC: (v případě nutnosti jiná osoba)
jméno a příjmení:
telefon:
e-mail:
adresa místa trvalého
pobytu:

Dítěti JE x NENÍ*) diagnostikováno školským poradenským zařízením mentální, tělesné, zrakové
nebo sluchové postižení, závažné vady řeči, závažné vývojové poruchy chování, souběžné postižení
více vadami nebo autismus.
*) hodící se zakroužkujte
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Poklady, které je zákonný zástupce povinen přiložit k žádosti
kopie rodného listu
potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte

Potvrzení správnosti zapsaných údajů, souhlas se zpracováním údajů
Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas Základní škole a Mateřské škole
Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí, Cotkytle 104, k tomu, aby pro účely přijímacího řízení zpracovávala a
evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1.
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb.,
školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace, psychologických vyšetření.
Souhlas poskytuji na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně
archivuje.
Souhlas poskytuji pouze uvedené škole a jejímu zřizovateli, kteří mimo zákonem stanovených
případů nesmí tyto osobní a citlivé údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.
K uplatnění práv v oblasti osobních údajů je možné se na školu obracet prostřednictvím datové
schránky ID DS 874mcp5, emailem na adrese zs@cotkytle.cz nebo poštou na adrese Základní škola a
Mateřská škola Cotkytle, Cotkytle 104, 561 32 Cotkytle.
Výše uvedenými způsoby je možné uplatnit právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu
nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, uplatnit právo na přenositelnost údajů a
uplatnit další práva, vztahující se k ochraně osobních údajů. Souhlas, na základě kterého jsou údaje
zpracovávané, lze odvolat. Jmenovacím pověřencem pro ZŠ a MŠ Cotkytle je Dobrovolný svazek obcí
Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kontaktní osoba Mgr. Lenka Bartlová, Dolní Čermná 76, email:
dsomsl@dsomsl.cz.

V Cotkytli dne.....................................2021

..........................................................
podpis zákonného zástupce

1 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
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Potvrzení lékaře
Potvrzuji tímto, že dítě
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:

a)
b)
c)

se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování
je proti nákaze imunní
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci1

Dále potvrzuji, že dítě
1. je zdravé, může být přijato do mateřské školy
2. vyžaduje speciální péči v oblasti
a) zdravotní
b) tělesné
c) smyslové

a)

b)

c)

Jiná závažná sdělení o dítěti: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Alergie: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Možnost účasti na akcích školy – plavání, saunování, škola v přírodě

Dne……………………………….

ANO - NE

…………………………………………………
razítko a podpis lékaře

1

Potvrzení se vydává na žádost rodičů pro potřeby přijetí dítěte do mateřské školy jako povinný doklad podle
zákona č. 56/2005 Sb., školský zákon a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví.
Citace zákona:
§ 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., „Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky
stanovené zvláštním právním předpisem“. Odkaz viz následující.
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., „Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanovenému
pravidelnému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.“
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