PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO DĚTSKÉ SKUPINY PUNTÍK
Provozovatel Rodinná školka Špuntík z.s., Jana Wericha 688, Blatná 388 01, IČ: 06520146

Jméno a příjmení dítěte
Rodné číslo
Adresa trvalého bydliště
Státní občanství
Mateřský jazyk
Zdravotní pojišťovna

Datum narození

Matka
Jméno a příjmení, titul
Adresa trvalého pobytu
Kontaktní adresa
Telefon
E-mail
Zaměstnavatel , TEL.

Datum narození

Otec
Jméno a příjmení, titul
Adresa trvalého pobytu
Kontaktní adresa
Telefon
E-mail
Zaměstnavatel , TEL.

Datum narození

Sourozenci *
Jméno a příjmení*
Věk
Škola

Zvolená docházka
Celodenní 7:00 - 15:00 - 5 dní v týdnu
Celodenní v tyto dny: PO ÚT ST ČT PÁ

Dopolední 7:00 – 13:00 - 5 dní v týdnu
Dopolední v tyto dny: PO ÚT ST ČT PÁ

Plánovaný přestup do jiné MŠ k datu ** :
* nepovinné údaje
** zákonný zástupce má povinnost tuto událost oznámit při nástupu do DS, jedná-li se o přestup v době do 30. srpna
daného šk.roku, jinak bude prodloužena výpovědní lhůta na 90 dní s plnou platební povinností

Vyjádření dětského lékaře
Posuzované dítě se (vyberte):
a) podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním
b) podrobilo stanoveným pravidelným očkováním s výjimkou ………………………………
………………………………………………………., protože je proti nákaze imunní
c) podrobilo stanoveným pravidelným očkováním s výjimkou ………………………………
..……………………………………………………., protože má trvalou kontraindikaci, kvůli které se
nemohlo tomuto pravidelnému očkování podrobit
d) nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním
Dítě je alergické
ANO / NE
Typ alergie:
Dítě je schopno všech aktivit MŠ
ANO / NE
S omezením:
Dítě užívá léky
ANO / NE
Jaké:
Způsob užití:
Jiné trvalé potíže
ANO / NE
Jaké:
Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:
ANO / NE
Typ péče:
• tělesné
• smyslové
• zdravotní
• psychické
Další informace

Datum:

Podpis a razítko ošetřujícího lékaře

Dítě bude ze školky vyzvedávat (v případě jiných osob než-li zákonní zástupci dítěte)
Jméno a příjmení
Jméno a příjmení
TELEFON
TELEFON
Trvalé bydliště:
Trvalé bydliště:
U rozvedených rodičů:
č. rozsudku: ....................
Dítě svěřeno do péče:
Umožnění styku druhého rodiče s dítětem
v době:

Ze dne: ...........................

•
•

•

•

•

Beru na vědomí svou povinnost předávat dítě učitelce do třídy, hlásit změny údajů v tomto
evidenčním listě a omlouvat nepřítomnost dítěte ve školce.
Přijetí dítěte k docházce do Dětské skupiny Puntík je potvrzeno uzavřením smlouvy mezi
zákonnými zástupci dítěte a ředitelkou dětské skupiny, kde jsou uvedeny podmínky platby a
výše úhrady školného a stravy.
Zákonní zástupci svým podpisem přihlášky tímto udělují souhlas společnosti Rodinná školka
Špuntík z.s. , se sídlem Jana Wericha 688, Blatná 388 01, IČ: 06520146, zapsané ve spolkovém
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka L 7403, (dále jen
„Správce“), aby ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovávala osobní údaje dítěte,
uvedené v interních dokumentech dětské skupiny.
Zároveň berou na vědomí, že v rámci Novely zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině č. 329/2021 Sb. budou uchovávány a případně zpracovány osobní údaje zákonných
zástupců dítěte, a to v rozsahu osobních údajů vyplněných podpořenými osobami v této
přihlášce a jejích přílohách (vazba podpořené osoby na trh práce) pro vykazování žádosti o
státní příspěvek na provoz Dětské skupiny Puntík.
Takto poskytnuté údaje o podpořené osobě budou uchovávány a archivovány poskytovatelem
služby po dobu nezbytně nutnou stanovenou podmínkami MPSV a zákonem č.329/2021 Sb. pro
přidělení státního příspěvku a provozu dětské skupiny. Údaje jsou zpracovávány v rámci
elektronické aplikace OKskupiny, jež je zabezpečena v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o
kybernetické bezpečnosti a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

•

Účelem zpracování je přiřazení zákonného zástupce dítěte, jakožto cílové podpořené skupiny,
ke konkrétnímu dítěti navštěvujícímu dětskou skupinu a monitorování skutečností,
že podpořené osobě vznikl nárok na předmětnou podporu v provozu dětské skupiny.

•

Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy Evropské unie
a zákony České republiky. Osobní údaje podpořených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití a
zůstanou uloženy v uzamykatelných kancelářích správce osobních údajů. Po uplynutí lhůty
stanovené v předchozím odstavci budou údaje fyzicky zlikvidovány, tedy skartovány.

•

Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět u
zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů a případů, kdy
takováto povinnost bude přímo plynout ze zákona, jako například spolupráce s orgány činnými
v trestním řízení.

Podpis zákonných zástupců
V ............................. Dne ....................

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

