Písemná dohoda mateřské školy se zákonným zástupcem
o docházce dítěte do mateřské školy
dle § 1a) odst. 4 Vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Stanislava Šalšová - vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Bukovany - okres Hodonín, příspěvková organizace uzavírá
dohodu se zákonným zástupcem dítěte o docházce dítěte do mateřské školy dle § 1a odst. 4 vyhlášky č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
1. Údaje o dítěti
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………...…
Datum narození: …………………………………………………………………………………………………….
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………..….
2. Údaje o zákonných zástupcích
Jméno a příjmení (matka): …………………………………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………….……
Adresa (není-li shodná s adresou dítěte): …………………………………………………...………………………
Telefon a e-mail: ……………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení (otec): ……………………………………………………………………………………………
Datum narození: ………………………………………………………………………………………….…………
Adresa (není-li shodná s adresou dítěte): ………………………………………………………...…………………
Telefon a e-mail: ……………………………………………………………………………………………………
3. Typ docházky do mateřské školy
celodenní docházka
4. Zákonní zástupci souhlasí a berou na vědomí
a) Dávám svůj souhlas k tomu, aby organizace zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje
včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2019 Sb. o zpracování osobních
údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel v platném znění. Svůj
souhlas poskytuji pro účely vedení povinného dokumentace školy – matriky podle zákona č.561/2004 Sb.,
školského zákona v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 29. 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 (obecně nařízení o ochraně osobních údajů), někdy také General Data Protection
Regulation (dále jen Nařízení GDPR nebo Nařízení). 2
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b) Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a se Školním řádem MŠ a souhlasím s jeho obsahem.
c) Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a se způsobem komunikace s mateřskou školou:
•

webové stránky: www.zsbukovany.cz

•

telefon: 518 618 014

•

e-mail: reditel@zsbukovany.cz, skolka@zsbukovany.cz

a se způsobem omlouvání a odhlašování dítěte z docházky i stravování a budu dbát na to, aby vždy alespoň
jedno telefonní číslo poskytnuté mateřské škole ke komunikaci se mnou bylo aktuální.
d) Jsem srozuměn/a s tím, že si v případě jakéhokoli nachlazení, infekční rýmy a kašle, zvýšené teploty, průjmu
či zvracení ponechám dítě doma a nebudu ho přivádět do mateřské školy nemocné.
5. Další ustanovení
Tato dohoda platí po dobu docházky dítěte do mateřské školy. V případě změny uvedených údajů je zákonný
zástupce povinen informovat ředitele mateřské školy o změně.
6. Další sdělení a ujednání s rodinou

V Bukovanech ………………………………………..

………………………………….
Zákonný zástupce dítěte
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………………………………………
Stanislava Šalšová, vedoucí učitelka
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