Mateřská škola, Praha 10, TUCHORAZSKÁ 472/2a, příspěvková organizace
se sídlem: Tuchorazská 472/2a, 100 00 Praha 10 - Malešice
IČO: 70924309
Povolení ke zpracování a evidenci osobních údajů
Dávám tímto svůj souhlas, aby mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha
10, Tuchorazská 472/2a, příspěvková organizace, v rámci přijímacího řízení zpracovávala
a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v planém znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci
obyvatel a rodných číslech v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné
dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění pro vedení
nezbytné zdravotní dokumentace.
Byl/a jsem poučen/a o právech podle zákona č. 101/2000 Sb.
Byl/a jsem poučen/a o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení
zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti
nahlížet do spisu.
Výzva k nahlédnutí do spisu
V souladu s § 36 Z 500/2004 Sb. je Vám dána možnost eventuálního doplnění spisu
a seznámit se s podklady spisu dne 9.6. 2022 od 10,00 do 12,00 hod. (v případě potřeby je nutné
domluvit tel. předem schůzku.)

Seznámení se směrnicí ředitelky školy ke stanovení podmínek a kritérií při podávání žádosti
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) seznámen(a) a četl(a) tyto dokumenty:
1) Směrnice ředitelky školy: „Stanovení podmínek pro podávání žádostí k přijetí dětí cizinců
s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o
pobytu cizinců na území ČR s místem pobytu ve spádové oblasti k předškolnímu
vzdělávání na školní rok 2022/2023 a kritéria přijímání.
Dokumenty jsou k dispozici na nástěnce v budově školy a na www.mstuchorazska.cz v odkazu pro zápis
dětí.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ
Já, ……………………………………., zákonný zástupce dítěte ……………………..………..….
tímto čestně prohlašuji, že údaje mnou uvedené v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou
pravdivé a správné. Jsem si vědom/a toho, že pokud bych uváděl/a nepravdivé údaje, budu čelit všem
následným postupům v souladu se zákony ČR.

_________________________
Podpis zák. zástupc
Telefon: 274 779 616
e-mail: reditelna@mstuchorazska.cz www. mstuchorazska.cz

