
           
 

 

Prohlášení 
Jméno a příjmení dítěte:      

Jméno a příjmení zákonného zástupce - žadatele:   

Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí: 

• Potvrzuji, že mi bylo přiděleno registrační číslo pro přijímací řízení: __________________________ 

• Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s počtem přijímaných dětí do MŠ Veřovice. Počet volných míst pro školní 

rok 2022/2023 je 13. 

• Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s vnitřní směrnicí Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

v MŠ Veřovice pro školní rok 2022/2023.  

• Potvrzuji, že jsem byl/a jako účastník správního řízení upozorněn/a, že podle ustanovení § 36 odst. 3  zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mám možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

Podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mám právo 

nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy, mám nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů – viz 

Poučení žadatele. 

Osobní údaje 

• Dávám svůj souhlas škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mé osoby 

i mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. 

Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského 

zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření. 

ano  ne 

• Souhlas poskytuji na celé období docházky mého dítěte do této školy a na zákonem stanovenou dobu, po kterou 

se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. 

ano  ne 

• V případě odvolání proti nepřijetí dítěte do mateřské školy souhlasím s postoupením osobních údajů mých  

a mého dítěte Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v rámci správního řízení. 

ano  ne  

• Dávám svůj souhlas škole k tomu, aby evidovala mé telefonní číslo pro možnost kontaktování pro zrychlení 

příjímacího řízení. 

ano  ne 

Telefonní číslo:                 

• Dávám svůj souhlas škole k tomu, aby evidovala mou osobní datovou schránku pro možnost kontaktování 

pro zrychlení příjímacího řízení. 

ano  ne 

Datová schránka:              

• Dávám svůj souhlas škole k tomu, aby evidovala mou e-mailovou adresu pro možnost kontaktování 

pro zrychlení příjímacího řízení. 

ano  ne 

E-mail:                

 

Ve Veřovicích dne:               

podpis zákonného zástupce dítěte 


