Základní škola a Mateřská škola, Břežany
okres Znojmo příspěvková organizace 67165 Břežany 174, IČ: 75 00 88 82
e-mail: reditelna@zsbrezany.cz tel. 515 277113

Písemná dohoda MŠ se zákonným zástupce o docházce dítěte do mateřské školy
podle §1 a odstavec 5 vyhlášky č.14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Ředitelka ZŠ a MŠ uzavírá tímto dohodu se zákonným zástupcem dítěte o docházce dítěte do MŠ.

1. Údaje o dítěti
Jméno a příjmení: ____________________________________________________________
Datum narození: ______________Adresa: _________________________________________
2. Údaje o zákonných zástupcích dítěte
Jméno a příjmení (matka): ____________________________Datum narození: _____________
Adresa (není-li shodná s adresou dítěte):_______________________________________________
Telefon: ____________________________ E-mail: __________________________________
Jméno a příjmení (otec): ____________________________Datum narození: ______________
Adresa (není-li shodná s adresou dítěte):_______________________________________________
Telefon: ____________________________ E-mail: __________________________________
3. Typ docházky do MŠ (zakroužkujte)
a) Celodenní

b) Polodenní – od ______ do ______

4. Zpracování osobních údajů
Dávám svůj souhlas Základní škole Břežany 174 k tomu, aby zpracovávala a evidovala
osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech
ustanovení zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona
č.133/2000Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel v platném znění. Svůj souhlas
poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č.561/2004Sb.
školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a
psychologických vyšetření, mimoškolní akce školy jako školní výlety, školy v přírodě a
lyžařské kurzy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely
související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky
mého dítěte na této školy a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato
dokumentace povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez
zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé údaje poskytnout dalším
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osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č.101/2000Sb., zejména
o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodů.
5. Další ustanovení
a) 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.
b) Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu (§
34 odst. 9 školského zákona), lze dohodnout prodloužení docházky dítěte nejdříve
s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uzavření
dohody. Tomuto dítěti nebyl omezen rozsah vzdělávání v rozhodnutí o přijetí. O
uzavření této dohody ředitel mateřské školy neprodleně informuje zákonného
zástupce dítěte, které se vzdělává ve zbývající době.
c) Prohlašuji, že jsem byla seznámen/a se školním řádem a souhlasím s jeho obsahem.
(ŠŘ je umístěn na webových stránkách školy www.zsbrezany.cz)

d) Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. V případě změn budu
neprodleně informovat pedagogické pracovníka nebo vedení školy.
Podpisem stvrzuji správnost údajů a prohlašuji, že žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
byla projednána s oběma zákonnými zástupci, kteří souhlasí s předškolní docházkou v MŠ
Břežany.

V ______________________ dne ______________________

______________________________
Zákonný zástupce dítěte

______________________________
Ředitelka školy Mgr. Lucie Martinková

