
Přihláška k docházce 

 
 

 Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
(přihláška k docházce) 

 
Jako zákonný zástupce dítěte žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

jméno a příjmení dítěte: 

narozené dne: 

místo trvalého pobytu: 

do Lesní mateřské školy Remízek, Milčice 5, 38716 Kraselov, IČ 02445620, k: 

a) celodenní docházce – od data………………… 

b) individuální docházce (IV s přezkoušením) – od data ………………… 

 

Jméno a příjmení maminky: 

místo trvalého pobytu: 

adresa pro doručování: 

telefon: 

E-mail:           

 

Jméno a příjmení tatínka: 

místo trvalého pobytu: 

adresa pro doručování: 

telefon: 

E-mail:  
 
 
Datum: 
 
 
…………………………………… 
Podpis zákonného zástupce 
 
 
Totožnost rodičů ověřena na základě předložení OP – ověřil:  
 
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. 

 



Přihláška k docházce 

Informace o zpracování osobních údajů při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  

Lesní mateřská škola Remízek, z.s. IČ: 02445620 zapsaná v rejstříku škol a školských 

zařízení od 1. 9. 2017 Milčice 5 387 16 Kraselov,  

jako správce osobních údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (UE) 

2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů) poskytuje zákonnému zástupci dítěte, který žádá o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání do LMŠ Remízek tyto informace o zpracování osobních údajů.  

Lesní mateřská škola Remízek, z.s., (dále jen „LMŠ Remízek“) zpracovává osobní údaje 

dítěte (účastníka správního řízení) a jeho zákonného zástupce, popř. osoby oprávněné dítě 

zastupovat, který/která žádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, za účelem  

- organizace předškolního vzdělávání (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb.),  

- plnění povinností předškolního vzdělávání (§ 34a zákona č. 561/2004 Sb.)  

- rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v 

tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a jsou vždy dostatečně zabezpečeny a chráněny 

před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.  

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu uvedeném na přihlášce k předškolnímu 

vzdělávání.  

Osobní údaje dítěte a zákonného zástupce, který žádá o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání, jsou zpracovávány po dobu konání řízení o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou osobní údaje 

zpracovávány po dobu docházky do LMŠ Remízek. V případě nepřijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání jsou osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let.  

Ředitelka LMŠ Remízek, předá osobní údaje dítěte, které bylo přijato k předškolnímu 

vzdělávání v LMŠ Remízek, řediteli spádové mateřské školy (§ 34a odst. 2 zákona č. 

561/2004 Sb.). Anonymizované údaje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou 

zveřejněny na webové stránce www.skolkaremizek.cz.  

Jako subjekt údajů máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se vás 

týkají, jejich opravu, doplnění nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku 

proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte právo dostat odpověď na svou 

žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti 

správcem. Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy 

remizek.gdpr@seznam.cz nebo písemně na adrese Aneta Ira (nebo Lesní mateřská škola 

Remízek, z.s.) Milčice 5, 38716 Kraselov. Rovněž máte právo obrátit se na pověřence pro 

ochranu osobních údajů, kterého správce jmenoval a jehož kontaktní údaje jsou vedeny na 

adrese www.skolkaremizek.cz nebo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu (Úřad pro 

ochranu osobních údajů) v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 


