
OSOBNÍ SPIS DÍTĚTE - ŠKOLNÍ MATRIKA
Mateřská škola Žitenice, Školní 151, 411 41 Žitenice

(Vyplní rodiče, zákonný zástupce dítěte) Údaje o dítěti

Jméno a příjmení dítěte Datum narození

Bydliště – adresa Rodné číslo
PSČ: Místo narození
Telefon domů Státní občanství
Zdravotní pojišťovna Vyučovací jazyk český

Údaje o rodině, kontakt při náhlém onemocnění:

Matka Otec

Příjmení a jméno
Bydliště - adresa,
(pokud se liší od adresy
dítěte)
tel. číslo (mobil)

U rozvedených rodičů:

č. rozsudku ze dne:
dítě svěřeno do péče:
umožnění styku druhého rodiče s dítětem
v době

Beru na vědomí svou povinnost osobně předávat dítě učitelce do třídy, hlásit změny údajů v tomto záznamu o dítěti a
řádně omlouvat nepřítomnost dítěte (písemně - delší než 14 dní) v mateřské škole.
Souhlasím, aby ředitelka MŠ použila v případě nezbytně nutném data naše i našeho dítěte. Dále prohlašuji, že jsme byli
ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. v plat. znění, řádně informováni o způsobu použití osobních údajů a o tom, že
tyto údaje nebudou zpřístupněny, či sděleny nepovolaným právnickým a fyzickým osobám, nebudou použity
k jinému než výše uvedenému účelu a jsou náležitě chráněny ve smyslu  § 132 zákona č. 101/2000 Sb. v plat. znění.
Mateřská škola je správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a jimi
pověřených osob. Zpracovávány jsou údaje uvedené na přihlášce, tzn. jména, adresy, kontaktní údaje, data narození a
rodná čísla. Tyto údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a
jsou zpracovávány za účelem vedení školní matriky, seznamů dětí, kroniky školy, knihy úrazů, označování věcí dětí a
seznamů oprávněných osob. Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci
činnosti školy a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školy, na
FB stránkách školy, školském portálu Ústeckého kraje, obecním zpravodaji, výstavkách prací ve škole i na
veřejnosti a na školním tablu. Na základě školského zákona jsou údaje poskytovány SPC, PPP, Městský úřad (odbor
školství, sociální - OSPOD) a ČŠI. Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od správce přístup
k osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost
u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má právo na pořízení kopie zpracovaných osobních údajů, vznést námitku
proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má právo
kdykoliv souhlas odvolat. Škola nepředává osobní údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně
nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení. Neudělení či odvolání souhlasu nemá za následek
jakékoliv znevýhodnění dítěte a jeho práv ze strany školy.
Souhlas uděluji svobodně na základě prostudování výše uvedených informací.
Kontaktní údaje správce osobních údajů: 
Mateřská škola Žitenice, se sídlem Školní 151, 411 41 Žitenice, tel. 416748039, e-mail ms.zitenice@seznam.cz
Kontakt na pověřence pro ochranu osobní údajů: 
Titul, jméno, příjmení: Mgr. Petr Panaš, Kontaktní poštovní adresa: nám. ČSA 179, Terezín, PSČ: 411 55
e-mail: petr.panas@terezin.cz, tel. č.:  777 929 572

mailto:petr.panas@terezin.cz


(Vyplní lékař)

Vyjádření dětského lékaře

1. Dítě je zdravé, může být přijato do MŠ

2. Dítě vyžaduje speciální péči, jedná se o zdravotní postižení v oblasti

a) mentální

b) tělesné

c) smyslové (zrak, sluch)

d) řečové

e) autismus

f) jiné

3. Dítě vyžaduje speciální péči, jedná se o zdravotní znevýhodnění v oblasti

a) zdravotní oslabení

b) dlouhodobá nemoc

c) lehčí zdrav. poruchy vedoucí

k poruchám učení a chování

Jiná, závažná sdělení:

Bylo dítě řádně očkováno:

(netýká se povinného PV)

ANO                                                    NE

Alergie:

Možnost účasti na akcích školy

plavání, saunování, škola v přírodě, apod.

V …………………………………  datum …………………………
Razítko a podpis pediatra

(Vyplní škola)

Rozhodnutí o odkladu školní docházky na rok: ze dne: č. j.



Vzdělávání probíhá dle zásad Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Č. j. 32 405/2004-22,
na jehož základě byl vypracován Školní vzdělávací program.
Název školy: Mateřská škola Žitenice, Školní 151, 411 41 Žitenice

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Iserová
(razítko)

Údaje o předchozím vzdělávání:

Školní rok Třída Příchod

dne

Odchod

dne

Třídní učitelky Název Školního vzdělávacího programu:

Beru na vědomí, že pokud je dítě v době oběda přítomno v MŠ, stravuje se vždy.

Byl/a jsem seznámen s místem zveřejnění školního řádu a způsobem přihlašování a odhlašování dítěte ke
stravování.
(nástěnka MŠ, web: www.mszitenice.cz)

Souhlasím s bezhotovostním převodem (inkasem) plateb za stravné a školné.

(O výši aktuální částky je zákonný zástupce vždy informován.)

Částky převádějte z mého účtu č.: ………………………………………………….…/…………………, ve prospěch školy.

Podpis zákonných zástupců:……………………………………………………………….……………………………………………………..


