Přihláška/REGISTRACE DÍTĚTE
k zápisu do mateřské školy

Registrační číslo žádosti (nevyplňujte, místo pro úřední záznam)

1. Jméno a příjmení dítěte:
datum narození
rodné číslo
státní občanství

mateřský jazyk
místo narození, okres

bydliště

PSČ

zdravotní pojišťovna
2. K zápisu od (den, měsíc, rok):
 na celodenní docházku od 7:30 hod. do 17:00 hod.
 na polodenní docházku od 7:30 hod. do 12:10 hod.
3. Otec (jméno a příjmení)
bydliště
telefon

e-mail

4. Matka (jméno a příjmení)
bydliště
telefon

e-mail

5. Sourozenci (jméno a datum narození)

6. Vaši školku jsme si vybrali:
 protože chceme, aby naše dítě získalo židovské předškolní vzdělání
 na doporučení přátel
 podle webových stránek
 protože jsme slyšeli, že vaše školka má dobrou úroveň
 z jiných důvodů:

7. Jsou někteří členové vaší rodiny členy Židovské obce v Praze?

 ano

8. Podílí se vaše rodina jiným způsoben na životě židovské/ých komunit/y?

 ne

Prohlášení rodičů
Dávám svůj souhlas mateřské škole Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při ŽOP, Belgická 25, Praha 2,
IČ: 69780111 k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé
údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování 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, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření. Beru
na vědomí, že ode dne 25. 5. 2018 zpracovává Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při ŽOP, Belgická 25, Praha 2,
IČ: 69780111 mé osobní údaje a osobní údaje přihlašovaného dítěte k výše uvedeným účelům na základě
zákonné povinnosti. Od tohoto data se zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (GDPR). Byl jsem informován, že po stvrzení již nebude možné můj souhlas odvolat a že v případě, že si
nepřeji, aby byly osobní údaje k výše uvedeným účelům zpracovávány, nebude možné o přijetí dítěte rozhodnout
a žádost o přijetí mého dítěte bude z přijímacího řízení vyřazena. Byl jsem poučen 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.
Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby v rodině nebo
nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž dítě přišlo do styku.
Bereme na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte.

Datum a podpis rodičů (zákonných zástupců dítěte)

Přijetí a zápis do MŠ probíhá obvyklým způsobem. Rodiče dětí mohou v opodstatněných případech žádat o přijetí
svého dítěte i v průběhu školního roku (pokud to umožňuje kapacita MŠ).
Prosíme vás, abyste předem vyplnili tuto registraci a doručili ji do školy – osobně (sekretariát školy) či elektronicky
(skola@lauder.cz). Nejpozději do 8. dubna 2020.
Po obdržení registrace Vám vygenerujeme kód, pod kterým se přihlásíte do on-line tabulky a zvolíte si pro Vás
optimální čas zápisu v rozmezí 12:30–18:00. V den zápisu, 5. května 2020, prosím přijďte osobně do školy.
K zápisu přineste občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců a rodný list dítěte. Přítomnost zapisovaného
dítěte je vítaná, ale není nutná. Výsledky přijímacího řízení škola uveřejní nejpozději do 30 dnů od data zápisu.

