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   Evidenční formulář pro dítě v mateřské škole  
Informujeme Vás, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 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), že správce osobních údajů bude zpracovávat níže uvedené informace o Vás a Vašich dětech pro účel 
zařazení těchto informací do školní matriky dle § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Tyto informace budeme 
uchovávat po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem a dle dalších platných právních předpisů.   
Z pozice subjektu údajů Vám a Vašemu dítěti náleží práva stanovená v čl. 15 až čl. 22 GDPR. Jmenovitě se jedná o následující 
práva:  
a) právo na přístup k osobním údajům  
b) právo na opravu osobních údajů  
c) právo na výmaz a právo být zapomenut  
d) právo na omezení zpracování  
e) právo na přenositelnost osobních údajů  
f) právo vznést námitku  
g) právo nebýt předmětem automatizovaného zpracování  
V případě dotazů neváhejte kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na telefonním čísle 312 604 445, případně na 

emailové adrese poverenec@mestokladno.cz. 

 
Identifikace správce 
 

Název organizace: ZŠ a MŠ Kladno, Doberská 323 

IČ: 61894605 

Adresa sídla (dále jen správce) : Doberská 323, Kladno 

Osobní údaje dětí 

 
Jméno:________________________________________Příjmení:____________________________________________ 

Adresa:___________________________________________________________________________________________ 

Datum a místo narození:________________________________Mateřský jazyk_________________________________ 

Rodné číslo: 

 

Kód pojišťovny: 

 

   Státní příslušnost:_____________________ 
 

 

Údaje   o matce       o otci 

Jméno a příjmení: ________________________________________  _________________________________________ 

 
Adresa:                   ________________________________________  _________________________________________ 

 
Telefon:                  _________________________________   _________________________________________ 

Datum narození:* _________________________________   _________________________________________ 

 
* vyplnit jen v případě často užívaného jména (např. Jan Novák) pro lepší identifikaci  
 

      /     
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Předcházející školky: 

Školní rok Mateřská škola Dítě přijato dne Dítě odhlášeno dne 

    

    

    

 
 

Odklad školní docházky na školní rok ……………………………………..ze dne ………………………………………. 
 

Vydaný ZŠ ……………………………………………………………….    číslo jednací ……………..…………………………… 
 
 
Dítě bude školce vyzvedávat 

Jméno osoby Vztah k dítěti 

  

  

  

  

  

 
U rozvedených rodičů:  
 
 jednací číslo rozsudku ………………………………………….……………………….… ze dne ………………………………… 

 
Dítě svěřeno do péče ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Soudní omezení styku druhého rodiče dítětem…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Beru na vědomí svou povinnost předávat dítě osobně do třídy, hlásit změny údajů uvedených v tomto 
formuláři a omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole.  
 
 
 
V ______________________dne _________________________  
 
 
podpisy  obou rodičů: _______________________________________            _______________________________________ 
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