Dohoda
o dohodnutí podmínek pobytu a stravování dítěte v mateřské škole
Na základě vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění uzavírá Mateřská škola
Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko, příspěvková organizace,
zastoupená ředitelkou mateřské školy
Evou Pařilovou
a
zákonný zástupce dítěte:
Jméno dítěte:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
tuto dohodu:
Beru na vědomí, že podle § 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je-li dítě v době
podávání jídla přítomno v MŠ, stravuje se vždy.
Dávám svůj souhlas Mateřské škole Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko, příspěvkové
organizaci k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného
čísla našeho dítěte ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb.,
v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření,
k mimoškolním akcím školy, jako jsou školní výlety, školy v přírodě, k úrazovému pojištění dětí a pro
jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky
našeho dítěte do této mateřské školy a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato
dokumentace ve škole povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole a jejím
pedagogickým pracovníkům, kterými jsou ředitelka školy, třídní učitelky a asistenti pedagoga a
nepedagogickému pracovníkovi, kterým je vedoucí školního stravování. Byl/byla jsem
seznámen/seznámena s tím, že jmenovaní zaměstnanci mateřské školy bez zákonem stanovených
případů nesmí osobní údaje a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům, že jsou
povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění
by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení jejich pracovního
poměru.
Byl/byla jsem poučen o právech podle § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodu.
Byl/byla jsem informován/informována o mém právu přístupu k osobním údajům, právu na jejich
opravu a o dalších právech stanovených v § 21 tohoto zákona.
Zavazuji se, že neprodleně oznámíme třídním učitelkám jakékoliv onemocnění dítěte, výskyt
přenosné choroby v rodině nebo v nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou
nebo onemocnění osoby, s níž dítě přišlo do styku.
Beru na vědomí, že ředitelka MŠ může ze závažných důvodů podle § 35 odst. 1 písm. a), b), c) zákona
561/2004 Sb., po předchozím písemném upozornění ukončit předškolní vzdělávání.
Toto opatření se nevztahuje na povinné předškolní vzdělávání.
Dávám svůj souhlas Mateřské škole Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko, příspěvkové
organizaci k pořizování fotografií a videonahrávek dětí v rámci činností a akcí v mateřské škole a
s jejich použitím při prezentaci a propagaci (na webových stránkách školy, ve výročních zprávách
školy, v tisku, ve školní kronice, na internetu).

Jiný požadavek zákonného zástupce dítěte na pobyt v MŠ:………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
V ………………………………………….. dne………………………………………

……………………………………………………
zákonný zástupce

……………………………………………………….
Eva Pařilová, ředitelka MŠ

