
Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace 
Sídlo: Severní 1261/19, 74801 Hlučín, IČ: 75027151 

 

Zákonný zástupce vybírá jednu mateřskou školu, v MŠ Severní jednu možnost vzdělávání: 

 

MŠ Severní:    běžná třída    Montessori třída 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MŠ Dr. Ed. Beneše 

 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023 - 2024 

 

 

Jméno a příjmení dítěte  ______________________________________________________ 
 

Datum narození ______________________ Rodné číslo ____________________________ 

 

Trvalý pobyt _______________________________________  PSČ ___________________ 

 

Zdravotní pojišťovna _______________________ Datum nástupu ___________________ 

 

 

Žadatel zastupujícího dítěte 

 

Jméno a příjmení ___________________________________  Datum narození____________ 

 

Trvalý pobyt _______________________________________  PSČ ____________________ 

 

Telefon ____________________________ E -mail__________________________________ 

 

ID datové schránky __________________  

 

Jméno a příjmení druhého zákonného zástupce _____________________________________  

 

Trvalý pobyt _______________________________________  PSČ ____________________ 

 

Telefon ___________________________ E -mail________________________ID datové schránky _________  

 

 

Adresa pro doručování písemnosti, není-li shodná s adresou trvalého bydliště: 

 

 

 

 

 

V Hlučíně  dne:      Podpis žadatele /zákonného zástupce dítěte: 



Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace 
Sídlo: Severní 1261/19, 74801 Hlučín, IČ: 75027151 

 

 

 
Zákonní zástupci informují školu o jakýchkoliv zvláštnostech – fyzických, psychických. Sdělují, zda je dítě v péči neurologa, psychiatra, 

SPC, PPP apod. 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném 

znění (tj. plnění právní povinnosti). 

Správcem osobních údajů je Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvkové organizace, zpracovávané osobní údaje jsou ukládány po dobu 

stanovenou dle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění. Pověřenec pro ochranu osobních údajů.: Luděk Mandok, 

ludek.mandok@autocont.cz. 
 

Na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu 

svých osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů (pokud jsou udány důvody), právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na 

přenositelnost osobních údajů a právo podat proti Správci osobních údajů stížnost.  V případě, že budete mít jakékoliv otázky ohledně osobních údajů 

nebo výkonu Vašich práv neváhejte kontaktovat naše pracovníky, kteří jsou plně připraveni poskytnout Vám plný informační servis nebo pomoci 

s naplněním Vašich práv. V takových případech kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.: Luďka Mandoka, ludek.mandok@autocont.cz.  
 

mailto:ludek.mandok@autocont.cz.

