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PROGRAM

• beseda Maminko, tatínku, víš, co mi usnadní pobyt ve školce?

• školní vzdělávací program, režim školy, školní řád, možnosti stravování dětí

• platby za stravné a za školní vzdělávání

• GDPR

• předání rozhodnutí o přijetí dítěte (individuálně v 15:00 před zahájením a po ukončení v 16:15)

• doplnění údajů pro matriku (individuálně v 15:00 před zahájením a po ukončení v 16:15)
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NEŽ NASTOUPÍM V ZÁŘÍ DO ŠKOLKY, UČ MĚ A 
NECHEJ MĚ

•Samostatně se oblékat a svlékat (paní učitelky mi pomohou, když bude potřeba) 

Nedávej mi do školky oblečení náročné na manipulaci s tkaničkami, s množstvím 

knoflíků a zipů. 

•Do třídy potřebuji jednoduché kalhoty do pasu s kapsou pro kapesník a bavlněné 

tričko přes hlavu, punčochové kalhoty nebo ponožky (i náhradní). 

•Holčičky mohou mít zástěrku s kapsou. 

•Na zahradu a pobyt venku postačí oblečení, které mohu ušpinit. 

•Máme pravidlo: v čem jdu na zahradu, v tom nejdu do třídy. 
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NEŽ NASTOUPÍM V ZÁŘÍ DO ŠKOLKY, UČ MĚ A 
NECHEJ MĚ

•Ukládat oblečení v šatně na určené místo na svou značku

•Obouvat si sám boty (paní učitelky zapnou nebo zavážou)

•Nedávej mi boty na složité zapínání, na přezky a už vůbec ne nazouváky.
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NEŽ NASTOUPÍM V ZÁŘÍ DO ŠKOLKY, UČ MĚ A 
NECHEJ MĚ

•Samostatně si umýt ruce s použitím mýdla Předtím si vyhrneme rukávy.

•Utírat si ruce do ručníku

•Správně používat kapesník

•Používat toaletu Na toaletu mohu kdykoliv během dne. Když je potřeba, paní 

učitelky mi pomohou. 

•Nočníky, s výjimkou speciálních tříd, z hygienických důvodů nepoužíváme.
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NEŽ NASTOUPÍM V ZÁŘÍ DO ŠKOLKY, UČ MĚ A 
NECHEJ MĚ

•Používat správně lžíci a samostatně se najíst (paní učitelky mě pomůžou 

dokrmit) 

•Při jídle mě paní učitelky motivují jíst zdravou stravu, mohu se však s paní kuchařkou 

domluvit na velikosti porce, případně, kterou potravinu si na talíři nepřeji. 

•Nejsem nucen do jídla. 

•Uč mě jíst pestrou a rozmanitou stravu.

•Správně držet a používat hrníček, skleničku

•Lahvičky se savičkou ve školce v běžných třídách nevedeme. 
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MAMINKO, TATÍNKU, 
VÍŠ, CO MI USNADNÍ POBYT VE ŠKOLCE?

•mluv se mnou o tom, co se ve školce dělá, jaké to tam je. 

•Neříkej o školce nic negativního a nevyhrožuj mi „tam tě naučí“

•školka by pro mě měla být pro radost a za odměnu, ne za trest a pro strašení

•zvykej mne na odloučení. Vždy mě ujisti, že se zase vrátíš

•nezapomeň, že na školku si musím zvykat postupně

•do školky mi pro první dny dej mou oblíbenou hračku-nejlépe plyšáka do postýlky

•neměj strach, když se od tebe odloučím a nemluv o tom přede mnou; rozluč se krátce a předej mě paní učitelce

•neprotahuj rozloučení
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MAMINKO, TATÍNKU, 
VÍŠ, CO MI USNADNÍ POBYT VE ŠKOLCE?

•nelži mi, když slíbíš, že přijdeš po obědě, tak to dodrž

•je-li nějaký problém, upozorni paní učitelku

•když jsem nemocen, nepatřím do školky, ale do postýlky

•nechávej mě ve školce jen nezbytně nutnou dobu

•k navození dobrých vztahů přispívá, najdeš-li si čas a zúčastníš se společně se mnou aktivit pořádaných školkou
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Čím lépe budu do školky připraven, tím méně budu 

rozladěn z neúspěchů 

a budu se do ní každý den moc těšit.
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RYTMICKÝ ŘÁD DNE V NAŠÍ ŠKOLCE (ZE ŠK. VZD. PROGRAMU)                                                               

• Od 6 hodin se děti celé školy scházejí v jedné třídě.

• V době od 7 – 7:30 se děti se svými učitelkami rozcházejí do kmenových tříd. 

• Tam je připraven podnos se sklenicemi a čajem, miska s ovocem. 

• Svačina je připravena od 8:45. 

• Nejpozději v 9:20 probíhá úklid třídy po svačině.

• Ve všech třídách pracují vždy 2 pedagogové, (třetí pedagog v případě integrovaného dítěte-asistent, 

případně chůva -přítomnost 6-8 hodin dle potřeb třídy). 

• V běžné třídě v době od 7 do 10 hodin rozvíjí pedagog s dětmi individuální, skupinové hry a činnosti, 

připravuje podmínky pro prožitkové učení. 
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• Druhý pedagog na odpolední směnu nastupuje nejpozději v 10 hodin - pomáhá při organizaci 

pobytu venku, oběda a ukládání dětí k polednímu odpočinku. V každé třídě probíhá jeden krát týdně 

po deváté hodině metoda dobrého startu pro školáky-v ten den nastupuje pedagog na odpolední 

směnu tak, aby zajistil aktivity pro mladší děti-většinou saunování a relaxaci.  Metoda podporuje 

psychomotorický vývoj, je součástí přípravy na výuku čtení a psaní.  Je vysoce efektivní u rizikových 

skupin dětí s podezřením na specifické poruchy učení. 

• Ve speciálních třídách pečují o děti dva pedagogové od rána společně s 1-2 asistenty pedagoga.

11



• Dopolední pobyt venku je přizpůsobován počasí a rozptylovým 

podmínkám - nejčastěji v době od 9:30 do 11:30 hodin. 
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• Oběd je vydáván postupně od 11:30 do 12:00 hodin. Mladší děti se po provedení hygieny 

ukládají ke spánku.  Starší děti, které chtějí pracovat v zájmových aktivitách, odcházejí na 

tzv. relaxaci, kde v době od 12:30 do 13:00 odpočívají na relaxačních podložkách, 

poslouchají pohádky či relaxační hudbu.
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• Od 13 hodin zahajují činnost odpolední aktivity pro děti 5 – 6 leté, které nemají potřebu 

spánku. Rodičům doporučujeme nepřetěžovat děti, ale vybrat pro ně v průběhu týdne 

aktivity, které by rozvíjely jejich talent a nadání. Organizujeme společně s neziskovkou 

Místo pro děti – spolek  pro děti činnosti taneční, hudební s výukou hry na zobcovou 

flétnu, práce v keramické dílně, arteterapeutické techniky, činnosti pro nadané děti Bertíci, 

činnosti pohybové a přírodovědné.
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• Ve speciálních třídách je režim podobný, zde spolupracují učitelky s asistenty pedagogů. 

Tito rozvíjejí hry dětí, pomáhají při hygieně, stolování, zajišťují bezpečnost dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální pedagog denně věnuje vymezený čas dětem 

v individuálních činnostech a logopedické péči, vše dle individuálních vzdělávacích plánů, 

dle plánů pedagogické podpory. 
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• V době od 14:15 postupně vstávají děti v lehárnách a vracejí se zpět děti z odpoledních 

aktivit. Poté děti postupně svačí ve svých třídách a odcházejí domů. 

• V době od 15:15 do 16:00 nabízíme pro nadané děti dvakrát týdně výuku ANGLIČTINY, 

sportovní kroužek JUDO. Výuku výše uvedených aktivit zajišťují externisté. 

• Od 15:30 – 16:30 se děti postupně rozcházejí opět z jedné třídy, kde je tzv. konečná.

16



SPECIÁLNÍ PÉČE A PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

• V běžných třídách  Mgr. Radka Foltová

• Ve speciálních třídách Mgr. Věra Snížková

- pozvání na individuální pohovor během 

prázdnin od pedagogů třídy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA A PLATBY18



ŠKOLNÍ ŘÁD- PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

je od 6,00 do 16,30 hodin.

1.1 Kapacita mateřské školy ( dále jen MŠ) je 120 dětí ve třech běžných třídách a čtyřech speciálních. Děti 

jsou přednostně přijímány k celodenní docházce. Zákonný zástupce (dále jen rodič), může dohodnout v některé 

dny polodenní pobyt. Výjimečně lze dočasně dohodnout polodenní docházku dítěte z důvodu adaptace na MŠ.

1.2. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž pobyt je omezen na 6 hodin denně, docházejí do MŠ 

v době od 7,00 do 13,00. Individuálně lze dohodnout individuální péči či aktivitu v jiném čase (ve spolupráci 

s neziskovou organizací). 

1.3. Budova MŠ je uzamčena. Odemčeno od 7,00–8,45 hodin (dopolední přivádění dětí), 

od 12,00–12,30 hodin (vyzvedávání dětí po obědě), od 14,45–15,45 hodin (odpolední vyzvedávání dětí). V době 

uzamčení je potřeba zvonit, ohlásit se na vyzvání a po vpuštění do budovy dveře zavřít. Je zakázáno pouštět další 

osoby s ohledem na bezpečnost dětí i ochranu majetku.
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ŠKOLNÍ ŘÁD - SCHÁZENÍ A ROZCHÁZENÍ DĚTÍ

• 2.1. V době scházení dětí (6:00-7:00) a rozcházení (15:30-16:30) jsou děti v jedné 

třídě, její označení barevnou kytičkou je umístěno u vstupních dveří na informační 

nástěnce vlevo.

• 2.2. Ráno přivádějí rodiče děti do 8:30, zcela výjimečně později po dohodě s pedagogem.

• 2.3. Polodenní děti si vyzvedávají rodiče po obědě v době od 12,00-12,30 hodin.

• 2.4. Na informační nástěnce ve vstupu do budovy u hlavních dveří vlevo je zveřejněno 

sdělení o  

• změnách v provozu školy či jednotlivých tříd, o scházení a rozcházení dětí ze tříd označených 

barevnou kytkou, rozcházení ze zadní zahrady.
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ŠKOLNÍ ŘÁD- PŘEDÁVÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ DĚTÍ

• 3.1. Dítě musí být do MŠ přivedeno a předáno učitelce jedním z rodičů případně pověřenou osobou. Rodiče jsou zodpovědní za to, že 

předávají dítě zdravé. Při předávání informují učitelku        

• o zdravotním stavu dítěte, případně upozorní na potíže. Mají na zřeteli, že nemocné dítě nepatří 

• do předškolního zařízení, jsou ohleduplní k ostatním rodičům a zdravým dětem. 

• 3.2. Lékařské potvrzení rodiče předkládají při nástupu dítěte do MŠ a dále pak po onemocnění infekční chorobou.  Pokud rodiče opakovaně 

přivedou dítě do MŠ nemocné, bude po nich rovněž požadováno sdělení lékaře, že dítě je zdravé a může nastoupit do kolektivu. Učitelka má právo 

požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu.         

• 3.3. Rodič si vyzvedne dítě z MŠ v případě náhlého onemocnění ihned po upozornění učitelkou  a navštíví s ním lékaře.

• 3.4. Pokud mají rodiče zájem, aby dítě vyzvedávala jiná osoba, případně sourozenec, vyplní

• a podepíší pověření. Teprve potom bude dítě vydáno. Žádné osobní, telefonické či písemné vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte.

• 3.5. Rodiče jsou povinni dítě vyzvednout včas a opustit školu včas. V případě opoždění bude sepsán s rodiči zápis. Opakované případy opoždění 

jsou považovány za narušování provozu školy.

• 3.6. Rodiče berou ohledy na individuální potřeby dítěte a jeho věk a nenechávají dítě v mateřské škole nepřiměřeně dlouhou dobu. 

• 3.7. Pokud si rodič nevyzvedne dítě do 17,00 hodin a pokud se pedagogovi nepodaří kontaktovat žádnou pověřenou osobu, je oprávněn 

kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD). Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může 

pedagogický pracovník kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR, případně městskou policii, pokud v oblasti působí. Ve spolupráci s policií 

zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD 
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ŠKOLNÍ ŘÁD- STRAVOVÁNÍ DĚTÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

• 5.1. Dítě se může v MŠ stravovat polodenně, či celodenně. Výjimky povoluje ředitelka MŠ

• 5.2. Doby podávání jídel: ranní svačina 8,30 – 9,15.  Oběd 11,30 –12,00.  Odpolední svačina 14,15 – 14,45. Dítě, které odchází domů po obědě a má uhrazenu celodenní stravu, si 

vyzvedne odpolední svačinu ve 12,00 ve třídě. Rodiče, kteří mají zájem si dítě vyzvedávat pravidelně některé dny po obědě, mohou předem na tyto dny odhlásit odpolední svačiny.                                                                                                  

Změnu je třeba nahlásit písemně předem mailem-skolkaexilu@seznam.cz. V období adaptace tzv. zvykání je docházka dojednána písemně pro každé dítě. V tyto dny má dítě nahlášeno 

stravu jen na dobu pobytu.

• 5.3.  Omlouvat stravu je nutno 24 hodin předem, denně do 13,00, v pondělí do 8,00 hod

• Možnosti omlouvání zákonným zástupcem: přes OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ŠKOLNÍ JÍDELNY (objednávání a odhlašování stravy mailem, případně přes SMS zprávu do systému.

Zároveň možnost zjištění stavu konta na účtu úplata za školní stravování a vzdělávání. 

• 5.4. V případě neomluvené stravy nebude stravné odhlášeno. V případě nepřítomnosti dítěte a neomluvení stravy, je nutno uhradit věcnou a mzdovou režii ve výši 46 Kč. U dítěte s 

dietou 45 Kč na den. ŠZ umožňuje poskytovat dotovanou stravu jen dětem v době jejich pobytu ve škole.

• 5.5. V případě náhlého onemocnění dítěte je možno vydat stravu v prvý den nemoci. Výdej bočním vchodem do kuchyně od 10,30–11,00 do přinesených nádob, jídlo spotřebovat 

do 15 hodin.

• 5.6. Stravné se platí zálohově předem bezhotovostně na účet jídelny, případně hotově. Bližší informace 

• o stravování podá účetní jídelny-777 961 494. Peněžní styk v MŠ zajišťuje účetní nebo účetní jídelny.

• 5.7. Na základě písemného doporučení dětského lékaře, může rodič požádat vedení MŠ o úpravu stravování s ohledem na dietu dítěte. Vaříme pro děti s bezlepkovou dietou 

(BL), tuto dietu upravujeme zároveň i jako dietu bez laktózy (BM ) ( bez mléka, mléčných pokrmů a pokrmů, ve kterých je obsaženo mléko).

• 5.8. Třídní telefony – každá třída má k dispozici třídní telefon, který slouží pro vzájemnou informovanost rodičů a pedagogů, nikoliv pro omlouvání stravy. 
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OMLOUVÁNÍ STRAVY 

• Všechny děti budou omlouvání ze stravy prostřednictvím systému STRAVA.cz.                          

• Systém umožňuje omlouvání dítěte na 2 měsíce dopředu a zároveň průběžné zjištění stavu 

konta na účtě stravné + úplata za školní vzdělávání

• Mailem rodič omlouvá nepřítomnost dítěte s povinnou předškolní docházkou, případně 

komunikuje s učitelkou. Stravu takto omlouvat nelze.

• Objednávání a odhlášení stravy pomocí internetu

• Přes systém www.strava.cz ( nejsnazší přístup z webu skolkaexilu.cz→školní jídelna→

odhlášení stravy. 
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ŠKOLNÍ ŘÁD- ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

• 6.1. Rodiče dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání do MŠ, uhradí úplatu za vzdělávání. Základní částka úplaty je stanovena vždy na období 

jednoho školního roku.

• 6.2. Vzdělání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

• 6.3. Splatnost úplaty je vždy nejpozději první den příslušného měsíce. 

• 6.4. Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce 

nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o 

nezaopatřené dítě, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto 

skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

• O osvobození rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

• Dokud však nebude rozhodnuto o osvobození, musí být úplata uhrazena. 

• 6.5. Dítěti, jehož zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem, případně 

pověřenou pracovnicí jiný termín úhrady, bude dle §35 ŠZ ukončeno předškolní vzdělávání.
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POKYN K ÚPLATĚ ZA ŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ

• Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních 

nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. 

• V roce 2019-2020 – 690 Kč

• Úplata zahrnuje neinvestiční náklady, které probíhají v rámci školního vzdělávacího programu –

služby besedy, přednášky a divadelní představení, saunování dětí. 

• Nezahrnuje dopravu dětí na akce, sportovní aktivity-plavání, lyžařský výcvik. Dále výlety a školu 

v přírodě. 

• Nezahrnuje společné kulturní akce pro rodiče a děti –dětský den, čertovské rejdění, maškarní rej, 

které pořádá nezisková organizace Místo pro děti-spolek.
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SLEVA NA DANI ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE VE ŠKOLCE

• Kolik dělá sleva ?

• Za každé vyživované dítě může rodič v rámci ročního zúčtování daně uplatnit slevu 

maximálně do výše minimální mzdy platné v dotyčném roce –letos je to 12 200 Kč.

• Můžeme však uplatnit jen slevu ve výši výdajů (kromě stravného), které jsme prokazatelně 

vynaložili za umístění našeho vyživovaného dítěte v daném zdaňovacím období v daném roce
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ŠKOLNÍ ŘÁD- OBLEČENÍ A OBUTÍ DĚTÍ

• 7.1. Rodiče vodí děti do MŠ čisté, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté. Venkovní obuv je 

odkládána hned u vstupu v obouvárně, tam se dítě přezuje do papučí. Je možno dětem v obouvárně

v botníku označeném značkou ponechat náhradní obuv pro pobyt venku.

• 7.2. Rodiče si také v tomto prostoru vyzouvají venkovní obuv.

• 7.3. Každá třída má k dispozici šatny pro převlékání dětí. V šatnovém bloku rodiče připraví pro dítě 

náhradní oblečení pro případ nehody a oblečení pro pobyt venku.

• 7.4. Všechny věci musí být zřetelně podepsány a musí být uloženy v šatnovém bloku, v botníku. Za 

nepodepsané věci, či za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném, škola neručí.

• 7.5. Cenné věci děti do mateřské školy nenosí.
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MÍSTO PRO DĚTI - SPOLEK28



MÍSTO PRO DĚTI – SPOLEK –
NEZISKOVÁ ORGANIZACE, KTERÁ POMÁHÁ MŠ OD ROKU 1998

• Cíl činnosti: Podporovat a rozvíjet funkce Mateřské školy, Ostrava - Poruba, Čs. exilu 670, 

příspěvková organizace . Získávat finanční prostředky pro rozvíjení funkcí MŠ a pomáhat při 

realizaci projektu Škola podporující zdraví. Podporovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 

jejich rodiny, rozšiřovat možnosti jejich integrace. Podporovat děti nadané. Podporovat děti z rodin 

sociálně slabých a rozvíjet možnosti trávení volného času ( volnočasová, prázdninová činnost). 

Podporovat vzdělávání dětí, dospělých, přednáškovou činnost

• Členství ve spolku:  Místo pro děti – spolek sdružuje neomezený počet členů z řad pracovníků 

mateřské školy, zákonných zástupců dětí, sponzorů a ostatní veřejnosti. Členství je dobrovolné. 
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PLATBY NEZISKOVKA

• AKCE –záloha ve výši 300 Kč, z ní bude odečítána doprava na akce. Vstupné na kce je 

hrazeno z úplaty za vzdělávání, tzv. školného

• Plavání –pokud bude dítě přihlášeno na plavání-rodič zaplatí zálohu na celý školní rok, ta 

bude vyúčtována dle počtu odchozených lekcí. Neúčast je nutno omlouvat předem.

• Zájmové aktivity –rodič platí ty, do kterých si přihlásí děti

• Příspěvek na třídu neziskovce –děti, které neplatí školné : 500 Kč na pololetí, 

• malé děti, které platí školné 150 Kč na pololetí.
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GDPR31



GDPR    A  ŠKOLA 

• Postupovat při nakládání s osobními údaji v souladu s právními předpisy,

• S osobními údaji nakládat uvážlivě, souhlas se zpracováním osobních údajů nenadužívat,

• Zpracovávat osobní údaje ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a dbát na to, aby tyto byly pravdivé a přesné,

• Zpracovávat osobní údaje v souladu se zásadou zákonnosti – na základě právních předpisů, při plnění ze smlouvy, při plnění 

právní povinnosti správce, při ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (zejména děti požívají

vyšší ochrany), při ochraně oprávněných zájmů školy, při ochraně veřejného zájmu, a zpracování osobních údajů na základě 

souhlasu

• Respektovat práva člověka, který je subjektem údajů, zejména práva dát a odvolat souhlas se zpracováním, práva na výmaz, 

namítat rozsah zpracování 

• Poskytovat při zpracování osobních údajů zvláštní ochranu dětem,

• Poskytovat informace o zpracování osobních údajů, komunikovat,

• Při uzavírání smluv a právním jednání postupovat se zřetelem na povinnost chránit osobní údaje před zneužitím,

• Spolupracovat s pověřencem pro ochranu osobních údajů.
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PŘÍLOHA Č. 1 K VNITŘNÍ SMĚRNICI O OCHRANĚ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• Informace o zpracování osobních údajů dítěte : 

Mateřská škola při své činnosti zpracovává identifikační, adresní a popisné osobní údaje Vašeho dítěte, jakož                         

i některé citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů) Vašeho dítěte, a to z důvodu, že je takové zpracování 

nutné pro plnění zákonných povinností školy dle zákona č. 561/2004 Sb

• Souhlas zákonného zástupce dítěte

Mateřská škola má zájem nad rámec výše uvedeného povinného zpracování osobních údajů zpracovávat údaje Vašeho dítěte pro 

některé další účely, pro které je vyžadován Váš souhlas. Vyberte prosím níže, se kterými z uvedených zpracování souhlasíte.

- Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte za účelem organizace nepovinných školních a 

mimoškolních akcí (plavecký kurz, pobyt v přírodě, lyžařský kurz)

- Souhlasím se zveřejňování fotografií a audiovizuálního zobrazení mého dítěte bez udání dalších identifikačních 

znaků(v propagačních, informačních a vzdělávacích materiálech školy, které souvisejí s prezentací školy a jejího chodu, nejdéle 

po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu )

- Tento formulář budete vyplňovat na úvodní schůzce se svou učitelkou v srpnu.
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Mateřská škola má zájem nad rámec výše uvedeného povinného zpracování osobních údajů zpracovávat údaje 

Vašeho dítěte pro některé další účely, pro které je vyžadován Váš souhlas. Vyberte prosím níže, se kterými 

z uvedených zpracování souhlasíte. 

V souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„OZ“), jakož i ve smyslu příslušných ustanovení ZOOU a GDPR v případech, kdy nakládání s níže 

uvedenými dokumenty a výstupy představuje zpracování osobních údajů: 
 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte za účelem 

organizace nepovinných školních a mimoškolních akcí (plavecký 

kurz, pobyt v přírodě, lyžařský kurz), včetně případného zapojení dítěte 

a jeho výtvorů do soutěží, a to nejdéle po dobu jednoho roku od udělení 

tohoto souhlasu. Pro tyto účely mohou být osobní údaje v nezbytném 

rozsahu předány organizátorům nepovinných a mimoškolních akcí, 

případně subjektům na těchto akcích se podílejících nebo organizátorům 

soutěží. 

 

ANO  /   NE 

Souhlasím s využitím výtvarných prací dítěte k prezentaci s uvedením 

jména a příjmení dítěte, a to i mimo prostory školy, a to nejdéle po dobu 

tří let od udělení tohoto souhlasu.     

 

ANO   /   NE 

Souhlasím se zveřejňování fotografií a audiovizuálního zobrazení 

mého dítěte bez udání dalších identifikačních znaků, jakými jsou 

například příjmení, věk, adresa bydliště (v propagačních, informačních a 

vzdělávacích materiálech školy, které souvisejí s prezentací školy a jejího 

chodu, nejdéle po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu, a to konkrétně: 

 

 

- v propagačních, informačních a vzdělávacích materiálech 

v listinné podobě (informační brožury, letáčky, plakáty aj.) 
 

ANO   /   NE 

- v propagačních, informačních a vzdělávacích materiálech  

elektronických (např. na webových stránkách  ve video 

prezentacích a reportážích z akcí  aj.) 

 

ANO   /   NE 

- na sociálních sítích (např. na facebookové stránce školy)  ANO   /   NE 

Shora udělený souhlas poskytuji na celé období docházky mého dítěte 

do uvedené školy a na dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole 

archivuje dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení 

školy). Délka trvání souhlasu uvedená v tomto odstavci má přednost před 

dobou 1 roku uvedenou u jednotlivých konkrétních položek.  

 

ANO   /   NE 

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné (není podmínkou pro docházku dítěte do MŠ). Udělený souhlas je možné 

kdykoliv odvolat, a to osobně na adrese školy uvedené v záhlaví, nebo doručením písemného oznámení na 

uvedenou adresu.  

V Ostravě dne: ……………………………… 

Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………… Dat. nar.:………………… 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:……………………………………………  

 

Podpis zákonného zástupce:…………………………………….……………… 

34



DĚKUJEME ZA POZORNOST 
A PŘEJEME KRÁSNÉ ODPOLEDNE35


