
 

 

Dětská skupina ROSY, z. ú. 
Českobratrská 692/15, 702 00 Moravská Ostrava 

Přihláška dítěte do dětské skupiny 
Žádám o přijetí mého syna/mé dcery* 

Jméno a příjmení:  

Trvalé bydliště:  

Datum a místo narození:  

do Dětské skupiny ROSY na adrese Českobratrská 692/15, 702 00 Ostrava,  
jejímž provozovatelem je Dětská skupina ROSY, z. ú. 
 

PŘEDPOKLÁDANÁ DOCHÁZKA 
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KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Zákonný zástupce – matka 

Jméno a příjmení:  

Trvalé bydliště:  

Tel.:  

E-mail:  

Postavení na trhu práce (označte křížkem): 

� Zaměstnání 

� OSVČ 

� Studium v denní formě 

� Uchazeč evidovaný na úřadu práce 

� Jiné: …………………………………………………………………………. 
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Zákonný zástupce – otec 

Jméno a příjmení:  

Trvalé bydliště:  

Tel.:  

E-mail:  

Postavení na trhu práce (označte křížkem): 

� Zaměstnání 

� OSVČ 

� Studium v denní formě 

� Uchazeč evidovaný na úřadu práce 

� Jiné: …………………………………………………………………………… 
 

STRAVOVÁNÍ 
(označte křížkem) 

� Dítě bude mít vlastní stravu 

� Mám zájem o zajištění stravy v dětské skupině (dítě má/nemá* dietní omezení) 

 

PROHLÁŠENÍ RODIČE A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Beru na vědomí, že dle zvolené docházky dítěte je rodič povinen hradit část nákladů za službu péče o dítě 
v dětské skupině. Ceny jsou uvedené v ceníku a také ve smlouvě o zajištění péče o dítě v DS. 

Povinností rodiče je v případě přijetí dítěte do DS doložit potřebné dokumenty (podpis smlouvy, evidenční list, 
souhlas se zpracováním os. údajů), a to nejp. ke dni nástupu dítěte do DS. 

Beru na vědomí, že tyto údaje je provozovatel DS oprávněn zpracovávat ve smyslu evropského nařízení GDPR 
a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“) pro účely činností souvisejících s 
docházkou výše uvedeného dítěte do DS a to po dobu trvání docházky a po dobu nezbytně nutnou dle zákona 
o DS a po dobu vyžadovanou poskytovatelem dotace na provoz DS. Provozovatel DS se zavazuje 
neposkytnout tyto údaje dalším osobám a úřadům s výjimkou zákonem stanovených případů a případů 
vyžadujících poskytovatelem dotace pro provoz DS. 

Zavazuji se, že neprodleně oznámím pečující osobě DS jakékoli změny ve zdravotním stavu dítěte nebo 
případných omezeních spojených se změnou zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na poskytování služby 
péče o dítě v DS, jakýkoliv výskyt přenosné choroby v naší rodině, nebo nejbližším okolí dítěte, onemocnění 
dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž dítě přišlo do styku. Beru na vědomí, že v případě 
uvedení nepravdivých údajů, lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte do DS, nebo jej vyloučit z DS. 
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Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat emailem zaslaným na emailovou adresu 
info@rosyostrava.cz, a to i bez udání důvodu. Po doručení odvolání souhlasu provozovatel DS údaje zlikviduje. 

Zároveň podpisem této listiny potvrzuji, že jsem četl/a a souhlasím s provozním řádem DS výše jmenované 
organizace, v platném znění k datu podpisu této přihlášky a zavazuji se, že budu plnit své povinnosti vyplývající 
z výše uvedených dokumentů, jakožto zákonný zástupce dítěte. 

Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom/a, že uvedením nepravdivých údajů, které 
ovlivní přijetí dítěte do DS, můžu způsobit dodatečnou změnu při rozhodování o přijetí s ohledem na 
stanovená kritéria. 

 

PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY 
(označte křížkem) 

� Potvrzení jednoho z rodičů o vazbě na trh práce  
(zaměstnání, podnikání, studium, uchazeč na úřadu práce) dle zákona 

� Lékařský posudek dítěte s informacemi o absolvování povinného očkování 

 
* Nehodící se škrtněte 

 

POZNÁMKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V …………………………… dne ……………… 

  

Podpis zákonného zástupce ………………………………… 


