
 

 

Číslo přihlášky:         Přihláška zaevidována dne:                        

 

PŘIHLÁŠKA DO DĚTSKÉ SKUPINY LIŠTIČKA 

 

jejímž zřizovatelem je Charita Olomouc se sídlem Wurmova 5, 77900 Olomouc, IČ: 44936427 

 

Pro dítě: 

Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození……………………………………..………………………… Zdravotní pojišťovna……………………………………… 

Adresa trvalého pobytu….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Údaje o zákonném zástupci: 

Matka dítěte (nebo jiný zákonný zástupce)  

Jméno a příjmení .…..…………..…………………………….. 

…………………………………………………………………………... 

Adresa (je-li odlišná od adresy dítěte) 

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………. 

Telefon……………………………………………………………….. 

E-mail…………………………………………………………………. 

Zaměstnavatel…………………………………………………….

…………………………………………………………………………… 

 

Otec dítěte (nebo jiný zákonný zástupce) 

Jméno a příjmení………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

Adresa (je-li odlišná od adresy dítěte) 

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………. 

Telefon……………………………………………………………….. 

E-mail………………………………………………………………….. 

Zaměstnavatel…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….  

U rozvedených rodičů 

Dítě svěřeno do péče………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době…………………………………………………………………………………… 

 



 

 

Informace rozhodné pro přijetí dítěte do DS (bodové zvýhodnění dle kritérií) 

Údaje o plánované docházce dítěte do DS:                      Celodenní docházka     x      půldenní docházka 

Dítě má v DS již sourozence:                                                                    ANO     x       NE   

Alespoň jeden z rodičů má pracovní či dobrovolnickou smlouvu na Charitě Olomouc       ANO    x    NE 

 

 

 

Svým podpisem stvrzuji správnost a úplnost uvedených údajů.  

 

V Olomouci dne…………………………………… Podpis z.z ....................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informace o zpracování a uchování osobních údajů dítěte a zákonných zástupců 

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) 

 

 Já,……………………………………………………………………………………………………………., jako zákonný zástupce dítěte 

………………………………………………………………………………………………………………..................... jsem informován/a, 

že v souvislosti s přihlášením dítěte do Dětské skupiny Lištička provozované Charitou Olomouc (dále jen 

„Správce“), je tento povinen na základě §11 odst. 1 zákona 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o 

dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZODS“), zpracovávat 

 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte 

b) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů, liší-li se od 

adresy místa pobytu dítěte 

c) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření rodiče 

může pro dítě docházet 

d) dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá 

e) údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině 

f) údaj o zdravotní pojišťovně dítěte, 

g) telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu uvedenou v písmeni c), 

h) údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv 

na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

i) údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním  

(dále jen „Osobní údaje“) 

Veškeré Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem vedení evidence dětí dle ZODS. Přístup k 

Osobním údajům má pouze personál Dětské skupiny Lištička a to v rozsahu nezbytném pro provoz Dětské 

skupiny Lištička (např. telefonický kontakt na rodiče pro případ nenadálé situace). Zpracovávat a uchovávat 

Osobní údaje může koordinátor Dětské skupiny Lištička a vedoucí Střediska pro rodiny a děti. Dokumenty, 



 

 

které obsahují Osobní údaje, jsou uloženy v uzamčené zásuvce/skříňce. Elektronicky zpracované údaje jsou 

uloženy na počítači, který je  zabezpečený heslem.  

 

Jsem informován/a, že na základě §11 odst. 5 ZODS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje po 

dobu 3 let ode dne ukončení poskytování služby, pro kterou jsem Správcem evidován/a. Jsem 

informován/a, že na základě čerpání dotace z Evropských strukturálních fondů budou Osobní údaje 

uchovávány a zpracovávány po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace. 

 

Beru na vědomí, že Správce může předat Osobní údaje příslušným orgánům státní správy a samosprávy, 

zejména za účelem kontroly provozu, za účelem žádosti o dotace a za účelem čerpání dotace ze státních i 

evropských fondů, a to v rozsahu, který ukládá příslušný zákon/nařízení. 

 

Jsem informován/a o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů, popřípadě 

některého z údajů, nemůže být mé dítě přijato do Dětské skupiny Lištička. 

 

V Olomouci dne…………………………………………….Podpis z.z…………………………………………………………………….... 


