Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené,
Ostrava – Poruba, příspěvková organizace,
Spartakovců 1153, 708 00 Ostrava – Poruba
___________________________________________________________________________

Prohlášení zákonných zástupců

Jméno a příjmení dítěte………………………………………datum narození…………………

Bereme na vědomí
•

že jsme povinni se při přijetí dítěte do mateřské školy seznámit se školním řádem
mateřské školy a dodržovat jej. Neznalost nezbavuje zákonného zástupce dítěte
odpovědnosti

za

porušování

ustanovení

tohoto

řádu.

(Seznámit se školním řádem mohou rodiče i prostřednictvím webových stránek školy
www.deaf-ostrava.cz)
•

a zavazujeme se, že budeme včas hradit úplatu za vzdělávání dítěte a stravné.
V případě platební neschopnosti jsem povinen včas informovat vedoucí učitelku MŠ,
vedoucí školní jídelny o dané situaci a dohodnout se na způsobu řešení – úhrady.

•

že, dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon a ve znění pozdějších předpisů a vedení
systému evidence docházky dětí, zákonní zástupci souhlasí se zpracováním osobních
údajů podle zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, a to na celé období předškolní docházky dítěte do této mateřské školy, a
stanovenou dobu, po kterou se musí dokumentace archivovat.

•

a souhlasíme – nesouhlasíme, aby fotodokumentace, audio a video záznamy dětí
pořízené mateřskou školou na akcích tříd, společných akcích s rodiči, mohly být
použity pro potřebu a prezentaci školy po dobu docházky dítěte i po jejím ukončení do
našeho zařízení.
Použití na webových stránkách, nástěnkách, prezentace aktivit v souvislosti s granty,
dotacemi a sponzorskými dary.

•

a souhlasíme s pořizováním fotografií, videozáznamů zákonnými zástupci ostatních
dětí na školních besídkách, společných akcích s rodiči.

•

a souhlasíme – nesouhlasíme, aby byly fotografie mého dítěte pořízené na akcích
školy

uveřejněny

na

Facebooku

v soukromé

skupině

MŠ

Spartakovců.

Stránky jsou spravovány p. uč. Bc. Terezou Nemcovou dle zákona č.101/2000 Sb.,
Zákon o ochraně osobních údajů.

•

a zavazujeme se, že pořízené záznamy dětí nebudeme vystavovat riziku zneužití.
(např. sociální sítě)

•

a souhlasíme s přítomností studentů středních a vysokých škol vykonávajících
odbornou praxi, stáž, náslech, při vzdělávacím procesu.

•

že v případě onemocnění dítěte přenosnou infekční nákazou, neprodleně oznámíme
MŠ.

Zákonný zástupce:
•

Měl/a jsem možnost klást dotazy, které mi byly srozumitelně zodpovězeny.

•

Všem sdělením jsem porozuměl/a.

Informace rodičům podal/a: …………………………………………………………………….
jméno a příjmení, datum, podpis

V Ostravě – Porubě dne…………………….

……………………………...
Podpis zákonných zástupců

