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Заява на вступ дитини до дошкільної освіти 
 

Я подаю заявку на вступ дитини до початкової освіти в дитячу школу, діяльність 

якої здійснюється початковою школою Альбрехітіс над Орлічі та дитячою школою  

від 01.  09.2022 

Дитина (заявник):                            

Ім'я та прізвище: ___  

 

Дата народження: ____  

 

Місце постійного проживання: ___ 

 

Громадянство:                      ____ 

 

Законний представник дитини або особа, яка має право представляти сторону 

провадження (дитину) в процедурі прийому: 

 

Ім'я та прізвище: ____   

 

Місце постійного проживання: ____ 

 

Адреса для обслуговування документів (якщо не збігається з місцем постійного 

проживання): 

___________________________________________________________________________ 

 

**Номер телефону: ____ 

**Адреса електронної пошти: ____ 

 

Дитина х не з особливими освітніми потребами *). 

Дитина не відкладала відвідування школи*) 

Я знайомий з критеріями прийому з 2022/2023 ТАК х NO*) 

 

ЗАЯВА ТА ІНСТРУКЦІЇ З ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: 

  Я визнаю, що вищезазначені персональні дані обробляються початковою школою та дитячою 

школою Альбрехіце-над-Орлічі (далі - "Адміністратор") на підставі пункту 1 статті 6. 1, літ. c) Регламент 

(ЄС) 2016/679 (далі - GDPR) ("Обробка необхідна для дотримання юридичного зобов'язання, якому 

підпорядковується контролер"), а далі на основі пункту 6 статті 6. 1, літ. e) GDPR ("Обробка необхідна 

для виконання завдання, що виконується в суспільних інтересах або при здійсненні службових 

повноважень, покладених на контролера")  

mailto:reditelka@zsmsalbrechtice.cz


  Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí, 1. máje 48, okres Rychnov nad Kněžnou                                     

517 22 Albrechtice nad Orlicí 

 

 

 

Tel.: 494 371 694                                          Bankovní spojení: KB Týniště nad Orlicí                  IČO: 750 17 105 

Email: reditelka@zsmsalbrechtice.cz           Č. účtu 78 - 937 874 0247/0100                                 ISDS: 9sgma8h   

Адміністратор цих персональних даних зобов'язується не передавати їх будь-якій третій стороні і не 

використовувати для інших цілей, а також вживати всіх розумних заходів безпеки, технічних  

і процесуальних заходів для запобігання їх неправильному використанню.  

Знищення таких персональних даних регулюється застосовними правилами подачі та подрібнення, за 

винятком персональних даних, що обробляються на підставі п. 1 ст. 1, літ. д) GDPR. 

У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо законності використання моїх персональних даних, я можу 

зв'язатися з офіцером із захисту даних (контактні дані DPO вказані на веб-сайті школи) або Управлінням 

із захисту персональних даних, яке контролює обробку персональних даних у Чеській Республіці. 

           

У __________________________dne: _____ 

                                                                                                                             підпис законного представника 

 
*)  hodící se zakroužkujte, nehodící se škrtněte 

** необов'язково 

 

При прийомі дітей до дошкільної освіти необхідно дотримуватися умов, встановлених 

спеціальним правовим регламентом - дошкільний заклад може приймати тільки дитину, 

яка пройшла призначені регулярні щеплення, має докази того, що вона несприйнятлива 

до інфекції або не може пройти вакцинацію через постійні протипоказання (стаття 50 

Закону No 258/2000 Coll., Про захист громадського здоров'я). Ця умова не 

поширюється на дітей, які охоплені обов'язковою дошкільною освітою.  

 

- Необхідно заповнити, якщо дитина (заявник) не досягне  5 років до 31.08.2022)  

 

Дитина пройшла призначені регулярні щеплення (або виконала умову необхідного 

статусу вакцинації для вступу до дошкільної освіти в межах не менше однієї дози 

вакцини проти кору, паротиту і краснухи, а в разі вакцинації гексавакцином дитина була 

вакцинована за схемою не менше 2 + 1 дози. 

 

             ТАК х НІ*) 

або 

        Має докази того, що він несприйнятливий до хвороби 

 

           ТАК х НІ*) 

або 

        має докази того, що він не може пройти вакцинацію через постійні протипоказання, 

або в довгостроковій перспективі здоров'я дитини перешкоджає введенню вакцини 

(тимчасове протипоказання). 

            ТАК х НІ*) 

 

Дата: ........................                                                    Штамп і підпис лікаря: 
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