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ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO CENTRA BATOLE 
Žádám o umístění svého dítěte do Centra Batole (dále jen „CB“). Potvrzuji správnost 

uvedených údajů a seznámení se s Vnitřními pravidly Centra Batole.  

 

Osobní údaje o dítěti:  

Jméno a příjmení:    

Datum a rok narození:    

Trvalé bydliště:    

 

Osobní údaje o rodičích/zákonných zástupcích:  

Matka/Zákonný zástupce dítěte:  

Jméno a příjmení, titul:    

E-mail:    

Mobil:    

Trvalé bydliště:  

Adresa zaměstnavatele,  

příp. u studentů adresa školy:  

 

 

Otec/Zákonný zástupce dítěte:  

Jméno a příjmení, titul:    

E-mail:    

Mobil:    

Trvalé bydliště:  

Adresa zaměstnavatele,  

příp. u studentů adresa školy:  

 

 

Další údaje do Smlouvy o poskytování služeb péče o dítě v Centru Batole:  

Počet měsíců obsazenosti CB dítětem:    

Den nástupu dítěte do CB:  

Uveďte předběžnou docházku v jednotlivých dnech: 

P – půldenní (min 3 hodiny)  

C – celodenní (min 6 hodin) 

Po  

Út  

St  

Čt  
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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, udělujeme Centru Batole 

souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto 

formuláři, a to po dobu docházky našeho dítěte do CB a dobu archivace dokumentů. Bereme 

na vědomí prohlášení zřizovatele, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném 

pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly 

shromážděny. Zaměstnanci zřizovatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních 

údajích, a to i po skončení pracovního poměru. 

Nedílnou přílohou této „Žádosti o umístění dítěte do Centra Batole“ je Posudek lékaře“ - 

potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a potvrzení o pravidelném očkování dítěte (doklad, 

že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – 

dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů) a Evidenční list dítěte.  

 

 

V Třinci dne……………………      

 

podpisy Zákonných zástupců dítěte:  

  …………………………………………  

  ………………………………………… 

 


