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Informovaný souhlas  prosím otočte 

 

Informovaný souhlas 

 

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Základní škole Josefa Hlávky Přeštice (dále jen 

"škole") ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých 

údajů o mém 

 

dítěti______________________________________________  nar. ___________________ 

ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice školy ke GDPR.  

 

Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro 

práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu:   

 

 pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace, dokumentace pro úrazové pojištění žáků*

 ANO     NE 

  

 pro pořizování a zveřejňování údajů a fotografií a videozáznamů v propagačních 

materiálech školy, včetně webu školy, nástěnek*

 ANO     NE 

  

 pro pořádání školních a mimoškolních akcí (např. výlety, exkurze, olympiády, 

vědomostní a sportovní soutěže apod.)* 

 ANO    NE  

 

 kontaktní údaje na zákonné zástupce a jiné osoby, které se podílejí na vzdělávání dítěte 

(např. vyzvedávání ze školy, družiny)* 

 ANO  NE 

 

 pro přijímací řízení na střední školy a odborná učiliště*

 ANO   NE 

  

Pozn. *Zaškrtněte zvolenou variantu 

 

Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu 

nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze škole, která bez 

zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a 

úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před 

změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. 

 

Byl jsem poučen o svých právech a povinnostech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a 

to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí 

osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému 

účelu.  
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Informovaný souhlas  prosím otočte 

 

Údaje o přístupu k internetu v případě distanční výuky: 

 

 internetu 

 

 

 

 

Používané zařízení (za vyhovující zařízení pro výuku je považováno takové zařízení, které disponuje 

funkčním mikrofonem a reproduktory, funkční kamera je doporučena): 

 

 případě distanční výuky přednostně mobilní telefon 

 

 případě distanční výuky přednostně notebook, tablet nebo stolní počítač 

 

 

Pozn. *Zaškrtněte zvolenou variantu 

 

Školní poradenské pracoviště 

 

Školní poradenské pracoviště (neplést si s pedagogicko- psychologickou poradnou!), je povinnou součástí 

každé základní školy. Na naší škole je tvořeno metodiky prevence, výchovnými poradci a speciálním 

pedagogem/školním psychologem, jenž poskytuje komplexní službu žákům, rodičům i pedagogům. 

Činnost celého pracoviště se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb.  

Pokud by vaše dítě potřebovalo individuální službu speciálního pedagoga/školního psychologa, budete 

požádáni o vyjádření souhlasu speciálním formulářem. 

 

 

 

 

 

 

 

V _______________dne_________ 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce __________________________a podpis __________________ 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce __________________________a podpis __________________ 

 

 

Pokud je žák starší 16ti let: 

 

Jméno a příjmení žáka………………………………………………....a podpis____________________ 

 

 

  


