
 

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen souhlas) 

udělený ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

My, níže podepsaní 

 

Jméno a příjmení: otec 

Datum narození: 

Trvalé bydliště: 

 

Jméno a příjmení: matka 

Datum narození: 

Trvalé bydliště: 

 

jakožto zákonní zástupci níže uvedeného nezletilého dítěte: 

Jméno a příjmení: syn/dcera 

Datum narození: 

Trvalé bydliště: 

 

Souhlasíme se zpracováním osobních údajů Základní školy Hradec Králové, třída SNP 694 

v následujícím rozsahu: 

Jméno, příjmení, věk, datum narození, třída, dosažené úspěchy, fotografie, videozáznam, 

audiozáznam, žákovská práce. 

Tento projev vůle je platný pouze v případě, že osobní údaje dítěte budou zpracovány v rozsahu 

nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto souhlasném prohlášení a v souladu 

s příslušnou legislativou v daném znění. 

 

Souhlas je poskytován za účelem: 

- zveřejnění fotografie, videozáznamu, audiozáznamu na webových stránkách ZŠ, Hradec 

Králové, třída SNP 694 

- předání ke zveřejnění ZŠ, Hradec Králové, třída SNP 694 a propagaci ZŠ, Hradec Králové, 

třída SNP 694 

- zveřejnění ve výroční zprávě 

- zveřejnění na nástěnce, vitríně v prostorách školy 

- zveřejnění v rámci propagace školy na akcích a propagačních materiálech 

- předání pořadateli akcí a soutěží, kterých se škola účastní (olympiády, soutěže, znalostní 

testování, exkurze, tématické akce apod.) 

- předání agenturám zajišťujícím dopravu, ubytování, stravování, program, pojištění apod. 

Na akcích školy (škola v přírodě, lyžařský výcvik, zájezd, exkurze apod.) 

 

Souhlasíme se zpracováním údajů ZŠ, Hradec Králové, třída SNP 694 po dobu: do odebrání 

souhlasu. 

 

Souhlasíme se zpřístupněním osobních údajů našeho dítěte ZŠ, Hradec Králové, třída SNP 694 

Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694 je oprávněna použít osobní údaje pouze v souladu 

s výše uvedeným účelem a po výše uvedenou dobu, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních 

orgánů a orgánů činných v trestním řízení. 

Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694 je dále oprávněna poskytnout osobní údaje pouze 

subjektům spolupracujícím se školou na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. 



 
S takovými subjekty Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694 se zavazuje uzavřít smlouvu 

obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. 

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů 

a 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 o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. 

Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a  o svém právu souhlas 

odvolat, a to i bez udání důvodů, o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich ochranu, 

o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou 

definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán, 

o svém právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Byl/a jsem poučen/a o tom, že tato 

práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694, Třída 

SNP 694, Hradec Králové. 

Bereme na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento 

souhlas vydán, pokud tohoto účelu nelze dosáhnout jinak. 

 

Souhlasíme - nesouhlasíme (nehodící se škrtněte) 

 

Souhlas s poradenskými službami 

V průběhu docházky do Základní školy, Hradec Králové, třída SNP 694 mohou být Vašemu dítěti 

poskytovány poradenské služby školních poradenských pracovníků. Jedná se o služby školního 

metodika prevence, výchovného poradce a školního psychologa v základní poradenské rovině 

a rozsahu. 

 

Souhlas s činností školního metodika prevence 

Jedná se o služby v oblasti primární prevence poskytované školou i externími organizacemi. Veškerá 

činnost školního metodika prevence vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 

27/2016 Sb. O poradenských službách. V případě Vašeho nesouhlasu nebude školní metodik prevence 

vašemu dítěti poradenské služby poskytovat, a to ani v případě, když o ně dítě požádá. 

 

Souhlasíme s tím, aby po celou dobu docházky našeho dítěte do Základní školy, Hradec Králové, 

třída SNP 694 mu byly poskytovány služby školního metodika prevence. 

 

Souhlasíme - nesouhlasíme (nehodící se škrtněte) 

 

Souhlas s činností výchovného poradce, školního speciálního pedagoga 

Jedná se o kariérové poradenství, odbornou pomoc při integraci se speciálními potřebami, péče o žáky 

školně neúspěšné, péče o mimořádně nadané žáky, cizince apod. Veškerá činnost výchovného 

poradce a speciálního pedagoga vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 

27/2016Sb. O poradenských službách.  

 

Souhlasíme s tím, aby po celou dobu docházky našeho dítěte do Základní školy, Hradec Králové, třída 

SNP 694 mu byly poskytovány služby výchovného poradce a školního speciálního pedagoga. 

 

Souhlasíme - nesouhlasíme (nehodící se škrtněte) 

 

 

 

 



 
Souhlas s činností školního psychologa 

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací 

činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům, která 

vychází ze standardních činností vymezených ve Vyhlášce 27/2016 Sb. O poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 

 

Zákonní zástupci žáků udělují v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, 

souhlas s činností školního psychologa. Svým podpisem stvrzují, že souhlasí, aby školní psycholog: 

- spolupracoval s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními potřebami a žáků mimořádně 

nadanými  

- poskytl poradenskou konzultaci žákovi/žákyni, který/která jej sám/sama vyhledá 

- poskytl krizovou intervenci žákovi/žákyni, který/která se ocitne v psychicky mimořádně 

náročné situaci 

- prováděl opatření k posílení pozitivní atmosféry ve třídě a ve škole 

- prováděl anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (týkající se např. výskytu sociálně 

patologických jevů, vztahu žáků k vyučovacím předmětům apod. a konzultoval zjištěné údaje 

s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a třídním učitelem. 

Informoval zákonné zástupce o výsledcích těchto šetření na třídních schůzkách nebo 

mimořádným písemným sdělením. 

- školního psychologa mohou v jeho konzultačních hodinách kontaktovat i zákonní zástupci 

žáků 

 

Souhlasíme s činností školního psychologa ve škole s tím, aby po celou dobu docházky našeho dítěte 

do Základní školy, Hradec Králové, třída SNP 694 mu byly poskytovány služby tohoto odborníka. 

 

Rozhodnou- li se zákonní zástupci tento souhlas s činností školního psychologa nepodepsat, nemá 

školní psycholog právo jejich dětí výše uvedené služby poskytovat.  

 

Souhlasíme - nesouhlasíme (nehodící se škrtněte) 

 

Souhlas s prezentováním školy na veřejnosti 

 

Souhlasíme s tím, aby naše dítě reprezentovalo Základní školu, Hradec Králové, tř. SNP 694 

na sportovních soutěžích, vědomostních olympiádách, recitačních soutěžích a dalších akcích 

pořádaných školou. 

 

V případě časového vytížení žáka, či jiných osobních důvodů, je možné tento souhlas kdykoliv 

vypovědět. 

 

Souhlasíme - nesouhlasíme (nehodící se škrtněte) 

 

Souhlas s poradenskými službami a s prezentováním školy je platný po celou dobu docházky dítěte 

do Základní školy, Hradec Králové, tř. SNP 694. 

 

Váš souhlas- nesouhlas můžete kdykoli v průběhu školní docházky Vašeho dítěte změnit. 

 

V …………………………………………………… Dne: …………………………………………….. 

Podpis zákonného zástupce otec: …………………………………….…………………………….. 

Podpis zákonného zástupce matka:  …………………………………….………………………….. 


