I. Souhlas zákonného zástupce s evidencí a zpracováváním osobních údajů
žáka
Jméno a příjmení žáka: ________________________________________________________
Trvalé bydliště: _______________________________________________________________
Datum narození: __________________________________
Jako zákonný zástupce ve smyslu evropského nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 GDPR dávám
svůj výslovný souhlas základní škole k tomu, aby :
(zakroužkujte platné)
1) zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech
ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas
poskytuji pro účely vedení :
• povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném
znění,
ANO - NE
• nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, přijímací řízení na
střední školy,
ANO - NE
• a pořádání školních a mimoškolních akcí školy včetně předání informací nutných pro
zajištění akce pořádané jiným subjektem, předání nebo zpřístupnění lékařům nebo jiným
oprávněným osobám za účelem poskytnutí zdravotní péče,
ANO - NE
• údaje o zdravotní pojišťovně (za účelem předání údajů záchranné službě nebo zajištění
pojištění do zahraničí).
ANO - NE
2) Dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby mohla zveřejňovat:
• fotografie mého dítěte v tištěné nebo digitální podobě na nástěnkách v prostorách školy,
webových stránkách školy a facebooku školy,
ANO - NE
• v propagačních materiálech školy, ve sdělovacích prostředcích a pro jiné účely
související s běžným chodem školy,
ANO - NE
• videozáznamy mého dítěte ze školních akcí, průběhu vzdělávání na webových stránkách
školy a facekooku školy,
ANO - NE
• obrázky nebo výrobky vyrobených dítětem s uvedením pouze jména dítěte v prostoru
školy přístupné i veřejnosti nebo mimo školu formou výstavy.
ANO - NE
Dále mimo návaznost na Obecné nařízení (GDPR) dávám souhlas s tím, aby:
3) s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog,
speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních
a obdobných služeb.
ANO - NE
4) Souhlasím s výukou Aj od 1. ročníku.

ANO - NE

5) Souhlasím s platbou za potřeby do výtvarné výchovy (od 5.ročníku), pracovní sešity
a papírové ručníky po dobu celé školní docházky.
ANO - NE
6) Souhlasím s příspěvkem na kopírování po dobu celé školní docházky.

ANO - NE

7) Souhlasím s příspěvkem na KRPŠ po dobu celé školní docházky.

ANO - NE

II. Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jako zákonného zástupce
Dávám svůj souhlas základní škole se zpracováním:
1) e-mailové adresy za účelem být kontaktován a informován o akcích a provozu školy
ANO - NE
2) čísla bankovního účtu za účelem identifikace plateb při bezhotovostních převodech plateb
ANO - NE
3) mé podoby pořizováním fotografií a videa ze školních akcí a jejich umístění na webových
stránkách školy, facebooku školy a v propagačních materiálech
ANO - NE

Škola se zavazuje zpracované údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem
a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. Beru na vědomí, že v případě
specifických případů mohu být požádán o individuálně vymezený souhlas ke konkrétní akci,
bude-li jeho povaha takový souhlas vyžadovat.
Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem
stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Souhlas poskytuji
pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé údaje
poskytnout dalším osobám a úřadům.
Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a ve smyslu Evropského nařízení
ke GDPR a mám právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu doručeným statutárnímu
orgánu této školy,
•

požadovat po škole informaci, jaké osobní údaje zpracováváme,

•

vyžádat si u školy přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat kdykoliv opravit.

V Pozořicích dne ………………………….

Jméno zákonného zástupce (matky): ……………………………………………….…………
podpis: ………………………………………………………..…

Jméno zákonného zástupce (otce): ……………………………………………………………
podpis: ………………………………………………………..…

Základní škola a mateřská škola Pozořice, příspěvková organizace
U Školy 386, 664 07 Pozořice IČ 49459721
Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, škole ukládá povinnost vést
povinnou dokumentaci žáků, musí škola zpracovávat a evidovat osobní a osobní citlivé údaje
žáků v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění. K těmto údajům se řadí i fotografie pořízené při různých školních aktivitách, které chceme
uveřejňovat na nových školních webových stránkách www.zspozorice.cz. Z tohoto důvodu Vás
žádáme o poskytnutí Vašeho souhlasu ke zpracovávání těchto údajů, jak je blíže vysvětleno na
druhé polovině tohoto listu. Pokud byste zaznamenali případ, že škola při zpracování osobních
údajů nedodržuje ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, máte právo požádat
o vysvětlení či odstranění vzniklého stavu, případně se obrátit na Úřad pro ochranu osobních
údajů.
Dále Vás prosíme o vyjádření Vašeho souhlasu v záležitostech týkajících se prevence rizikových
projevů chování, jejichž účelem je především předcházení případným problémům se
šikanováním a zneužíváním návykových látek. V těchto záležitostech škola postupuje podle
Metodického pokynu MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků
a studentů ve školách a školských zařízeních č. j.: 20 006/2007-51. Dále se škola řídí
Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování
mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 28 275/2000-22, ze kterého vychází Školní program
proti šikanování.
Škola Vám nabízí službu, v rámci které zakoupíme dětem pracovní sešity po dobu celé školní
docházky a potřeby do VV. Dále z důvodu zvyšování kvality vzdělávání na naší škole
poskytujeme dětem nadstandardní materiály, které si děti odnášejí domů. Proto vybíráme
příspěvek na kopírování těchto materiálů.
K dalšímu zkvalitňování vzdělávání využíváme mimo jiné i finance z KRPŠ, do nějž přispívají
rodiče a škola, která získává prostředky např. ze sběru papíru nebo z realizovaných projektů. Z
těchto zdrojů poté hradí všem žákům školy jeden výchovný koncert, přispívá každému žákovi
na školu v přírodě, dále se podílí na financování odborných exkurzí (IQ Landia Liberec, Pálava,
Praha, Osvětim) a sportovních akcí (návštěva akvaparku, lyžařský kurz). Z prostředků KRPŠ
dále hradíme odborné lektory k projektovým dnům, odměny za mimořádné činnosti žáků, cenu
ředitele školy, dárky pro žáky na konci školního roku, Loučení s deváťáky, občerstvení pro děti
na akcích atd. Abychom mohli našim žákům i nadále poskytovat podobné výhody vybíráme
každý rok příspěvek do KRPŠ.

Děkuji Vám za pochopení a těším se na další spolupráci s Vámi!

PhDr. Jan Dudek
ředitel školy

