
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 
89/2012, občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, Vás žádáme o 
vyjádření souhlasu, a to v následujících souvislostech:  
Svůj souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 
561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace 
a psychologických a jiných vyšetření, úrazové pojištění dětí a pro jiné účely spojené 
s běžným chodem školy. 

1. Souhlasím s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a 
audiozáznamů při práci s mým synem/dcerou pro potřeby: 
 dokumentace kulturních vystoupení, 
 propagační účely a prezentaci práce školy, 
 sledování osobnostního vývoje žáků, 
 plnění závazků školy vůči smluvním partnerům školy (zejména v případě 

smluvního závazku školy k poskytnutí obrazové dokumentace z činnosti školy 
dárci v souvislosti s darovací nebo obdobnou smlouvou). 

2. Souhlasím se zveřejňováním výsledků školní práce a úspěchů mého syna/dcery v 
rámci školních a mimoškolních soutěží a přehlídek, a to formou uvedení jména a 
příjmení, věku, ukázky práce, umístění v soutěži, fotografie a popř. videozáznamu v 
propagačních materiálech školy, v kronice školy, na internetových stránkách školy, na 
nástěnkách umístěných ve škole, na veřejných výstavách pořádaných školou a v 
publikacích zabývajících se činností školy. 

3. Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého syna/dcery za účelem organizace 
mimoškolních akcí a soutěží, jichž se moje dítě účastní, a to zejména zpřístupněním 
osobních údajů dítěte třetím osobám zajišťujícím pro školu mimoškolní akce a 
soutěže v rozsahu, který je nezbytný pro zajištění organizace takových akcí. 

4. Souhlasím s tím, aby s mým synem/dcerou pracovali v rámci prevence a řešení 
pedagogických situací ve škole tito specialisté: školní psycholog. 

Poučení:  
Ve všech výše uvedených případech není zákonný zástupce dítěte povinen dát souhlas k 
uvedeným účelům. Bez těchto souhlasů však škola nebude v řadě případů moci zařadit dítě 
do aktivit, které souvisejí se vzděláváním a jsou pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte 
nezbytné. V případě, že chcete vyjádřit souhlas jen částečný (tj. týkající se jen vybraných 
částí, s nimiž souhlasíte), škrtněte prosím části vyjadřující jednání školy, k nimž souhlas 
nedáváte. 
Prohlášení zákonného zástupce žáka: Souhlasím ve výše uvedeném rozsahu. 
 
 
Jméno dítěte ………………………………………… 
 
 
 
 
V .................                                                                     dne .............     
 
Podpis zákonného zástupce…………………………………. 
          
Podpis druhého zákonného zástupce……………………….. 
 

 
 


