
    

 

                 

INFORMOVANÝ  SOUHLAS 
 

Základní škola Plešivec je správcem osobních údajů žáků, jejich zákonných zástupců, 

zaměstnanců a dalších zúčastněných osob. Osobní údaje spravuje a zpracovává na základě 

zákonných zmocnění v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 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) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů. 

Kromě činností, pro které jsou osobní údaje spravovány na základě zákonných zmocnění 

(školský zákon, zákoník práce a pod.) a oprávněného zájmu správce, je pro správu a zpracování 

některých osobních údajů nutný informovaný souhlas dotčené osoby (zákonného zástupce), 

tento souhlas lze kdykoliv odvolat.  

 

Osobní údaje, které škole o Vašem dítěti sdělujete na základě školského zákona (jméno, datum 

narození, rodné číslo a další osobní údaje), škola dále zpracovává i k následujícím účelům: vedení 

dokumentace pro účely naplňování specifických vzdělávacích potřeb (výsledky vyšetření 

v poradně), pro účely pořádání mimoškolních akcí – výlety, školy v přírodě, lyžařské kurzy, 

soutěže, úrazové pojištění žáků a jiné účely související s běžným chodem školy. 

 

Zdravotní pojišťovna 

Pro účely BOZP - řešení úrazu žáka, případně náhlé zdravotní komplikace a komunikace se 

zdravotním zařízením vedeme v osobních spisu žáka údaje o jeho zdravotní pojišťovně. Správa 

tohoto osobního údaje podléhá souhlasu dotčené osoby (zákonného zástupce). Váš souhlas – 

nesouhlas můžete kdykoliv v průběhu školní docházky změnit. 

Souhlasím – nesouhlasím. 

 

Číslo účtu 

Za účelem provádění bezhotovostních plateb (např. hrazení stravného škole) vede škola ve 

složce žáka číslo účtu. Ke správě tohoto údaje je nutný souhlas dotčené osoby (zákonného 

zástupce). Váš souhlas – nesouhlas můžete kdykoliv v průběhu školní docházky změnit.  

Souhlasím – nesouhlasím. 

 

 



    

 

                 

Fotografie, případně videozáznam 

Škola pořizuje v průběhu vyučování nebo školních akcí fotografie nebo obrazové záznamy. Tyto 

fotografie (videozáznamy) škola následně využívá v rozumné míře k prezentaci školy. 

Zveřejněné fotografie (videozáznamy) jsou pečlivě vybírány a nejsou spojovány s dalšími 

osobními daty vašeho dítěte. V případě vašeho nesouhlasu nebudou fotografie vašeho dítěte 

zveřejňovány. Správa tohoto osobního údaje podléhá souhlasu dotčené osoby (zákonného 

zástupce). Váš souhlas – nesouhlas můžete kdykoliv v průběhu školní docházky změnit. 

Souhlasím – nesouhlasím. 

 

Výsledky soutěží 
 

Škola sama pořádá nebo žáky vysílá na různé soutěže a olympiády (sportovní, vědomostní, 

kulturní a pod.). Výsledky z těchto akcí jsou součástí prezentace školy a jsou zveřejňovány s 

uvedením jména, příjmení a třídy žáky. Toto zveřejnění podléhá souhlasu dotčené osoby 

(zákonného zástupce). Váš souhlas – nesouhlas můžete kdykoliv v průběhu školní docházky 

změnit. 
 

Souhlasím – nesouhlasím. 

 

Poradenské služby 
 

V průběhu docházky do školy mohou být vašemu dítěti poskytovány poradenské služby školních 

poradenských pracovníků. Jedná se o služby školního metodika prevence a výchovného poradce. 

Jedná se o služby v základní poradenské rovině a rozsahu.  

Školní metodik prevence (jedná se o služby v oblasti primární prevence užívání návykových 

látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním). V případě vašeho 

nesouhlasu nebude školní metodik prevence vašemu dítěti poradenské služby poskytovat, a to 

ani v případě, když o ně dítě požádá. 

Výchovný poradce (jedná se o kariérové poradenství, odbornou pomoc při integraci žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné apod.) V případě vašeho 

nesouhlasu nebude výchovný poradce vašemu dítěti poradenské služby poskytovat a to ani 

v případě, když o ně dítě požádá. 

Správa osobních údajů pro výše uvedené činnosti podléhá souhlasu souhlasu dotčené osoby 

(zákonného zástupce). Váš souhlas – nesouhlas můžete kdykoliv v průběhu školní docházky 

změnit. 

Souhlasím – nesouhlasím. 

 



    

 

                 

Souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky našeho dítěte do ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249, 

mu byly poskytovány služby výchovného poradce. (Váš souhlas – nesouhlas můžete kdykoliv 

v průběhu školní docházky změnit). 

Souhlasím – nesouhlasím. 

 

Kamerový systém 

V souvislosti s oprávněným zájmem školy na zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy a 

ochraně majetku, jsou ve vstupních prostorách školy a v prostoru šaten osazeny bezpečnostní 

kamery. Kamery snímají zmíněné prostory v nepřetržitém provozu. 

 

 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………… 

Datum narození: ………………………………………………………………. 

 

Podpis rodiče (zákonného zástupce):    …………………………………………….. 

                                                                        

Datum: …………………………………. 


