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Souhlas se zpracováním osobních údajů, 
jejichž zpracování není plněním na základě právních předpisů 

 

Já, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(jméno a příjmení zákonného zástupce) 

zákonný zástupce žáka/yně ……………………………..…………………………………………………… (jméno a příjmení), 

který/á plní povinnou školní docházku na Základní škole, Praha 4, Na Chodovci 54,  

IČO: 61384704, se sídlem Na Chodovci 2700/54, Praha 4, 141 00 

 

Nehodící se škrtne 
1. souhlasím - nesouhlasím s předáváním jména, příjmení, třídy při účasti žáka na soutěžích a 

olympiádách organizátorům soutěže 

2. souhlasím - nesouhlasím s poskytnutím informace o zdravotní pojišťovně dítěte pro případ úrazu 

3. souhlasím - nesouhlasím s poskytnutím čísla účtu pro potřeby úhrady školního stravování    

4. souhlasím - nesouhlasím s poskytnutím mé e-mailové adresy pro obousměrnou komunikaci se 

školou  

5. souhlasím - nesouhlasím s pořízením fotografií (třídních, skupin, jednotlivců) na konci školního roku  

6. souhlasím - nesouhlasím s fotografováním mého dítěte pro potřeby výuky 

7. souhlasím - nesouhlasím s pořizováním videozáznamu s mým dítětem pro potřeby výuky 

8. souhlasím - nesouhlasím se zveřejněním fotografií s mým dítětem (nástěnka v budově školy) 

9. souhlasím - nesouhlasím se zveřejněním fotografií s mým dítětem (web) 

10. souhlasím - nesouhlasím se zveřejněním videí s mým dítětem (web) 

11. souhlasím - nesouhlasím se zpracováním osobních dat dítěte v souvislosti se školními výlety, 

exkurzemi, kulturními akcemi              

12. souhlasím - nesouhlasím se zpracováním osobních dat dítěte v souvislosti s akcemi typu škola 

v přírodě, lyžařský kurz, zájezd do zahraničí 
 
Souhlas poskytuji na celé období školní docházky dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato 
dokumentace ve škole archivuje.  
Souhlas poskytuji pouze uvedené škole a jejímu zřizovateli, kteří mimo zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní údaje 
poskytnout dalším osobám a úřadům. 
Pokud se moje rozhodnutí změní, oznámím tuto skutečnost písemně škole. Souhlas mohu změnit v každém z bodů a to i 
jednotlivě, bez udání důvodu 
Zpracování bude probíhat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. 

 

Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54 jako správce osobních údajů zpracovává údaje uvedené v žádosti o přijetí pro 

účely vedení dokumentace školy, vedené na základě § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění.  

Byl/a jsem v souladu s příslušnou legislativou poučen/a: 
o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu, 

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 obrátit se na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním 

osobních údajů a výkonem práv podle Nařízení EU a Rady 2016/679. 

e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz  

 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů je zákonnému zástupci předán ve dvou vyhotoveních, z nichž 

jedno zůstává zákonnému zástupci a jedno je určeno pro potřeby školy. 

 

Dne: ……………………………… Podpis zákonného zástupce: ………………………..……………………………. 
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Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54 

 

 

Dítě 

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

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

 

Informovaný souhlas zákonného zástupce žáka 

Souhlasím s výukou anglického jazyka od 1. ročníku    ANO  NE 

 

Zákonný zástupce  

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………….. 

Podpis: …………………………………………….. 

 

 

 

Byl/a jsem informován/a: 

 o vyučovacím jazyku – český jazyk 

 o možnosti udělení odkladu školní docházky 

 o možnosti vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dítěte docházkou do MŠ, případně přípravné třídy 
základní školy 

 o možnostech rozsahu a nabídky individuální pomoci pro přípravu dítěte na vstup do školy u dětí 
pocházejících z jazykově odlišného prostředí, včetně dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 

 o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 o systému podpůrných opatření a jejich financování 

 o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením 

 o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 

 o možnosti přeřazení žáka do vyššího ročníku  

 

 

 

 

 

Dne: ………………………………  Podpis zákonného zástupce: ………………………..…………….. 

 

 


