
 

 

 

GENERÁLNÍ SOUHLAS 
 
Fotografie, případně video 
Škola pořizuje v průběhu vyučování fotografie nebo zaznamenává na video průběh některých školních 
akcí (sportovní, kulturní, projekty). Tyto fotografie škola následně používá k prezentaci školy, jsou 
rovněž zveřejňovány na webových stránkách školy www.zsmskrelov.cz.  Zveřejňované fotografie jsou 
pečlivě vybírány a nejsou spojovány s dalšími osobními daty Vašeho dítěte. V případě Vašeho 
nesouhlasu nebudou fotografie Vašeho dítěte zveřejňovány. 
Souhlasíme s tím, že po celou dobu docházky našeho dítěte do ZŠ a MŠ Křelov - Břuchotín může 
škola používat fotografie našeho dítěte k výše uvedeným účelům. (Váš souhlas – nesouhlas můžete 
kdykoliv v průběhu školní docházky změnit). 
 
Souhlasíme  –  nesouhlasíme. 
 
Poradenské služby 
V průběhu docházky do školy mohou být Vašemu dítěti poskytovány poradenské služby. Jedná se o 
služby v základní poradenské rovině a rozsahu v oblasti primární prevence užívání návykových látek, 
předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním, odbornou pomoc žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami, péči o děti školně neúspěšné apod. V případě Vašeho 
nesouhlasu nebudou Vašemu dítěti poradenské služby poskytovány, a to ani v případě, když o ně dítě 
požádá. 
Souhlasíme s tím, aby po celou dobu docházky našeho dítěte do ZŠ a MŠ Křelov - Břuchotín mu byly 
poskytovány poradenské služby. (Váš souhlas – nesouhlas můžete kdykoliv v průběhu školní 
docházky změnit). 
 
Souhlasíme  –  nesouhlasíme. 
 
 
Zpracování osobních údajů 
Osobní údaje, které škole o Vašem dítěti sdělujete na základě školského zákona (jméno, datum 
narození, rodné číslo a další osobní údaje), škola dále zpracovává k následujícím účelům: vedení 
školní matriky, vedení dokumentace pro účely naplňování specifických vzdělávacích potřeb (výsledky 
vyšetření v poradně), pro pořádání mimoškolních akcí – výlety, školy v přírodě, soutěže, úrazové 
pojištění žáků a jiné účely související s běžným chodem školy. V případě Vašeho nesouhlasu bude 
škola údaje od Vás vyžadovat pro každý úkon zvlášť. 
Souhlasíme s tím, aby škola po celou dobu docházky našeho dítěte do ZŠ a MŠ Křelov - Břuchotín,  
zpracovávala osobní údaje našeho dítěte v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a 
k účelům výše popsaným, zároveň uděluji souhlas s vedením potřebné dokumentace a její archivace 
po dobu nezbytně nutnou. 
 
Souhlasíme – nesouhlasíme. 
 
 
Veškeré písemnosti týkající se vzdělávání a chování Vašeho dítěte budou zasílány na jméno a adresu 
tohoto rodiče (zákonného zástupce) – uveďte, prosím, jméno a adresu: 
 
Jméno a příjmení rodiče (zák.zástupce) : ………………………………………………. 
 
Adresa: …………………………………………………………………………………….   
                                                               
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………… 
 
Datum narození: ………………………………………………………………. 
 
Podpis zákonného zástupce:  …………………………………………….. 
                                                

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

http://www.zsmskrelov.cz/

