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Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace (dále jen „Škola“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 

Škola je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů. 

Souhlas s pořizováním osobních údajů v rámci prezentace školy, tedy fotografie a video záznam 

Škola pořizuje v průběhu vyučování a školních akcí fotografie nebo zaznamenává na video průběh některých školních 
akcí (sportovní, kulturní, projekty). Tyto fotografie/videa škola následně používá k prezentaci školy, do školní kroniky 
apod. Jsou rovněž zveřejňovány na webových stránkách školy. Zveřejňované fotografie/videa mohou zachycovat pouze 
průběh školních akcí, nikoli podobizny jednotlivých žáků, a budou označeny pouze názvem dané školní akce. Nejsou 
spojovány s dalšími osobními daty Vašeho dítěte. V případě Vašeho nesouhlasu nebudou fotografie/videa Vašeho dítěte 
zveřejňovány. 

Tímto já, níže podepsaný zákonný zástupce, souhlasím s tím, že po celou dobu docházky níže jmenovaného dítěte Školy, 
může škola používat fotografie a videozáznamy uvedeného dítěte k výše uvedeným účelům.  

Poučení: 

Souhlas s pořizováním a zpracováváním osobních údajů (fotografií a videozáznamů) lze následně kdykoli odvolat. 

Souhlasím – nesouhlasím1  

Jméno a příjmení žáka/žákyně: 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: 

Datum a podpis zákonného zástupce: 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby školní matriky 

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: výkaznictví pro MŠMT, vedení zdravotnické 
dokumentace, výroční zprávy, vedení dokumentace pro účely naplňování specifických vzdělávacích potřeb (výsledky 
vyšetření v poradně), pro pořádání školních a mimoškolních akcí – výlety, školy v přírodě, soutěže, úrazové pojištění 
žáků a jiné účely související s běžným chodem školy. Osobní údaje rovněž poskytujeme záchranné službě, která Vaše 
dítě odveze ze školy v případě úrazu nebo akutního onemocnění. V případě Vašeho nesouhlasu bude zejména tato 
situace pro Vás představovat významnou komplikaci spočívající v nutnosti dostavit se osobně do zdravotnického 
zařízení. 

Tímto já, níže podepsaný zákonný zástupce, souhlasím s tím, aby škola po celou dobu docházky níže jmenovaného dítěte 
do Školy zpracovávala osobní údaje uvedeného dítěte v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a k účelům výše 
popsaným. 

Poučení: 

Souhlas s pořizováním a zpracováváním osobních údajů pro potřeby školní matriky lze následně kdykoli odvolat. 

Souhlasím – nesouhlasím2   

Jméno a příjmení žáka/žákyně: 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: 

Datum a podpis zákonného zástupce: 

                                                           
1 Nehodící se škrtněte 

2 Nehodící se škrtněte 
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Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace (dále jen „Škola“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 

Škola je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro poradenské služby 

V průběhu docházky do školy mohou být Vašemu dítěti poskytovány poradenské služby školních poradenských 
pracovníků. Jedná se o služby školního metodika prevence, výchovného poradce a speciálního pedagoga.  

Školní metodik prevence poskytuje služby zejména v oblasti primární prevence užívání návykových látek, předcházení 
šikaně, poradenství v případě problémů s chováním.  

Výchovný poradce zabezpečuje zejména kariérové poradenství, odbornou pomoc žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žákům nadaným, péči o děti školně neúspěšné apod.  

Speciální pedagog poskytuje zejména konzultační i dlouhodobou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, 
podílí se na vypracování individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory. 

Standardní činnosti školních poradenských pracovníků jsou rozepsány v Příloze 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování 
služeb ve školách a školských zařízeních, v platném znění. 

V případě Vašeho nesouhlasu nebude poradenský pracovník Vašemu dítěti poradenské služby poskytovat, a to ani 
v případě, když o ně dítě požádá.  

Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob 
v jeho okolí. 

Tímto já, níže podepsaný zákonný zástupce, souhlasím s tím, že po celou dobu docházky níže jmenovaného dítěte do 
Školy, mu budou poskytovány služby školního metodika prevence, výchovného poradce a speciálního pedagoga.  

Poučení: 

Souhlas s pořizováním a zpracováváním osobních údajů pro potřeby školního poradenského pracoviště lze následně 

kdykoli odvolat.  

Souhlasím – nesouhlasím.3 

 

Jméno a příjmení žáka/žákyně: 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: 

Datum a podpis zákonného zástupce: 

                                                           
3 Nehodící se škrtněte 


