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Souhlas zákonných zástupců s činností školního metodika prevence/výchovného poradce/  
školního psychologa/speciálního pedagoga  

Souhlas zákonných zástupců se zpracováním osobních údajů 
 

Já………………………………………………………………………………………………………………………………..(jméno a příjmení)  zákonný zástupce  

žáka:……………………………………………………………………………………………………………….. nar. ……………………………………………….. 

stvrzuji, že jsem se seznámil/a  s níže uvedenými informacemi a v relevantních bodech uděluji svým podpisem výslovný a svobodný 
souhlas. 

V průběhu docházky do školy mohou být vašemu dítěti poskytovány poradenské služby školních poradenských pracovníků. Jedná 

se o služby školního metodika prevence, výchovného poradce, školního psychologa a speciálního pedagoga. 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, programy pro 
jednotlivé třídy pro dobré třídní klima, poradenství v případě problémů s chováním atd. Veškerá činnost školního metodika prevence 
je popsána ve školním Minimálním preventivním programu (viz web školy sekce Dokumenty) a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb., 
o poradenských službách. 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 nadaných a talentovaných, se speciálními 

vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné, apod. Veškerá činnost výchovného poradce je popsána v  Plánu výchovného 

poradenství a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poradenských službách. V případě vašeho nesouhlasu nebude výchovný poradce vašemu 

dítěti poradenské služby poskytovat a to ani v případě, když o ně dítě požádá. 

V případech, kdy škola na základě zákona 561/2004  §29 zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí (šikana, vážně ohrožené klima 

ve třídě…), může se v souladu s Krizovým plánem školy popřípadě se Školním programem proti šikaně obrátit na výchovného poradce/ 

psychologa/ metodika prevence/ obvodního metodika prevence a využít při řešení krize jejich služeb i bez souhlasu rodičů. 

Rodiče svým podpisem stvrzují, že souhlasí, aby školní psycholog:  
• Spolupracoval s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. 
• Vedl třídnické hodiny ve spolupráci s třídním učitelem, bude-li si to učitel přát. 
• Poskytl úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá. 
• Poskytl krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci. 
• Vytvářel podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte. 
• Prováděl opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole. 
• Prováděl anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů 
apod.) a konzultoval zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při 
důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili. 

• Informoval rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením, o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumů.  
 

Byli jsme informováni o činnosti metodika primární prevence/výchovného poradce školního psychologa /školního speciálního 
pedagoga, a souhlasíme s působením těchto odborníků ve škole, kterou naše dcera/náš syn navštěvuje. 

Pokud by školní psycholog/speciální pedagog chtěl pracovat s dítětem v rámci skupin osobnostního rozvoje, chtěl zařadit dítě do 
psychoterapeutické či reedukační skupiny, chtěl provést individuální psychologické vyšetření dítěte nebo zařadit dítě do individuální 
dlouhodobé péče, bude rodič žádán o individuální souhlas jednorázově, s přesnou informací o činnosti, kterou bude školní 
psycholog/speciální pedagog s dítětem vykonávat. 

Zjištění školního psychologa/speciálního pedagoga o dítěti, která jsou výsledkem odborných činností podléhajících individuálnímu 
souhlasu rodičů, jsou sdělována výhradně rodičům. 

GDPR 
Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: 
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jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní 
občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo 
místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně 
dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; 
údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, závěrech 
vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních 
obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole. 
Výše vymezené údaje se dále v souladu se školským zákonem a ostatními právními předpisy předávají zřizovateli, Ministerstvu školství, 
mládeže a tělových a České školní inspekci. Další informace o zásadách dodržování GDPR najdete na webu školy v sekci GDPR. 

Uděluji výslovný a svobodný souhlas, aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 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 souvisejícími právními předpisy (GDPR), správce - Základní škola s RVJ, 

Praha 13, Bronzová 2027 - zpracovával osobní údaje mé dcery/syna pro níže uvedené účely: 

     Pořizování multimediálních záznamů (fotografie, filmy, záznamy zvuku…) o činnosti žáků pro účely dokumentace školní práce 
a uveřejnění těchto záznamů  bez uvedení dalších osobních údajů při propagaci školy, a to v prostorách školy a jejího zřizovatele, na jejich 
webech, v tiskových periodikách (STOP) a v regionálním televizním vysílání zřizovatele (TV 13).  

     Zveřejnění osobních údajů dítěte (jméno, příjmení popřípadě třída) v žákovských pracích (prezentace, autorské filmy, autorské 
fotografie, literární práce apod.), které jsou určeny k veřejné prezentaci např. výstupy z projektů, oborových dnů apod. na webu školy 
popřípadě webu zřizovatele.   

      Poskytnutí osobních údajů dítěte (jméno, příjmení, datum/ročník narození, třída) organizátorům soutěží pro účely konání soutěže. 
V případě umístění dítěte v soutěži souhlasím se zveřejněním umístění s uvedením jména a příjmení v propagačních materiálech školy - 
web, Zpravodaj pro rodiče, nástěnky, na webu organizátora soutěže a na webu/v časopise/Tv zřizovatele - pro účely propagace činnosti 
a úspěchů žáků školy. 

     Poskytnutí osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, popřípadě třída), včetně citlivých údajů (zdravotní stav), které mají vliv 
na stravování ve školní jídelně a účast na akcích pořádaných školou. V případě školních akcí (výlety, Švp…) poskytnutí údajů případným 
organizátorům akce (ubytovatelé, pořadatelské agentury…). 

Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato 
dokumentace na škole povinně archivuje. Beru na vědomí, že uvedené osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu školní docházky 
dítěte nebo do odvolání souhlasu.  

Byl jsem poučen/poučena o právech podle zákona č.110/2019 Sb., zejména právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodu. 
Odvolání lze provést písemnou formou. Vzor odvolání souhlasu je k dispozici na webových stránkách školy www.zs-bronzova.cz nebo 
u pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese poverenec@praha13.cz. Dále prohlašuji, že jsem byl informován o všech 
skutečnostech a okolnostech zpracování osobních údajů, zejména totožnosti správce, účelech zpracování, operacích zpracování, 
kategoriích dotčených osob, době, po kterou budou osobní údaje uloženy, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní 
údaje zpřístupněny. 

Byl jsem seznámen/a s tím, kde najdu informace o zpracování osobních údajů správcem, a že v případě pochybností o dodržení 
povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se mohu obrátit na správce nebo na Úřad na ochranu osobních údajů.  

  

V Praze  dne:……………………….  

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

 


