Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice

GENERÁLNÍ SOUHLAS
Dávám svůj souhlas Základní škole, Nerudova 9, České Budějovice k tomu, aby zpracovávala a
evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č.561/2004 Sb.,
školského zákona, v platném znění.
Dále dávám svůj souhlas:
S pořizováním fotografií nebo videozáznamů v průběhu vyučování a dalších školních akcí.
 Tyto materiály škola následně používá k prezentaci školy.
 Jsou rovněž zveřejňovány na webových stránkách školy: www.zsnerudova.cz
 Zveřejňované fotografie jsou pečlivě vybírány a nejsou spojovány s dalšími osobními daty
Vašeho dítěte.
2. S umožněním sběru dat pro studijní potřeby posluchačům PF JU.
 Tato data slouží jako podklady pro ročníkové a diplomové práce a jsou anonymní.
3. S poskytováním poradenských služeb školních poradenských pracovníků v průběhu školní
docházky.
 Jedná se o služby školního metodika prevence a výchovného poradce.
 Poskytují se v základní poradenské rovině a rozsahu.
 Školní metodik prevence zajišťuje služby v oblasti primární prevence užívání návykových
látek, předcházení šikaně, poradenství i v případě problémů s chováním. Veškerá činnost
školního metodika prevence je popsána ve školním Minimálním preventivním programu a
vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách ( dostupná na:
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1).
 Výchovný poradce zajišťuje kariérové poradenství, odbornou pomoc při integraci žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné apod.
4. Se zpracováním osobních údajů Vašeho dítěte, které škole sdělujete na základě zákona
č.561/2004 Sb., školského zákona ( jméno, datum narození, rodné číslo a další osobní údaje).
 Škola je zpracovává k následujícím účelům: vedení evidence, zdravotnické dokumentace,
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.
5. Se zveřejňováním a publikováním zdařilých prací žáků (výtvarné, literární a další) pro potřeby
reprezentace školy ( školní časopis, nástěnky, výstavy, soutěže apod.)
Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) seznámen(a) se zněním Generálního souhlasu.
Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte do této školy a na zákonem
stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje.

Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………….…
V Českých Budějovicích ………………………….
datum
……………………………………………………….
Podpis zákonného zástupce

