
GENERÁLNÍ SOUHLAS 

 

Dávám svůj souhlas škole Základní škola Morkovice, příspěvková organizace (dále jen "instituce") ke 

shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o zdravotním stavu 

mého  

 

dítěte______________________________________________  nar. ___________________ ve smyslu 

všech ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).  

 

1) Zpracování osobních údajů: 

Na základě zákona (rozsah je upraven Školským zákonem) škola zpracovává osobních údaje, které jsou 

nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu - pro vedení školní 

matriky, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace, pro pořádání akcí jako jsou výlety, exkurze, 

soutěže žáků a jiné účely související s běžným chodem školy, školní družiny, školního klubu a školní 

jídelny.  Ke zpracování těchto údajů škola nepotřebuje váš souhlas. 

 

 

2) Poradenské služby 1:  

V průběhu docházky do školy mohou být vašemu dítěti poskytovány poradenské služby školního 

poradenského pracoviště. Jedná se o služby výchovného poradce, školní metodičky prevence, 

asistentky metodičky prevence, speciálního pedagoga, koordinátora pro nadané žáky.  

Uděluji svůj souhlas s poskytováním poradenských služeb školních poradenských pracovníků mému 

dítěti. 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM 

 

 

3) Souhlas s orientačním testováním na přítomnost OPL (omamné a psychotropní látky)2 

Souhlasím s orientačním testováním v případě důvodného podezření na přítomnost alkoholu pomocí 

dechové zkoušky, v případě podezření na přítomnost OPL pomocí zkoušky ze slin, a to za přítomnosti 

příslušných orgánů (např. Policie ČR). 

 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM 

 

                                                           
1 Svůj souhlas s poskytnutím poradenské služby můžete kdykoliv odvolat. Souhlasu zákonného zástupce není 
třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.  
2 Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. 



4) Fotografie, případně video3: 

Souhlasím s tím, aby škola pořizovala a používala fotografie a videa mého dítěte k prezentaci života 

školy (např. webové stránky školy a jednotlivých tříd, periodika jako zpravodaj města, Týdeník 

Kroměřížska, aj., tiskové materiály školy (např. ročenka, kalendář, brožura, leták, apod.). 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM 

 

5) Bezpečnost žáka4: 

V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním může žák trávit svůj volný čas ve školním klubu 
(pokud je do něj přihlášen). Se souhlasem rodičů má také však možnost školní budovu opustit a vrátit 
se až na odpolední výuku.  Souhlasím, že v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním může 
můj syn/ moje dcera opustit budovu školy a přebírám za něj/ ni odpovědnost. 
 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM 

 

 

Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu 

nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze škole, která bez zákonem 

stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto 

údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, 

zneužitím či ztrátou. 

Byl jsem poučen o právech podle zákona ve smyslu všech ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů (GDPR), zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k 

těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o 

tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud 

zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v 

rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li 

osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, 

požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, 

provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

ZŠ Morkovice jako správce osobních údajů tímto informuje subjekt údajů o tom, že informace dle čl. 13 popř. 14 

GDPR jsou k nahlédnutí kdykoliv na webu školy http://zsmorkovice.cz/deska/2018gdpr.pdf  

 

Datum: .................................  

Jméno a Podpis zákonných zástupců: .....................................................................…………. 

                                                           
3 Jedná se o údaje zpracovávané výlučně na základě souhlasu toho, kdo je správci sdělil, s tím, že tento souhlas 
může být kdykoliv odvolán a správce tak bude mít za povinnost okamžitě zpracovávání těchto údajů ukončit. 
4 Tato část se týká žáků, kteří mají rozvrhované odpolední vyučování. Pokud se vás tato část netýká, nemusíte 
vyplňovat. 

http://zsmorkovice.cz/deska/2018gdpr.pdf

