
Souhlas rodičů 

Dávám svůj souhlas  Základní škole Pěnčín 22 – příspěvková organizace, k tomu, aby zpracovávala a 

evidovala osobní  údaje a osobní citl ivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení 

zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v  platném  znění  a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci 

obyvatel a rodných čísel v plném znění.  Svůj souhlas poskytuji  pro účely vedení  povinné dokumentace školy 

podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v  platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a 

psychologických vyšetření, mimoškolní akce školy jako jsou  školní výlety, lyžařské kurzy, přijímací řízení na 

střední školy, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely související s  běžným chodem školy.  

Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohli v rámci prevence sociálně patologických jevů 

pracovat psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce a další odborní pracovníci z oblasti psychologických a 

sociálních služeb. Souhlasím s  možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v  organismu mého 

dítěte, existuje-l i  důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví.  

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. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, kter á bez 

zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citl ivé údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem 

poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli  odvolat a to bez 

udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu.  

V zájmu dítěte budeme informovat školu o případných změnách jeho zdravotního stavu, které by měly vliv na 

průběh vyučování i  na aktivity s  ním spojené (školní družina, jídelna, plavecký a lyžařský výcvik, atd.).   

Souhlasím též s  uveřejňováním fotografií (případně videosekvencí) svého dítěte z akcí školy na webových 

stránkách školy. 

 

…………………………………………………….               ………………………………………………………… 

Jméno dítěte- hůlkovým písmem                   datum narození 

…………………………………………………….  ……………………………………………………….. 

podpis zákonného zástupce  datum 

                   

 

 


