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Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka 

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje dětí a žáků na 

základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlášky č. 74/2005Sb., o zájmovém 

vzdělávání, v platném znění, vyhlášky č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, v platném znění, vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol, 

v platném znění, vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů, dětí, žáků a studentů, v platném znění, dále ve 

veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Podle Nařízení EU  - obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů (GDPR) - je jako právnická osoba Správcem osobních údajů (dále jen Správce).   

Správce je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje manuálně i automatizovaně, případně 

prostřednictvím zpracovatelů, jejichž seznam poskytne škola na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny 

pouze oprávněným zaměstnancům Správce či oprávněným zaměstnancům zpracovatele, a to v míře 

nezbytné pro účely zpracování. Svůj souhlas s níže uvedeným zpracováním osobních údajů můžete kdykoli 

odvolat písemnou nebo ústní žádostí v kanceláři 22. základní školy Plzeň. 

Vyplněním a podpisem tohoto souhlasu dávám 22. základní škole Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková 

organizace se sídlem Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň, coby Správci osobních údajů VÝSLOVNÝ 

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM osobních údajů k dále uvedeným účelům. 

Fotografie, video 

Škola pořizuje v průběhu vyučování fotografie nebo zaznamenává na video průběh některých školních akcí 

(sportovní, kulturní, projekty). Tyto fotografie škola následně používá k prezentaci školy nebo k výrobě 

školního kalendáře apod. Jsou rovněž zveřejňovány na webových stránkách školy: www.22zsplzen.cz, příp. 

ve školním časopise nebo jako ilustrační fotografie v tisku. Zveřejňované fotografie jsou pečlivě vybírány a 

nejsou spojovány s dalšími osobními daty vašeho dítěte. V případě vašeho nesouhlasu nebudou fotografie 

Vašeho dítěte zveřejňovány. 

Souhlasím s tím, že po celou dobu docházky našeho dítěte do 22. ZŠ Plzeň může škola používat fotografie 

mého dítěte k výše uvedeným účelům. (Váš souhlas – nesouhlas můžete kdykoliv v průběhu školní 

docházky změnit). 

Doplňte ANO/NE        

 

Poradenské služby 

V průběhu docházky do školy mohou být Vašemu dítěti poskytovány poradenské služby školních 

poradenských pracovníků. Jedná se o služby výchovného poradce, speciálního pedagoga, školního metodika 

prevence a školního psychologa. Jedná se o služby v základní poradenské rovině a rozsahu.  

Výchovný poradce - jedná se o kariérové poradenství, odbornou pomoc při integraci žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné, péče o žáky nadané apod. Práce výchovného poradce 

je popsána v náplni činnosti výchovného poradce (dostupné na www.22zsplzen.cz) a ve Vyhlášce č. 72/2005 

Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. 

Souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky našeho dítěte do 22. ZŠ Plzeň, mu byly poskytovány služby 

výchovného poradce. (Váš souhlas – nesouhlas můžete kdykoliv v průběhu školní docházky změnit). 

Doplňte ANO/NE             
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Speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných i všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou péči založenou na 

krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Činnost speciálního pedagoga je komplexní službou 

žákům, zákonným zástupcům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce 

č. 72/2005 Sb., v platném znění. Práce speciálního pedagoga je popsána v náplni činnosti speciálního 

pedagoga (dostupné na www.22zsplzen.cz). 

 Souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky našeho dítěte do 22. ZŠ Plzeň, mu byly poskytovány služby 

speciálního pedagoga. (Váš souhlas – nesouhlas můžete kdykoliv v průběhu školní docházky změnit). 

Doplňte ANO/NE      

        

 

Školní metodik prevence - jedná se o služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek, 

předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním apod. Práce školního metodika prevence je 

popsána v náplni činnosti školního metodika prevence, ve školním Minimálním preventivním programu 

(dostupné na  www.22zsplzen.cz ) a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb., v platném znění. 

Souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky našeho dítěte do 22. ZŠ Plzeň mu byly poskytovány služby 

školního metodika prevence. (Váš souhlas – nesouhlas můžete kdykoliv v průběhu školní docházky změnit). 

Doplňte ANO/NE         

     

 

Školní psycholog poskytuje psychologické poradenské služby žákům, zákonným zástupcům a pedagogům 

v oblastech výchovy a vzdělávání a osobnostního rozvoje. Jedná se jak o individuální, tak skupinové 

psychodiagnostické činnosti. Jde o komplexní službu, která vychází ze standardních činností vymezených ve 

vyhlášce č. 72/2005 Sb., v platném znění. Práce školního psychologa je popsána v náplni činnosti školního 

psychologa (dostupné na www.22zsplzen.cz). 

Souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky našeho dítěte do 22. ZŠ Plzeň, mu byly poskytovány služby 

školního psychologa. (Váš souhlas – nesouhlas můžete kdykoliv v průběhu školní docházky změnit). 

Doplňte ANO/NE        

     

V případě Vašeho nesouhlasu nebudou jednotliví pracovníci školního poradenského pracoviště poradenské 

služby individuálně poskytovat a to ani v případě, když o ně žák/dítě požádá.  
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Zpracování osobních údajů 

OSOBNÍ ÚDAJ ÚČEL ZPRACOVÁNÍ 
DOBA POSKYTNUTÍ 

SOUHLASU 
ANO - NE 

Jméno a příjmení, zdravotní 

pojišťovna žáka/dítěte; jméno, 

příjmení, telefonní číslo a 

podpis zákonného zástupce 

Přihlášky a seznamy dětí a žáků 

při účasti na akcích mimo školu 

(exkurze, výlety apod.) 

  

Po dobu docházky 

žáka/dítěte do 22. základní 

školy Plzeň 

 

Jméno a příjmení, zdravotní 

pojišťovna, číslo pasu, 

žáka/dítěte; jméno, příjmení, 

telefonní číslo a podpis 

zákonného zástupce 

Přihlášky a seznamy dětí a žáků 

při účasti na zahraničním výjezdu 

Po dobu docházky 

žáka/dítěte do 22. základní 

školy Plzeň 

 

Jméno a příjmení, zdravotní 

pojišťovna, posudek o 

zdravotní způsobilosti 

žáka/dítěte; jméno, příjmení, 

telefonní číslo a podpis 

zákonného zástupce 

Přihlášky a seznamy dětí a žáků 

při účasti na kurzech (turistický, 

adaptační, lyžařský, cyklistický, 

vodácký) 

Po dobu docházky 

žáka/dítěte do 22. základní 

školy Plzeň 

 

Jméno a příjmení, zdravotní 

pojišťovna, posudek o 

zdravotní způsobilosti 

žáka/dítěte; jméno, příjmení, 

telefonní číslo a podpis 

zákonného zástupce 

Přihlášky a seznamy dětí a žáků 

při účasti na škole v přírodě 

Po dobu docházky 

žáka/dítěte do 22. základní 

školy Plzeň 

 

Jméno, příjmení, datum 

narození žáka/dítěte 

Přihlášky a seznamy žáků na 

sportovní a vědomostní soutěže 

Po dobu docházky 

žáka/dítěte do 22. základní 

školy Plzeň 

 

Jméno, příjmení, datum 

narození žáka/dítěte 

Elektronické testování žáků 

v souvislosti s výukou 

Po dobu docházky 

žáka/dítěte do 22. základní 

školy Plzeň 

 

Jméno, příjmení, datum 

narození žáka/dítěte; jméno, 

příjmení a podpis zákonného 

zástupce 

Přihlášky a seznamy žáků na 

zájmové aktivity (kroužky) 

Po dobu docházky 

žáka/dítěte do 22. základní 

školy Plzeň 

 

Jméno a příjmení žáka/dítěte; 

jméno, příjmení a podpis 

zákonného zástupce; jméno a 

příjmení zmocněnce 

Seznamy jmen žáků, zákonných 

zástupců a osob zmocněných 

k vyzvedávání žáků/dětí ze školní 

družiny 

Po dobu docházky 

žáka/dítěte do 22. základní 

školy Plzeň 
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Jméno a příjmení žáka/dítěte, 

věk žáka 

Zveřejňování výtvarných a jiných 

prací žáků na nástěnkách a 

výstavách ve škole i mimo školu 

Po dobu docházky 

žáka/dítěte do 22. základní 

školy Plzeň 

 

Jméno a příjmení žáka/dítěte, 

fotografie žáka 
Záznamy ve školní kronice 

Po dobu docházky 

žáka/dítěte do 22. základní 

školy Plzeň 

 

Jméno a příjmení žáka/dítěte, 

fotografie žáka 

Informace ve školním časopise 

Dvaadvacítka 

Po dobu docházky 

žáka/dítěte do 22. základní 

školy Plzeň 

 

E-mailová adresa zákonného 

zástupce žáka /dítěte 

Souhlas s využíváním e-mailové 

adresy zákonného zástupce 

žáka/dítěte pro účely informování 

Po dobu docházky 

žáka/dítěte do 22. základní 

školy Plzeň 

 

Jméno, příjmení, datum 

narození žáka; jméno, příjmení, 

adresa bydliště, podpis 

zákonného zástupce 

Přihláška členství do Asociace 

školních sportovních klubů 

(AŠSK) 

Po dobu docházky 

žáka/dítěte do 22. základní 

školy Plzeň 

 

Jméno, příjmení, datum 

narození žáka 

Výstupy projektů Evropských 

strukturálních fondů (ESF) 

Po dobu docházky 

žáka/dítěte do 22. základní 

školy Plzeň 

 

Poskytování výše uvedených osobních údajů pro uvedené účely zpracování je dobrovolné. Váš souhlas – 

nesouhlas můžete kdykoliv v průběhu školní docházky změnit 

V případě vašeho nesouhlasu bude škola údaje od vás vyžadovat pro každý úkon zvlášť. 

 

Podpisem tohoto souhlasu prohlašuji, že jsem byl Správcem informován o svých právech. 

• Požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás a Vašem dítěti zpracováváme, tzn., že máte právo získat od 

naší organizace jakožto Správce potvrzení, že osobní údaje, které se Vás a Vašeho dítěte týkají, jsou či nejsou 

zpracovávány. Pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (čl. 15 GDPR). 

• Požadovat opravu osobních údajů, které o Vás a Vašem dítěti zpracováváme, pokud jsou nepřesné. 

S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat doplnění neúplných osobních 

údajů (čl. 16 GDPR). 

• Požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR. 

• Požadovat omezení zpracování osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR. 

• Získat osobní údaje, které se Vás a Vašeho dítěte týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově 

čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými 

v čl. 20 GDPR. 

• Máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní 

situace. 

• Máte právo podat proti Správci stížnost u dozorového orgánu ve smyslu čl. 21 GDPR. 
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Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez 

zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné s ohledem na 

složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme 

povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. 

Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti 

Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak, bude-li Vaše žádost nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména tehdy, kdy se bude 

opakovat.  V takových případech Vám můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady 

spojené s poskytováním požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnutí 

žádosti vyhovět. 

Pokud obdržíme Vaši žádost a budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí 

dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti. 

V případě jakýchkoli dotazů, nebo pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva nebo odvolat souhlas se zpracováním 

osobních údajů udělený nám jako Správci, nás můžete kontaktovat zasláním e-mailu skola@zs22.plzen-edu.cz , na tel. 

čísle 378 028 731, osobně nebo poštou na adrese 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 

Prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto souhlasu je zcela 

dobrovolné. 

                                                                

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………… 

Datum narození: ………………………………………………………………. 

 

Podpis obou zákonných zástupců:  …………………………………………….. 

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

Datum: ………………………………….  

 

Veškeré písemnosti týkající se vzdělávání a chování Vašeho dítěte budou zasílány na jméno a adresu 

tohoto zákonného zástupce – uveďte prosím celé jméno a adresu: 

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

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

mailto:skola@zs22.plzen-edu.cz

