
  

 

SOUHLAS S POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO 
PRACOVIŠTĚ 

 
V průběhu docházky do školy mohou být Vašemu dítěti poskytovány služby školních 
poradenských pracovníků. Jedná se o služby Výchovného poradce (VP), Školního speciálního 
pedagoga (ŠSpPg): 
 

1. Výchovný poradce 
Výchovný poradce poskytuje služby v oblasti kariérového poradenství, odbornou pomoc při 
integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné apod. 
Veškerá činnost výchovného poradce je popsána v Plánu výchovného poradenství (k 
nahlédnutí u výchovné poradkyně a na www.skolabezhranic.cz) a ve Vyhlášce č. 27/2016 Sb., 
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a Vyhlášce č. 
72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních. V případě Vašeho nesouhlasu nebude výchovný poradce Vašemu dítěti 
poradenské služby poskytovat, a to ani v případě, když o ně dítě požádá. 
SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM s tím, aby našemu dítěti byly poskytovány služby výchovného 
poradce po dobu docházky do ZŠ a MŠ Bez hranic. 
 

2. Školní speciální pedagog 
Školní speciální pedagog poskytuje služby vycházející ze Standardní činnosti školního 
speciálního pedagoga uvedené v příloze č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších 
předpisů a ve Vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných. Jedná se především o činnosti konzultační, diagnostické, 
poradenské, preventivní i intervenční – vycházející z aktuálních potřeb žáků (k nahlédnutí u 
školního speciálního pedagoga a na www.skolabezhranic.cz).  V případě Vašeho nesouhlasu 
nebude školní speciální pedagog Vašemu dítěti poradenské služby poskytovat, a to ani 
v případě, když o ně dítě požádá.  
SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM s tím, aby našemu dítěti byly poskytovány služby školního 
speciálního pedagoga po dobu docházky do ZŠ a MŠ Bez hranic. 
 
 

 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ____________________________________ 
 
Jméno a příjmení dítěte: ___________________________________ Třída: ______________ 
 
V ________ dne _______________ 
 
Podpis zákonného zástupce: _______________________________ 

 
  

http://www.skolabezhranic.cz/
http://www.skolabezhranic.cz/


  

 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
Já, ………………………………..……………....……. (jméno a příjmení), nar. ……...……… (datum 
narození),  
 
trvale bytem …………..…................................................. (adresa místa trvalého pobytu) 
vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji Základní škole a Mateřské škole Bez 
hranic, se sídlem na adrese Mšec 171, 270 64 Mšec, IČO: 02413612, (dále jen „ZŠ a MŠ Bez 
hranic“), coby správci osobních údajů,  
 
souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů mého syna/dcery  
 
…………………..……………………... (jméno a příjmení dítěte), nar. …..………. (datum narození 
dítěte),  
 
trvale bytem ………………………………………………………….….. (adresa místa trvalého pobytu dítěte),  
 
a to pro níže stanovené osobní údaje, účely a dobu trvání.  
 
 

Osobní údaj Účel zpracování Doba 

poskytnutí 

souhlasu 

Souhlas 
 

Fotografie dítěte ● Webové stránky školy 
● Školní publikace a nástěnky 
● Profily na sociálních sítích 

(Facebook, Rajče, Youtube) 
● Školní kronika 

10 let ANO NE 

Audio či 
videozáznam dítěte 

● Webové stránky školy 
● Profily na sociálních sítích 

(Facebook, Rajče, Youtube) 

10 let ANO NE 

Jméno, příjmení, 
třída, dosažené 

výsledky 

Informování o školních či 
mimoškolních akcích (soutěže, 
olympiády, sportovní, kulturní a 
umělecké akce): 

● Webové stránky školy, 
● sociální sítě, 
● školní publikace, 
● nástěnky a jiné veřejně 

dostupné prostory školy, 
● školní kronika. 

10 let ANO NE 

Jméno, příjmení a 
třída dítěte 

Vystavení školních prací v prostorách 
školy či na akcích pořádaných školou. 

10 let ANO NE 

Jméno, příjmení, 
datum narození, 
trvalé bydliště a 

třída dítěte 

Přihlášky a další dokumenty spojené 
se soutěžemi, sportovní či kulturní 
akce a školní výlety  

10 let ANO NE 

Telefon a e-mail Komunikace, evidence v matrice 10 let ANO NE 



  

otce 

Telefon a e-mail 
matky 

Komunikace, evidence v matrice 10 let ANO NE 

Zdravotní 
pojišťovna dítěte 

Evidence v matrice, školní akce a 
výlety, BOZP, úrazy 

10 let ANO NE 

Číslo účtu otce 
nebo matky 

Bezhotovostního hrazení stravného a 
ostatní platby 

10 let ANO NE 

Souhlasím se všemi výše uvedenými skutečnostmi ANO  

Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl ZŠ a MŠ Bez hranic informován o 
svých právech a povinnostech, které jsou uvedeny na webových stránkách školy v sekci 
GDPR. Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů 
prostřednictvím tohoto formuláře je zcela dobrovolné. 

 

V …………………….. dne …………………….                             …………………………………………………….. 
                                                                                             Podpisy zákonných zástupců 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Souhlas je udělen dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) a to na výše uvedenou dobu od 
udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu.  
 
Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu bude spravovat Základní škola a Mateřská škola Bez hranic, se sídlem na 
adrese Mšec 171, 270 64 Mšec, IČ: 02413612, https://www.skolabezhranic.cz/ (tzn. Správce osobních údajů). 

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:  

Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8 

Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub 

Tel.: +420 212 242 095   Email: poverenec@holubova.cz 

 
ZŠ a MŠ Bez hranic je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž prostřednictvím 
určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze 
oprávněným zaměstnancům školy či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely 
zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat. 
 
Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.  
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat a přestaneme zpracovávat předmětné 
osobní údaje a vymažeme je, pokud to bude možné a výmaz nebude v rozporu s našimi jinými povinnostmi či 
oprávněnými zájmy. Při splnění požadavků dle čl. 15 až 18 GDPR máte právo na přístup, opravu nebo výmaz 
Vašich osobních údajů, a dále právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby. 
Dále máte právo podat stížnost u našeho pověřence nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se 
domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je prováděno v rozporu s GDPR.  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.skolabezhranic.cz/

