
 

 
 

GENERÁLNÍ SOUHLAS 
 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………. datum narození ………………… 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Osobní údaje, které škole o Vašem dítěti sdělujete na základě školského zákona (jméno, datum 
narození, rodné číslo a další osobní údaje), škola dále zpracovává jen v nezbytně nutných případech, 
jako je evidence žáka, vysvědčení, vedení zdravotnické dokumentace, vedení dokumentace pro účely 
naplňování specifických vzdělávacích potřeb (výsledky vyšetření v poradně), dále pro pořádání 
mimoškolních akcí – výlety, školy v přírodě, lyžařské kurzy, soutěže, úrazové pojištění žáků a jiné 
účely související s běžným chodem školy. V případě Vašeho nesouhlasu bude škola údaje od Vás 
vyžadovat pro každý úkon zvlášť. 

Souhlasíme s tím, aby škola po celou dobu docházky našeho dítěte do ZŠ a MŠ Emy Destinnové, 
Praha 6 zpracovávala osobní údaje našeho dítěte v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů č. 
101/2000 Sb. a k účelům výše popsaným, zároveň uděluji souhlas s vedením potřebné dokumentace 
a její archivace po dobu nezbytně nutnou. 

Souhlasíme  –  nesouhlasíme (nehodící se, prosím, škrtněte) 

Souhlas se zveřejňováním fotografií, případně videí 

Ve smyslu ustanovení § 11-16 OZ souhlasíme s tím, aby po dobu školní docházky do ZŠ a MŠ Emy 
Destinnové, Praha 6 byly pořizovány fotografické snímky a natáčeno video z akcí pořádaných školou. 
Tento materiál může být použit k nekomerčnímu využití – webové stránky školy, blogy, emaily a další 
internetové stránky, Výroční zpráva školy, nástěnky, dokumentace k potřebám školy, publikace pro 
účely prezentace školy, k distribuci CD (např. ze ŠvP) apod.  

Každý pedagog ručí za obsah snímaného materiálu. 

Souhlasíme  –  nesouhlasíme (nehodící se, prosím, škrtněte) 

Souhlas s poradenskými službami 

V průběhu docházky do ZŠ a MŠ Emy Destinnové, Praha 6 mohou být Vašemu dítěti poskytovány 
poradenské služby školních poradenských pracovníků. Jedná se o služby školního metodika 
prevence, výchovného poradce a školního psychologa v základní poradenské rovině a rozsahu.  

SOUHLAS S ČINNOSTÍ ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE  
Jedná se o služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, 
poradenství v případě problémů s chováním. Veškerá činnost školního metodika prevence je popsána 
ve školním Minimálním preventivním programu a ve Vyhlášce č. 27/2016 Sb. O poradenských 
službách. V případě Vašeho nesouhlasu nebude školní metodik prevence Vašemu dítěti poradenské 
služby poskytovat, a to ani v případě, když o ně dítě požádá. 

Souhlasíme s tím, aby po celou dobu docházky našeho dítěte do ZŠ a MŠ Emy Destinnové Praha 6 
mu byly poskytovány služby školního metodika prevence. 

Souhlasíme  –  nesouhlasíme (nehodící se, prosím, škrtněte) 



 

SOUHLAS S ČINNOSTÍ VÝCHOVNÉHO PORADCE, SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA 

Jedná se o kariérové poradenství, odbornou pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, péče o žáky školně neúspěšné, péče o mimořádně nadané žáky, cizince apod. Veškerá 
činnost výchovného poradce je popsána v Plánu výchovného poradce a ve Vyhlášce č. 27/2016 Sb. O 
poradenských službách. V případě Vašeho nesouhlasu nebude výchovný poradce Vašemu dítěti 
poradenské služby poskytovat, a to ani v případě, když o ně dítě požádá. 

Souhlasíme s tím, aby po celou dobu docházky našeho dítěte do ZŠ a MŠ Emy Destinnové, Praha 6 
mu byly poskytovány služby výchovného poradce. 

Souhlasíme  –  nesouhlasíme (nehodící se, prosím, škrtněte) 

SOUHLAS S ČINNOSTÍ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA 
Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí 
vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich zákonným zástupcům 
a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve Vyhlášce č. 27/2016 Sb.  
O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.  

Zákonní zástupci žáků udělují v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, 
souhlas s činností školního psychologa. Svým podpisem stvrzují, že souhlasí, aby školní psycholog:  

• Spolupracoval s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
mimořádně nadaných. 

• Poskytl poradenskou konzultaci žákovi/žákyni, který/á jej sám/sama vyhledá. 
• Poskytl krizovou intervenci žákovi/žákyni, který/á se ocitne v psychicky mimořádně náročné 

situaci. 
• Prováděl opatření k posílení pozitivní atmosféry ve třídě a ve škole.  
• Prováděl anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (týkající se např. výskytu sociálně 

patologických jevů, vztahu žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultoval zjištěné údaje 
s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a třídním učitelem. 
Informoval zákonné zástupce o výsledcích těchto šetření na třídních schůzkách nebo 
mimořádným písemným sdělením. 

• Školního psychologa mohou samozřejmě v jeho konzultačních hodinách vyhledat i zákonní 
zástupci žáků. 

Souhlasíme s činností školního psychologa ve škole a s tím, aby po celou dobu docházky našeho 
dítěte do ZŠ a MŠ Emy Destinnové, Praha 6 mu byly poskytovány služby tohoto odborníka. 

Rozhodnou-li se zákonní zástupci tento souhlas s činností školního psychologa nepodepsat, nemá 
školní psycholog právo jejich dítěti výše uvedené služby poskytovat. 

Souhlasíme  –  nesouhlasíme (nehodící se, prosím, škrtněte) 

Souhlas s reprezentováním školy na veřejnosti 

Souhlasíme s tím, aby náš syn/dcera reprezentoval/a ZŠ a MŠ Emy Destinnové na sportovních 
soutěžích, vědomostních olympiádách, recitačních soutěžích a dalších akcích pořádaných školou. 

V případě časové vytíženosti žáka, či jiných osobních důvodů, je možné tento souhlas kdykoliv 
vypovědět. 

Souhlasíme  –  nesouhlasíme (nehodící se, prosím, škrtněte) 

Generální souhlas je platný po celou dobu docházky dítěte do výše uvedené školy. 

Váš souhlas – nesouhlas můžete kdykoliv v průběhu školní docházky Vašeho dítěte změnit. 

                      

Podpis obou rodičů (zákonných zástupců):  …………………………………………………………………                      

Datum: …………………………………. 


