Souhlasné prohlášení zákonného zástupce žáka/žákyně
jméno dítěte: …………………………………………………
A. Dávám svůj souhlas 1.ScioŠkole Praha – základní škole, s.r.o., odloučené pracoviště Praha 4 ‐ Nusle
k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje včetně rodného čísla a citlivé osobní údaje 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 číslech v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro
účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění,
vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, mimoškolní akce školy jako školní
výlety, školy v přírodě a lyžařské kurzy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků a pro další
nezbytné účely související s běžným chodem školy.
Zároveň v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o ochraně osobnosti (§ 84 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) souhlasím s tím, že fotografie a videa ze školních akcí, na nichž je
moje dítě, mohou být zveřejněny na webových, instagramových a facebookových stránkách školy nebo
v tisku.
Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou
dobu, po kterou se výše uvedená dokumentace na škole povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze
uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout
dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů.

V Praze dne 4. září 2017

………………………………………….
podpis zákonného zástupce

B. Prohlašuji, že jsem se seznámila se školním řádem a minimálním preventivním programem, který je
k dispozici na webových stránkách školy a v tištěné podobě v kanceláři školy.
V Praze dne 4. září 2017

………………………………………….
podpis zákonného zástupce
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