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ODVOLÁNÍ INFORMOVANÉHO SOUHLASU 

Jméno a příjmení žáka:  ...............................................................................  Datum narození:  ...................  

Odvolávám svůj souhlas s tím, že Základní škola Povážská Strakonice (dále jen škola): 
1. může zpracovávat, pořizovat a zveřejňovat úspěchy a umístění v soutěžích (jméno, příjmení, třída), 

fotografie, audio a video záznamy žáka a zveřejňovat výtvarné či jiné práce žáka pro účely prezentace 

školy (včetně webu školy), nebo pro účely související s výchovně vzdělávacím procesem. Souhlas 
uděluji na dobu 30 let. 

 ☐ Odvolávám souhlas ☐ Neodvolávám souhlas 

2. může zpracovávat osobní údaje žáka (jméno, příjmení, datum narození) pro pořádání školních akcí 

(výlety, exkurze, lyžařské kurzy apod.), při účasti žáků v soutěžích, olympiádách, apod., pokud 
reprezentují školu a pro jiné účely související s běžným chodem škol. Souhlas uděluji po dobu docházky 

do školy.  
 ☐ Odvolávám souhlas  ☐ Neodvolávám souhlas 

3. může žákovi poskytovat poradenské služby školních poradenských pracovníků, tj. školního metodika 

prevence a výchovného poradce, v základní poradenské rovině a rozsahu. Školní metodik prevence 

poskytuje služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství 

v případě problémů s chováním. Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství, odbornou pomoc 

při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péči o děti školně neúspěšné. Veškerá činnost 

školního metodika prevence a výchovného poradce je popsána ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o 

poradenských službách, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas uděluji po dobu docházky do školy. 
 ☐ Odvolávám souhlas  ☐ Neodvolávám souhlas 

4. může v případě potřeby realizovat ve třídě program zaměřený na řešení vztahových problémů mezi 

dětmi, na prevenci primárně patologických jevů a testování dosažené úrovně plnění očekávaných 

výstupů a klíčových kompetencí, který bude zajištěn externími odborníky. V případě jeho konání budete 

předem informováni. Souhlas uděluji po dobu docházky do školy. 
 ☐ Odvolávám souhlas  ☐ Neodvolávám souhlas 

5. může zpracovávat osobní údaje za účelem potřeby bezhotovostního hrazení školské služby ve školní 

jídelně a bezhotovostních plateb v aplikaci Školní program (bezhotovostní hrazení školské služby školní 

družiny, akce školy apod.) Souhlas uděluji po dobu docházky do školy. 
 ☐ Odvolávám souhlas  ☐ Neodvolávám souhlas 
 
Základní škola Povážská Strakonice proto již nemá můj souhlas se zpracováváním osobních údajů za 

účelem, který byl dříve udělen pomocí „INFORMOVANÉHO SOUHLASU“. 

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost činností zpracování prováděných do současnosti. 

Při podpisu pouze jedním zákonným zástupcem tento svým podpisem stvrzuje, že zákonní zástupci dítěte jednají ve shodě. (§ 876 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)  

 

Datum: ...............  ..................................................................   ........................................................  
 jméno a příjmení 1. zákonného zástupce podpis 1. zákonného zástupce 
 
 
Datum: ...............  ..................................................................   ........................................................  
 jméno a příjmení 2. zákonného zástupce podpis 2. zákonného zástupce 
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