
GENERÁLNÍ SOUHLAS 

Souhlas s pořízením a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a 

obrazových a zvukových záznamů týkajících se žáka nebo jeho projevů osobní povahy 

Souhlasím v souladu s oddílem 6, pododdílem 2, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku1 s pořizováním a použitím 

písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se uvedeného 

žáka/žákyně nebo jeho/jejich projevů osobní povahy pro potřeby školy, zejména pro prezentaci a propagaci školy (web školy, 

případně oficiální školní soc. sítě), informování o aktivitách školy a pro potřebu poskytování ostatním žákům/žákyním a 

zaměstnancům Gymnázia, České Budějovice, Česká 64 (dále škola) (jedná se např. o CD/DVD nosiče – záznamy z výletů, 

koncertů, výstav, sportovních aktivit, projektů apod.). 

Výše uvedený souhlas poskytuji po dobu, kdy žák/žákyně bude navštěvovat školu a po dobu 5-let po ukončení školní docházky 

s výjimkou užití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů za účelem 

vydávání a publikace ročenek, obrazových a zvukových záznamů a obdobných materiálů, kdy poskytuji souhlas časově 

neomezený. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením k rukám ředitele školy. 

V případě, že výše uvedené dokumenty a výstupy jsou osobními údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních 

údajů, dále podle ustanovení směrnice 95/46/ES (GDPR), souhlasím s jejich shromažďováním a zpracováním školou ke shora 

uvedeným účelům, po dobu uvedenou v předchozím odstavci. 

SOUHLASÍM  -  NESOUHLASÍM 

 

 

Souhlas s poradenskými službami 
V průběhu docházky do školy mohou být vašemu dítěti poskytovány poradenské služby školních poradenských pracovníků. 

Jedná se o služby školního metodika prevence a výchovného poradce v základní poradenské rovině a rozsahu.  

Školní metodik 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 (dostupném na: www.gymceska.cz) a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách, v platném 

 
1 Předpis č. 89/2012 Sb.: Podoba a soukromí účinný od 1. 1. 2014                                                                                                                                                                                         
§ 84 Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením. 
§ 85                                                                                                                                                                                                                                                    
(1) Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.                                                                                                                                           
(2) Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování 
obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.                                                                                                        
§ 86 Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé 
prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o 
soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i 
soukromé písemnosti osobní povahy.                                                                                                                                                                                       
§ 87                                                                                                                                                                                                                                                   
(1) Kdo svolil k použití písemnosti osobní povahy, podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu týkajícího se člověka nebo jeho 
projevů osobní povahy, může svolení odvolat, třebaže je udělil na určitou dobu.                                                                                                        
(2) Bylo-li svolení udělené na určitou dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí 
odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, které svolení udělil.                                                                                                                                               
§ 88                                                                                                                                                                                                                                               
(1) Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo 
právem chráněných zájmů jiných osob.                                                                                                                                                                                  
(2) Svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na 
základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu.                                                           
§ 89 Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k 
vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.                                                                   
§ 90 Zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití jeho podobizny, písemnosti osobní povahy nebo zvukového či obrazového 
záznamu nesmí být využit nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka. 

 



znění, (dostupná tamtéž a k nahlédnutí u metodika prevence). V případě vašeho nesouhlasu nebude školní metodik prevence 

vašemu dítěti poradenské služby poskytovat a to ani v případě, když o ně dítě požádá. 

Souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky našeho dítěte do školy, mu byly poskytovány služby školního metodika 

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

SOUHLASÍM  -  NESOUHLASÍM 

Výchovný poradce (jedná se o kariérové 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 (dostupném na: www.gymceska.cz) a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách, v platném znění, 

(dostupná tamtéž a k nahlédnutí u výchovného poradce). V případě vašeho nesouhlasu nebude výchovný poradce vašemu 

dítěti poradenské služby poskytovat a to ani v případě, když o ně dítě požádá. 

Souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky našeho dítěte do školy, mu byly poskytovány služby výchovného poradce. (Váš 

souhlas – nesouhlas, můžete kdykoliv v průběhu školní docházky změnit). 

SOUHLASÍM  -  NESOUHLASÍM 

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 k následujícím účelům: vedení zdravotnické dokumentace, vedení dokumentace pro 
účely naplňování specifických vzdělávacích potřeb (výsledky vyšetření v poradně), pro pořádání mimoškolních akcí – exkurze, 
výlety, 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. 

Souhlasím s tím, aby škola po celou dobu docházky našeho dítěte do školy zpracovávala osobní údaje mého dítěte v souladu 

se zákonem o ochraně osobních údajů a k účelům výše popsaným. 

Z důvodu zajištění zdraví a bezpečnosti žáků je ve škole zaveden elektronický systém pro vstup do budovy školy (čip, kamerový 

systém-kamery vně budovy u všech tří vstupů). Za účelem popsaného škola eviduje jméno a příjmení žáka-třídu-jméno a 

příjmení třídního učitele. S výše uvedeným zpracování osobních údajů: 

SOUHLASÍM  -  NESOUHLASÍM 

Já ……………………………………………..................................., narozený/á dne………………………………  

trvale bytem…………………………………….........................................…………………………………………., 

jakožto zákonný zástupce žáka/žákyně……...............................................……………………………,  

nar. ……......……………., navštěvující ve školním roce 20..  /20..    třídu……….. ve škole. 

V…………………....…………………………..dne…………………. 

………………............……………… 

Podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka 

 



Souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka s orientačním testováním žáka na 

přítomnost návykové látky2 v organismu 

Souhlasné prohlášení zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka k možnosti orientačního testování 

přítomnosti návykových látek v lidském organismu v průběhu školní docházky na naší škole. 

Způsob testování: Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, na přítomnost ostatních 

návykových látek pomocí zkoušky z potu nebo ze slin. 

Jméno žáka ................................................................................................................. 

Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek u sebe (zletilý žák) nebo u mého 

syna/dcery, existuje-li důvodné podezření3 na požití návykové látky. 

Beru na vědomí, že v případě pozitivního nálezu orientačního testu, mám jako zákonný zástupce nezletilého žáka 

nebo zletilý žák právo požadovat provedení lékařského laboratorního vyšetření. Současně beru na vědomí, že v 

případě pozitivního testu na přítomnost návykové látky jsem ze zákona4 povinen uhradit náklady na provedený 

test a stejně tak případnou dopravu do zdravotnického zařízení.  

Současně tímto potvrzuji, že jsem byl ze strany školy/školského zařízení informován o způsobu, jakým se 

testování provádí, důvodech pro provedení testování a možných důsledcích testování písemnou formou. 

 

V……………….....................................dne……........…… 

                                                                                                    …………………………………………………… 

                                                                                                         podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka 

 

 

 

 

 
2 Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo 

jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování (§ 130 z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). 

3 Tedy nikoli jako celoplošnou nebo namátkovou aktivitu ze strany školy, ale v rámci možného ohrožení života, zdraví žáka, popř. v rámci 

možného poškození majetku, které by mohlo být způsobeno pod vlivem návykové látky. 

4 § 16 odst. 8 z.č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 

látkami a o změně souvisejících zákonů 


