
Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963 

Mohylová 1963/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky 

Tel.: 235 510 002-3 

DS: jmgpd7d 

 

ODNĚTÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Já, 

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

 (jméno, příjmení, další identifikace), 

zákonný zástupce žáka  

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

(jméno, příjmení, třída) 

 

odnímám udělený souhlas se zpracováním mých osobních údajů a osobních údajů mé dcery/syna 

Základní škole, Praha 13, Mohylová 1963 se sídlem Mohylová 1963/2, Praha 5 Stodůlky  

IČ: 61385611 (dále jen „správce“), 

     již nadále nemá můj souhlas, aby tyto osobní údaje mé dcery/syna za níže specifikovanými účely:  

 

☐  Fotografie, popřípadě obrazové záznamy z akcí pořádaných školou, za účelem 

propagace školy a jejího zřizovatele, a to jak v prostorách školy a jejího zřizovatele, tak na 

webu školy a jejího zřizovatele, na sociálních sítích školy a jejího zřizovatele, v tiskovém 

periodiku správce a zřizovatele (časopis STOP) a v regionálním televizním vysílání 

zřizovatele (TV13). U obrazových záznamů a fotografií nebudou uváděna jména. 

☐ Citlivé údaje o zdravotním stavu mé dcery/syna, citlivé údaje, které budou výsledkem 

práce speciálního pedagoga nebo školního psychologa za účelem sledování prevence 

sociálně patologických jevů, a to jak při práci ve skupině, tak při individuální práci. 

☐ Vedení evidence žáků ( dále jen "školní matrika"), podle zákonné normy, jméno, 

popřípadě jména, a příjmení, datum narození, rodné číslo  a adresa místa trvalého pobytu 

dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, adresa trvalého bydliště zákonných zástupců, 

národnost, zdravotní pojišťovna, prospěch žáka a výchovná opatření mu udělená, žák se 

speciálními vzdělávacími potřebami ( posudek školského poradenského zařízení, stupeň 

podpůrných opatření, diagnostika), žák se zdravotním postižením, odklad školní docházky, 

telefon, mailová adresa nebo ID datové schránky zákonných zástupců. 

 

☐ Vedení pedagogické dokumentace – podle zákonné normy, třídní kniha, třídní výkaz, 

katalogový list žáka, žákovská knížka, zápisy z pedagogických rad, hodnocení prospěchu 

žáků, hodnocení chování žáků. Hodnocení výkonů žáků jsou osobními údaji a jejich sdělování 

rodičům podléhá zásadám ochrany těchto údajů.  

 

http://www.zsmohylova.cz/


☐ Evidence úrazů žáků, podle zákonné normy, kniha úrazů, hlášení úrazů, záznam o úrazu 

žáka, jméno, příjmení, datum narození, druh úrazu, míra zavinění, lékařský posudek, protokol 

pro odškodnění žáka, výše odškodnění. 

 

☐ Zájmové vzdělávání, podle zákonné normy, školní družina, přihlášky žáků k docházce do 

oddělení školní družiny, datum narození, telefon, mailový kontakt na zákonné zástupce, 

zmocnění osob k vyzvedávání dětí z oddělení, zapojení žáků do zájmových kroužků, účast v 

soutěžích, bankovní účet - platby za docházku dítěte do ŠD. 

 

☐ Školní stravování, podle zákonné normy, přihláška ke stravování, inkaso z bankovních 

účtů zákonných zástupců, stravovací zvláštnosti. 

 

☐ Organizování školních akcí pro žáky - výlety, exkurze, návštěvy divadel, muzeí, 

výstav, filmových představení, sportovních a ostatních soutěží, školy v přírodě, plavání, 

lyžařské zájezdy, zájezdy do zahraničí, jméno, příjmení, data narození, bydliště, potvrzení 

pediatra o zdravotní způsobilosti, kontaktní telefony a mailové adresy zákonných zástupců, 

poskytnutí údajů cestovním kancelářím, zveřejnění výsledků soutěží, olympiád, výtvarných a 

jiných děl žáků, 

 
který byl dříve udělen pomocí formuláře “SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ”. 

 

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovatelských činností. 

 

 

 

 

V Praze 13, dne…………………                          ………………..……………………………………  

                                                                                                 (podpis zákonného zástupce) 

 

 


