
INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ 

 

Já, pan/paní  _________________________________________________________________, 

nar. ___________________, 

trvale bytem _________________________________________________________________, 

 

zákonný zástupce dítěte/žáka ______________________________________________________________, 

nar. ___________________, 

trvale bytem _________________________________________________________________, 

 
dávám Základní škole Brno, Hroznová 1, příspěvkové organizaci města Brna, se sídlem Hroznová 65/1, 
Brno, 603 00 výslovný souhlas ke zpracování dále zmíněných osobních údajů mých a osobních údajů 
mého dítěte, a to pro následující účely: 
 

a. školní soutěže a olympiády (včetně předávání organizátorům soutěží): jméno a příjmení, datum 
narození, třída, informace o výsledcích, fotografie, video, email, 

b. vzdělávací akce (včetně předávání organizátorům těchto vzdělávacích akcí): jméno a příjmení, 
datum narození, třída, fotografie, video, 

c. identifikace skříněk: seznam jmen žáků a jejich označení v šatně, 
d. určení změny třídy a rozřazení žáka do třídy na začátku školní docházky: jméno a příjmení 

umístěné na seznamu, kdy je nutné z mimořádných důvodů přeřadit žáky do jiných tříd, 
e. určení třídy a rozřazení žáka do třídy na začátku školního roku: jméno, příjmení a třída umístěné 

na seznamu, kdy je žák nově přijat do školy, 
f. sportovní kurzy: jméno a příjmení, třída, datum narození, tel. číslo, číslo bankovního účtu, podpis, 
g. kroužky/zájmové útvary: jméno a příjmení, třída, tel. číslo, číslo bankovního účtu, podpis, 
h. výlety: jméno a příjmení, třída, datum narození, tel. číslo, číslo bankovního účtu, podpis, 
i. sleva na hromadnou jízdenku (seznam žáků) – jméno a příjmení, datum narození, třída, 
j. ubytování v ČR v rámci vícedenních zájezdů: jméno a příjmení, třída, bydliště, číslo občanského 

průkazu, datum narození, podpis, 
k. zahraniční zájezdy: jméno a příjmení, třída, bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo cestovního 

pasu nebo jiného dokladu, tel. číslo, číslo bankovního účtu, zdravotní stav (alergie, diety), podpis, 
l. údaje pro sjednání pojistky nad rámec běžného pojištění organizace: jméno a příjmení, rodné 

číslo, datum a místo narození, adresa, telefon, číslo bankovního účtu, 
m. propagace školy a její činnosti v tištených a elektronických médiích školy a zřizovatele  

(vč. webových stránek): jméno a příjmení, třída, fotografie, video, 
n. zveřejnění v propagačních materiálech školy: jméno a příjmení, třída, fotografie, video, 
o. zpracování školní kroniky: jméno a příjmení, třída, fotografie, video, 
p. předvádění výtvarných a hudebních prací žáků a studentů na výstavách a přehlídkách: jméno  

a příjmení, třída, fotografie, video, 
q. písemnosti a jiné projevy osobní povahy žáka za účelem prezentace a propagace školy  

a informování o aktivitách školy (slohové práce, výtvarné práce, hudební vystoupení s vysvětlujícím 
komentářem): jméno a příjmení, třída, fotografie, video, 

r. žákovský parlament: jméno a příjmení, třída, podpis, fotografie, video, 
s. potvrzení: jméno a příjmení, bydliště, datum a místo narození, rodné číslo, třída, 
t. propagace školy a její činnosti na veřejně přístupných místech v areálu školy (nástěnky  

a vývěsky): jméno a příjmení, třída, fotografie, 



u. údaje spojené se službami informační společnosti (informační systém Edookit): uživatelské jméno, 
heslo, jméno a příjmení, třída, fotografie, video, 

v. odvádění dítěte ze školní družiny: jména, příjmení a telefonní kontakty na osoby, které budou 
odvádět dítě ze školní družiny, podpis, 

w. kontakt na zákonné zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání ve škole: e-mail, telefonní 
číslo, podpis, 

x. informace o spolupráci ředitele školy se zástupci tříd z řad zákonných zástupců: seznamy 
zákonných zástupců se jménem a příjmením, třída, podpis, 

y. činnost psychologické poradny či logopeda – jméno a příjmení, datum narození, informace  
o zdravotním stavu, podpis, 

 
Nedávám souhlas pro následující účely: ____________________________________ [zde uveďte písm. a) 
až y) dle výše zmíněného seznamu]. 
 
Tento souhlas uděluji po dobu plnění povinné školní docházky. 
 
Beru na vědomí, že tento souhlas je kdykoli odvolatelný. Odvolat je možné souhlas také částečně – pouze 
pro určité účely [vymezené v písm. a) až y)]. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky a nedopadá na 
zpracování, které již proběhlo. 
 
Beru na vědomí, že k předávání osobních údajů dochází v případech, kdy to vyžaduje zákon (např. 
Magistrátu statutárního města Brna v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí o ne/přijetí dítěte  
k předškolnímu vzdělávání ZŠ nebo Krajské hygienické stanici). Příjemcem údajů mohou být i společnosti, 
které ZŠ pověří určitou činností, pro jejíž výkon je zpracování osobních údajů nutné (např. pořadatelé 
jednotlivých vzdělávacích aktivit žáků, psycholog či logoped, kterému jsou osobní údaje předány apod.). 
Příjemcem údajů na internetových stránkách ZŠ je veřejnost. Ředitel školy důsledně zakazuje předávání 
osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky). 
 
Více informací o zpracování osobních údajů lze nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů žáků, zákonných 
zástupců a třetích osob, které jsou dostupné na webu Základní školy Brno, Hroznová 1, p. o. 
(www.zshroznova.cz). 
 
 
 
 
V Brně dne ____________ _________________________ 
 podpis zákonného zástupce 


