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ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM ŽÁKŮ 

Cílem Gymnázia Teplice je poskytnutí kvalitního vzdělání žákům (příprava ke studiu na vysoké škole) a výchovné 

působení na žáky (absolventi jsou slušní, soběstační, společensky prospěšní lidé). Toho lze dosáhnout pouze ve spolupráci 

s Vámi, rodiči, zákonnými zástupci žáků.  

Prosíme Vás proto o udělení souhlasu ve dvou následujících bodech. Prvním z nich je používání komunikačního 

systému a druhým možnost využít poradenských služeb. Věříme, že obojí přispěje k vyšší kvalitě vzdělání i výchovy našich 

žáků. 

 

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA / ŽÁKYNĚ 

 

Jméno žáka / žákyně: …………………………………………………………………  Třída: …………….. 

Jméno zákonného zástupce žáka / žákyně: ………………………………………….. 

 

Jako zákonný zástupce žáka / žákyně vyjadřuji tímto svůj souhlas/nesouhlas pro Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, 

příspěvková organizace v následujících bodech. Souhlas uděluji na dobu, po kterou bude dítě absolvovat školní docházku 

ve výše uvedené škole. 

Nehodící se škrtněte 

VYUŽITÍ KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU  

O školních akcích, začátcích a koncích vyučování a o školních 

rozvrhových změnách jsou zákonní zástupci žáků informováni přes 

tzv. komunikační systém Komens na webových stránkách školy. 

Systém je přístupný zákonným zástupcům a žákům po obdržení 

přístupového hesla. Do tohoto systému se zaznamenává veškerá 

korespondence mezi školou a zákonnými zástupci, včetně známek, 

omluvenek a žádostí o uvolnění ze studia. 

Souhlasím s možností využívat tento systém. 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM 

PORADENSKÉ SLUŽBY 

V průběhu docházky do školy mohou být žákům poskytovány 

poradenské služby školních poradenských pracovníků. Jedná se o 

služby školního metodika prevence, výchovného poradce a školního 

psychologa. Jde o služby v základní poradenské rovině a rozsahu. 

Metodik prevence a výchovný poradce působí ve škole podle 

vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních. 

Hlavní náplní práce metodika prevence je prevence sociálně 

nežádoucích jevů (např. zneužívání návykových látek, šikany, 

záškoláctví) a prevence a poradenství v případě dalších výchovných 

obtíží žáků.  

Výchovný poradce působí především v oblasti kariérového 

poradenství (volba povolání), péče o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, poradenství žákům s výukovými 

a kázeňskými obtížemi a zákonným zástupcům těchto žáků. 

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, 

diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i 

rodiči. 

Souhlasím s tím, aby výše uvedenému / uvedené žáku / žákyni 

byly poskytovány služby školního metodika prevence, 

výchovného poradce a školního psychologa. O všech akcích jsou 

rodiče předem informováni. U hromadných akcí prostřednictvím 

Plánu akcí a zápisů do třídních knih, u individuálního šetření 

prostřednictvím komunikačního sytému Komens. 

 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM 

 

Souhlas / nesouhlas s kterýmkoli bodem lze kdykoliv v průběhu školní docházky změnit. Změnu je třeba ohlásit řediteli 

písemnou formou. 

 

V Teplicích dne ……………………………..   Podpis: ………………………………………………… 

 

  

http://www.gymtce.cz/


Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace 
 

Čs. dobrovolců 530/11, 415 01 Teplice 
tel.: 417 813 081, www.gymtce.cz, IČO: 61515451 

 

ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM ŽÁKŮ 

Gymnázium Teplice při vedení školní matriky dle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, shromažďuje a 

zpracovává v souladu s platnou českou legislativou osobní údaje o žácích a o jejich zákonných zástupcích pro účely týkající 

se studia. Údaje zpracováváme v rozsahu upraveném školským zákonem, popř. souvisejícími a provádějícími právními 

předpisy. Vedle tzv. povinných údajů také zpracováváme některá další data. 

Na základě nařízení Evropské unie ke zpracování osobních údajů (GDPR) a na základě platné české legislativy vás 

tímto žádáme o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely. Udělený souhlas 

můžete kdykoliv po dobu jeho platnosti odvolat (pokud pomine důvod ke zpracování údajů, udělený souhlas se automaticky 

zruší). V případě, že žák je starší 16 let, je oprávněn udělit souhlas se zpracováním osobních údajů sám. 

 

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA / ŽÁKYNĚ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Jméno žáka / žákyně: …………………………………………………………………  Třída: …………….. 

Jméno zákonného zástupce žáka / žákyně: ………………………………………….. 

  

Jako zákonný zástupce žáka / žákyně vyjadřuji tímto svůj souhlas/nesouhlas pro Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, 

příspěvková organizace se zpracováním osobních údajů v následujících situacích. Souhlas uděluji na dobu, po kterou 

bude žák / žákyně absolvovat školní docházku ve výše uvedené škole. 

Nehodící se škrtněte 

Uveřejnění fotografií / videozáznamu žáka / žákyně ze školních a 

mimoškolních akcí na webových stránkách / sociálních sítích školy 

za účelem propagace školy (volně dostupné veřejnosti) 
SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM 

Uveřejnění fotografií žáka / žákyně ze školních a mimoškolních akcí 

v tištěných materiálech za účelem propagace školy (volně dostupné 

veřejnosti) 
SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM 

Zveřejňování / vystavení výtvarných a jiných děl včetně jména žáka 

/ žákyně v prostorách školy SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM 

Zveřejňování / vystavení výtvarných, literárních a jiných děl včetně 

jména žáka / žákyně v prostorách mimo školu či na webových 

stránkách (za účelem propagace školních aktivit) 
SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM 

Poskytnutí údajů dalšímu zpracovateli za účelem účasti v soutěžích 

a na jiných podobných školních / mimoškolních akcích SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM 

Zveřejnění výsledků žáka / žákyně ve školních soutěžích na 

webových stránkách a v prostorách školy SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM 

Zpracovávání osobních údajů a poskytování těchto údajů dalším 

zpracovatelům pro účely mimoškolních akcí (exkurze, školní výlety, 

sportovní kurzy apod.) 
SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM 

 
V dalších situacích budou osobní údaje žáků zpracovávané pouze na základě zákonných povinností, které škole ukládá platná legislativa, 

nebo na základě oprávněného zájmu správce údajů či jiné osoby. Pravidla pro práci s osobními údaji na škole stanovuje vnitřní směrnice 

školy (dostupná na webových stránkách školy). 

 

Souhlas / nesouhlas s kterýmkoli bodem lze kdykoliv v průběhu školní docházky změnit. Změnu je třeba ohlásit řediteli 

písemnou formou. 
 

 

 

V Teplicích dne ……………………………..   Podpis: ………………………………………………… 

http://www.gymtce.cz/

