Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

Jméno a příjmení žáka/žákyně:…………………………………………………………….
Datum narození:………………………….

Třída:…………………………

Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka a rodičů žáka
Osobní údaje, které škole o vašem dítěti a o zákonných zástupcích sdělujete a které škola
získává podle § 28 odst. 2 školského zákona pro účely vedení školní matriky, škola dále
používá při účasti a pořádání školních a mimoškolních akcí – výchovně-vzdělávací akce,
výcvikové kurzy, exkurze, soutěže, úrazové pojištění žáků a jiné účely související s běžným
chodem školy. Název zdravotní pojišťovny evidujeme ve školní matrice a je nutný
k přihlášení žáka k VZP. Údaj o zdravotní pojišťovně slouží k předání rychlé záchranné
službě v případě potřeby.
Jiným organizacím poskytujeme pouze jméno, příjmení a datum narození žáka, zdravotním
pojišťovnám navíc rodné číslo.
V případě vašeho nesouhlasu bude škola potřebné údaje po účast vašeho dítěte na akcích od
vás vyžadovat pro každý úkon zvlášť.
Souhlasím s tím, aby škola po celou dobu docházky našeho dítěte do školy používala výše
uvedené osobní údaje mého dítěte v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních
údajů (GDPR) č. 2016/679 a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
k účelům výše popsaným.
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
V………………………………

souhlasím – nesouhlasím

Podpis zákonného zástupce…… ……………………..
Podpis žáka……………………………………………
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Obrazové, zvukové nebo zvukově-obrazové snímky a záznamy
Škola pořizuje obrazové, zvukové nebo zvukově-obrazové snímky a záznamy z průběhu
vyučování a ze školních akcí (sportovní, kulturní, projekty, apod.). Tyto snímky a záznamy
škola následně používá za účelem propagace školy, zpravodajství o akcích, propagace
konání dalších akcí a za dalšími obdobnými účely. Snímky a záznamy mohou být rovněž
zveřejňovány na webových a facebookových stránkách školy a na nástěnkách ve škole.
Zveřejňované snímky a záznamy nejsou spojovány s dalšími osobními údaji vašeho dítěte.
Souhlasím s tím, aby škola po celou dobu docházky našeho dítěte do školy používala výše
uvedené osobní údaje mého dítěte v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních
údajů (GDPR) č. 2016/679 a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
k účelům výše popsaným.
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
V………………………………

souhlasím – nesouhlasím

Podpis zákonného zástupce ……………………..
Podpis žáka ………………………………………

Souhlas s poskytováním poradenských služeb
V průběhu docházky do školy mohou být vašemu dítěti poskytovány poradenské služby
školních poradenských pracovníků. Jedná se o služby školního metodika prevence,
výchovného poradce a kariérového poradce, v základní rovině a rozsahu.
Školní metodik prevence poskytuje 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
(dostupné na www.oalysa.cz v sekci Školní dokumenty) a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o
poradenských službách.
Školním metodikem prevence je Mgr. Alena Langová.
V případě vašeho nesouhlasu nebude školní metodik prevence vašemu dítěti poradenské
služby poskytovat a to ani v případě, že o ně dítě požádá.
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Výchovný poradce poskytuje odbornou pomoc při integraci žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné apod. Veškerá činnosti výchovného
poradce je popsána ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách.
Výchovným poradcem je Mgr. Bohuslava Svobodová.
V případě vašeho nesouhlasu nebude výchovný poradce vašemu dítěti poradenské služby
poskytovat a to ani v případě, že o ně dítě požádá.
Kariérový poradce poskytuje poradenství v oblasti prospěchu, přípravy vstupu na trh práce,
volby dalšího studia, výchovných problémů, problémů s motivací ke studiu či problémů
osobního charakteru nebo předčasného ukončení studia.
Kariérovým poradcem je Mgr. Lenka Hrubčíková.
V případě vašeho nesouhlasu nebude kariérový poradce vašemu dítěti poradenské služby
poskytovat a to ani v případě, že o ně dítě požádá.
Souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky našeho dítěte do školy mu mohly být
poskytovány služby školního metodika prevence, výchovného poradce a kariérového
poradce.
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
V………………………………

souhlasím – nesouhlasím

Podpis zákonného zástupce……………………………..
Podpis žáka……………………………………………...
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