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Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904  

IČ: 482 830 70 

Souhlas zákonného zástupce 

 jméno a příjmení žáka   ……………………………………..…………….……………………………….………… 

 datum narození   ………………………………………………………………………………………….……. 

 adresa trvalého bydliště   ………………………………………………….………………………………..……….… 

  ………………………………………………………………………..…….……….……… 

Svým níže uvedeným podpisem stvrzuji: 

1) že souhlasím, aby se můj syn/dcera na školních akcích (výlety, exkurze, sportovní kurzy, atd.) 

probíhajících mimo budovu školy pohyboval(a) při rozchodu bez pedagogického dozoru, ANO-NE*  

2) že souhlasím, aby se můj syn/dcera na školních výletech a sportovních kurzech mohl(a) koupat v 

bezpečné vodní nádrži s pedagogickým dozorem, ANO-NE*  

3) že souhlasím, aby se můj syn/dcera zúčastňoval(a) sociometrických šetření, anket, dotazníků apod. 

vedených zpravidla formou anonymního dotazníku, ANO-NE* 

4) že souhlasím, aby škola při účasti mého syna/dcery na školních akcích poskytla pořadateli nezbytně 

nutné osobní údaje mého syna/dcery pro zajištění dané akce, ANO-NE*   

5) že souhlasím, aby škola pořizovala a pro svou potřebu používala (propagace školy a školních akcí na 

webových stránkách, v tisku, výroční zprávě, kronice, na nástěnkách ve škole, apod.) audiovizuální 

záznamy (fotografie, videozáznamy atd.) mého syna/dcery, ANO-NE*   

6) že beru na vědomí, že Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace, při 

vedení školní matriky dle §28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

shromažďuje a zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 

znění pozdějších předpisů, osobní údaje o žákovi pro účely týkající se školní docházky v rozsahu 

upraveném školským zákonem a souvisejícími a prováděcími právními předpisy, ANO-NE*   

7) a prohlašuji, že jsem se já i můj syn/dcera seznámili se školním řádem, porozuměli jeho ustanovením 

a že si uvědomujeme nutnost jeho dodržování, ANO-NE*  

8) že toto prohlášení činím dobrovolně, na dobu jednoho školního roku a mohu ho během školního 

roku kdykoliv v celém nebo částečném rozsahu písemně u třídního učitele odvolat, ANO-NE* 

*(prosím označte Vámi vybranou možnost ANO-NE) 

 jméno a příjmení zákonného zástupce ………………………………………………………………… 

 datum ………………………………………………………………… 

 podpis zákonného zástupce ………………………………………………………………… 


