
Informovaný souhlas zákonného zástupce (v rámci GDPR) 

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Základní umělecké škole R. Schumanna v Aši (dále jen "škole") ke 

shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o mém  

dítěti__________________________________ ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice školy ke GDPR.  

Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci školy a v 

rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,   

- pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace                                                                        ano                   ne 

- pořizování a zveřejňování údajů, fotografií a videozáznamů v propagačních materiálech školy, včetně webu 

(www.zusas.cz), facebooku a instagramu školy, v tisku a médiích                                           ano                 ne 

- zveřejňování žákovských prací (např. výstavy)                                                                          ano   n           ne 

- zveřejnění osobních údajů v dokumentech školy (např. ve výroční zprávě)                            ano                ne      

- pořádání a účast na školních a mimoškolních akcích (koncertech, divadelních vystoupeních, projektech, 

workshopech, soutěžích, exkurzích…): zveřejnění osobních údajů např. v programu vystoupení, na výsledkových 

listinách soutěží                                                                                                                                ano                 ne       

Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole                                    ano                ne    

Souhlas poskytuji pouze škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje 

poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým 

přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.                             ano               ne      

Byl/a  jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání 

důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je 

dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu.    ano             ne 

Dále potvrzuji, že jsem byl/a  poučen/a o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo 

zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního 

života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel 

jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel 

odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci 

osobních údajů.                                                                                                                             ano                   ne 

 

V _______ dne___________________ 

 

Jméno zákonného zástupce__________________________a podpis __________________ 

 

 

 



Informace o vzdělávání v ZUŠ R. Schumanna 

Vzdělávání v Základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška č. 

71/2005 Sb. a Školní řád. Zákonný zástupce se zavazuje, že se seznámí se školním řádem ZUŠ R. 

Schumanna Aš vždy na začátku školního roku. Úhrada za vzdělání se v ZUŠ R. Schumanna Aš platí 

pololetně, při předčasném odhlášení se částka nevrací. Během roku se žák může odhlásit k 31. lednu, 

pak na 2. pololetí neplatí. Zákonný zástupce se zavazuje, že předčasné ukončení vzdělávání v ZUŠ 

ihned písemně oznámí ředitelství školy. Odhlášku je možno stáhnout z www.zusas.cz. 

Dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání (§7, odst. 2) žák přestává být žákem 

školy: 

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen 

stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku, 

b) jestliže byl vyloučen ze školy, 

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, 

d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve 

stanoveném termínu. 

Informovaný souhlas zákonného zástupce týkající se vzdělávání v ZUŠ R. Schumanna Aš: 

Souhlasím s výjezdy a účastí svého dítěte na jednodenních a vícedenních školních akcích, a také 

mimoškolních akcích pořádaných Základní uměleckou školou R. Schumanna Aš, příspěvkovou 

organizací. Své dítě svěřuji při výjezdu či začátku akce pedagogovi, který je určen vedením školy. O 

všech těchto akcích budu informován učitelem či na www.zusas.cz.V případě potřeb detailnějších 

informací o tyto požádám pedagoga svého dítěte či vedení školy.  

Souhlasím s prvotním prošetřením situace při podezření šikany či používání návykových látek.  

Zplnomocňuji pedagogický personál k akutnímu ošetření a vydává souhlas zdravotnickému zařízení k 

ošetření svého dítěte. Souhlasím s prvotním podáním informací o zdravotním stavu svého dítěte 

odpovědnému pedagogickému dozoru.  

V Aši dne………………………….                                     …………………………………………………………………………………. 

                                                                                      Podpis zákonného zástupce/zletilého žáka 

http://www.zusas.cz/

