GENERÁLNÍ SOUHLAS
Zpracování osobních údaj
Osobní údaje, které škole o vašem dít ti sd lujete na základ školského
zákona (jméno, datum narození, rodné íslo a další osobní údaje) škola dále
zpracovává k následujícím ú el m: vedení zdravotnické dokumentace,
vedení dokumentace pro ú ely napl ování specifických vzd lávacích
pot eb (výsledky vyšet ení v poradn ), pro po ádání mimoškolních akcí –
výchovn -vzd lávací akce, výcvikové kurzy, sout že, úrazové pojišt ní žák
a jiné ú ely související s b žným chodem školy. V p ípad vašeho nesouhlasu
bude škola údaje od vás vyžadovat pro každý úkon zvláš .
Souhlasím s tím, aby škola po celou dobu docházky našeho dít te do školy
zpracovávala osobní údaje mého dít te v souladu se zákonem o ochran
osobních údaj a k ú el m výše popsaným.
V

eských Bud jovicích 28. 6. 2011

souhlasím – nesouhlasím
podpis

Fotografie, p ípadn video
Škola po izuje v pr
hu vyu ování fotografie nebo zaznamenává na video
pr
h n kterých školních akcí (sportovní, kulturní, projekty apod.). Tyto
fotografie škola následn používá k prezentaci školy nebo k výrob školního
kalendá e apod. Jsou rovn ž zve ej ovány na webových stránkách školy
www.stavarna.eu. Zve ej ované fotografie jsou pe liv vybírány a nejsou
spojovány s dalšími osobními daty vašeho dít te. V p ípad
vašeho
nesouhlasu nebudou fotografie vašeho dít te zve ej ovány.
Souhlasím s tím, že po celou dobu docházky našeho dít te do SPŠ stavební,
eské Bud jovice, Resslova 2, m že škola používat fotografie mého dít te
k výše uvedeným ú el m. (Váš souhlas – nesouhlas, m žete kdykoliv
v pr
hu školní docházky zm nit).
V

eských Bud jovicích 28. 6. 2011

souhlasím – nesouhlasím
podpis

GENERÁLNÍ SOUHLAS
Poradenské služby
V pr
hu docházky do školy mohou být vašemu dít ti poskytovány
poradenské služby školních poradenských pracovník . Jedná se o služby
školního metodika prevence a výchovného poradce, v základní poradenské
rovin a rozsahu.
Školní metodik prevence poskytuje služby v oblasti primární prevence užívání
návykových látek, p edcházení šikan , poradenství v p ípad problém
s chováním. Veškerá innost školního metodika prevence je popsána ve
školním Minimálním preventivním programu a ve Vyhlášce . 72/2005 Sb.
o poradenských službách (dostupné na www.stavarna.eu a k nahlédnutí
u metodika prevence) V p ípad vašeho nesouhlasu nebude školní metodik
prevence vašemu dít ti poradenské služby poskytovat a to ani v p ípad ,
když o n dít požádá.
Výchovný poradce poskytuje služby v oblasti kariérového poradenství,
odbornou pomoc p i integraci žák se speciálními vzd lávacími pot ebami,
pé e o d ti školn neúsp šné apod. Veškerá innost výchovného poradce je
popsána v Plánu výchovného poradenství a ve Vyhlášce . 72/2005 Sb.
o poradenských službách (dostupné na www.stavarna.eu a k nahlédnutí
u výchovného poradce). V p ípad vašeho nesouhlasu nebude výchovný
poradce vašemu dít ti poradenské služby poskytovat a to ani v p ípad , když
o n dít požádá.
Souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky našeho dít te do SPŠ stavební,
eské Bud jovice, Resslova 2, mu byly poskytovány služby školního metodika
prevence. (Váš souhlas – nesouhlas, m žete kdykoliv v pr
hu školní
docházky zm nit).
V

eských Bud jovicích 28. 6. 2011

souhlasím – nesouhlasím
podpis

Souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky našeho dít te do SPŠ stavební,
eské Bud jovice, Resslova 2, mu byly poskytovány služby výchovného
poradce. (Váš souhlas – nesouhlas, m žete kdykoliv v pr
hu školní
docházky zm nit).
V

eských Bud jovicích 28. 6. 2011

souhlasím – nesouhlasím
podpis

