
Základní škola Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice 
Karla Čapka 800, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

tel: 387 966 167, hospodarka@zs-hluboka.cz 

                  IČO: 75000199 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS PRO RODIČE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ 

 

Poradenské služby 

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 školního psychologa. Jedná se o 

služby v základní poradenské rovině a rozsahu. 

 

Školní metodik prevence (jedná se o služby primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, 

poradenství v případě problémů s chováním). V případě Vašeho nesouhlasu nebude školní metodik prevence Vašemu 

dítěti poradenské služby poskytovat, a to ani v případě, když o ně dítě požádá. 

 

Souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky do ZŠ Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice, Karla Čapka 

800, 373 41 Hluboká nad Vltavou, byly poskytovány našemu dítěti (jméno) 

 

……………………………………………………………………………………………… 

služby školního metodika prevence. 

(Váš souhlas či nesouhlas můžete kdykoliv v průběhu školní docházky změnit). 

 

Souhlasím    –    nesouhlasím     Podpis zákonného zástupce 

 

        …………………………………… 

 

Výchovný poradce (jedná se o kariérové poradenství, odbornou pomoc při integraci žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné, apod.). V případě Vašeho nesouhlasu nebude výchovný 

poradce Vašemu dítěti poradenské služby poskytovat, a to ani v případě, že o ně dítě požádá. 

 

Souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky do ZŠ Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice, Karla Čapka 

800, 373 41 Hluboká nad Vltavou, byly poskytovány našemu dítěti (jméno) 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

služby výchovného poradce. (Váš souhlas či nesouhlas můžete kdykoliv v průběhu školní docházky změnit). 

 

Souhlasím   –     nesouhlasím                  Podpis zákonného zástupce 

 

                    ……………………………… 

 

Školní psycholog (jedná se o psychologické poradenství žákům a rodičům, poradenství pro volbu povolání, 

psychodiagnostickou a speciálně-pedagogikou činnost s žáky s výukovými, výchovnými potížemi a s mimořádným 

nadáním, činnosti zaměřené na vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení, péče o integrované žáky, práce se 

žáky zaměřená na vhodné techniky učení, práce s třídními skupinami, zjišťování klimatu ve třídách - sociometrie, 

stmelování třídních skupin).  

V případě Vašeho nesouhlasu nebude školní psycholog Vašemu dítěti poradenské služby poskytovat, a to ani 

v případě, že o ně dítě požádá.  

Souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky do ZŠ Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka 800, 373 41 Hluboká nad 

Vltavou, byly poskytovány našemu dítěti (jméno) 

 

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

 

služby školního psychologa. (Váš souhlas či nesouhlas můžete kdykoliv v průběhu školní docházky změnit). 

 

Souhlasím    –      nesouhlasím      Podpis zákonného zástupce 

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



 

 

 

Dávám svůj souhlas Základní škole Hluboká nad Vltavou k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní a citlivé 

údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 

v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění. Svůj souhlas 

poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném 

znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, mimoškolní akce školy jako školní 

výlety, školy v přírodě a lyžařské kurzy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely 

související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na 

zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze 

uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé údaje poskytnout dalším osobám a 

úřadům.  

Dále dávám souhlas s možností publikovat na webových stránkách školy fotografie a videonahrávky z činnosti 

Základní školy Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka 800, 37341, jejich třídních kolektivů nebo zájmových kroužků, 

které zachycují 

 

žáka / žákyni (jméno) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tento souhlas poskytujeme na celé období školní docházky našeho dítěte. Byli jsme poučeni o právech podle  

z č. 101/2000Sb. v platném znění, zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodů. 

 

 

 

 

V Hluboké nad Vltavou dne:                   Podpis rodičů (zákonného zástupce): 

 

 

 

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

 


