
Dodatek č. ….. ke SMLOUVĚ č. ……………… O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

A SLUŽEB ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

(dále jen „smlouva“) uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění a vycházející z ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném 

znění mezi: 

1. Naše základní škola, z. ú. 

se sídlem: Stradonická 191, 267 05  Nižbor 

a sídlem školy: Pode Zděmi 402, 267 27  Liteň 

zastoupený: Mgr. Terezou Špinarovou, ředitelkou školy 

IČ: 048 26 043 

Registrovaný: u Městského soudu v Praze, odd. U, vložka č. 285 

Bankovní spojení: …………………../2010, Fio Banka 

e-mail: info@naseskola.eu 

web: www.naseskola.eu 

(dále jako „Škola“) 

 

a 

 

2. Zákonnými zástupci dítěte: 

Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………………………………………………….,  

RČ dítěte: ……………………………….., 

Bydliště dítěte:…………………………………………………………………………………………………………………….., 

datum a místo narození dítěte: ………………………………………………………………………………………..….,  

zdrav. Pojišťovna dítěte: ………… 

(Dále jako „Žák“) 

 

Matka dítěte: jméno a příjmení:…………………………………………………, RČ: ……………………………….., 

bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………….., 

telefon: ………………………………………………, e-mail: …………………………………………………………………. 

a 

jméno a příjmení:…………………………………………………………………….., RČ: ……………………………….., 

bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………….., 

telefon: ………………………………………………, e-mail: …………………………………………………………………. 

Otec dítěte: jméno a příjmení:………………………………………………….., RČ: ……………………………….., 

bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………….., 

telefon: ………………………………………………, e-mail: …………………………………………………………………. 

a 

jméno a příjmení:…………………………………………………………………….., RČ: ……………………………….., 

bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………….., 

telefon: ………………………………………………, e-mail: …………………………………………………………………. 

 

mailto:info@naseskola.eu
http://www.naseskola.eu/


(Dále jako „Zákonní zástupci Žáka“) 

 

Uzavírají tento dodatek: 

Ustanovení článku č. VI Smlouvy s názvem Další ujednání se mění následovně: 

1. Škola v průběhu vyučování pořizuje fotografie a zaznamenává zvukové záznamy a 

videozáznamy (dále společně jen „záznamy“) z průběhu školních akcí, případně příležitostně 

z výuky ve třídách. Tyto záznamy Škola následně používá k prezentaci Školy v tiskových i 

elektronických materiálech, k výzdobě Školy atd. Jsou rovněž zveřejňovány na webových 

stránkách školy. Zveřejňované záznamy jsou pečlivě vybírány a nejsou spojovány s dalšími 

osobními údaji žáků. Škola je oprávněna takové záznamy použít pouze s výslovným souhlasem 

zákonných zástupců žáka. Pro tento účel škola vydává Směrnici  č. 014 o ochraně osobních 

údajů včetně Metodiky, jejíž součástí je vzor souhlasu s použitím osobních údajů a záznamů 

podobného charakteru pro různé účely. Vždy nejaktuálnější verze souhlasu bude vyvěšena 

mezi Dokumenty na webových stránkách školy a bude volně ke stažení. Souhlas bude 

vyžadován obnovovat na každý školní rok po celou dobu školní docházky žáka. Zákonní 

zástupci Žáka tak mohou souhlasit s tím, aby Škola shromažďovala a uchovávala záznamy Žáka 

k uvedeným účelům, a aby je využívala pro účely prezentace v médiích, na internetu a 

v dalších prezentačních materiálech za podmínek zachování anonymity Žáka a dodržení 

pravidel etiky zveřejňovaného obsahu. Zákonní zástupci Žáka mohou tento souhlas kdykoliv 

písemně jednostranně změnit. 

 

2. Osobní údaje, které Škole o Žákovi Zákonní zástupci sdělují na základě školského zákona, 

nepodléhají zvláštnímu souhlasu. Patří sem zejména údaje pro účely vedení školní matriky 

podle §28 školského zákona, evidence úrazů žáků vzniklých při činnostech souvisejících se 

vzděláváním, údaje o zdravotní způsobilosti žáka účastnícího se školy v přírodě nebo 

zotavovací akce.  Osobní údaje ostatního charakteru, jako jsou seznamy žáků pro školy 

v přírodě, pojištění zahraničních školních cest a další údaje škola shromažďuje na základě 

uděleného souhlasu po dobu nezbytně nutnou ke zdárnému absolvování akce. Nový souhlas 

je podobně jako u zvukových a video záznamů vyžadován každoročně. Škola je oprávněna 

v případě ohrožení zdraví a života dítěte poskytnout zdravotnické záchranné službě nezbytné 

informace o zdravotním stavu žáka.  Škola se zavazuje po celou dobu docházky Žáka do Školy 

zpracovávat osobní údaje Žáka v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a v souladu 

s nařízením EU o ochraně osobních údajů a respektovat udělení, případně neudělení 

specifických souhlasů. Zákonní zástupci Žáka mohou rozsah souhlasu kdykoliv písemně změnit 

nebo zrušit a to v souladu s nově uvedeným právem „být zapomenut“ v rozsahu, který 

podléhá souhlasu zákonných zástupců. 

 

3. Škola dále spolupracuje na preventivních a intervenčních programech, zaměřených především 

na snižování rizik výskytu sociálně-patologických jevů. Škola tyto programy zajišťuje ve 

spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Králově Dvoře, případně s jiným 

školským poradenským zařízením, registrovaným MŠMT do rejstříku škol a školských zařízení. 

Škola má povinnost předem informovat Zákonné zástupce Žáka o přípravě těchto programů a 



poskytnout o nich Zákonným zástupcům Žáka dostatečné informace. V případě intervenčních 

programů budou Zákonní zástupci Žáka požádáni o informovaný souhlas, který podléhá 

zvláštnímu režimu udělování souhlasu. Tyto souhlasy zpracovává školní speciální pedagog a 

výchovný poradce. 

 

 

V Litni dne …………………………………………… 

 

 

 

 

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

……………………………………… 

Naše základní škola, z. ú.     Zákonní zástupci Žáka 

 

 


