
 

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. 

 

Generální souhlas 

 

 
Žák/žákyně  
 
Jméno a příjmení: ___________________________________________ 
 
Adresa: ___________________________________________  
 
                                   ___________________________________________ 
 
Třída:   ___________ 
 

 

Dávám svůj souhlas Soukromé střední odborné škole Frýdek-Místek, s.r.o. 

A)  se zpracováním a evidencí osobních údajů 
(dle zákona 101/2000 Sb. a zákona 133/2000 Sb. v platném znění) 

 

k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní 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 poskytují 

na celé období školní docházky žáka 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 osobní údaje poskytnout dalším osobám 

a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č.101/2000 Sb., zejména o svém právu tento 

souhlas kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodů. 

B)  s pořizováním, používáním a zveřejňováním záznamů (žáka) a zveřejňováním 
výtvarných či jiných prací žáka 
(dle zákona 101/2000 Sb. v platném znění) 

 

k pořizování, používání a zveřejňování obrazových snímků (fotografií) a obrazových a zvukových 
záznamů žáka a jeho projevů (audio/video nahrávky) a zveřejňování výtvarných či jiných prací 
(opatřených jménem a příjmením) v prostorách budovy školy, na přehlídkách a soutěžích, 
v propagačních a informačních materiálech školy, na webových stránkách školy, v tisku a dalších 
médiích, a to po celou dobu školní docházky a po dobu archivace výše jmenovaných materiálů pro 
účel budování dobrého jména školy. Byl jsem poučen o právech podle zákona č.101/2000 Sb., 
zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodů. 
 

 

  



C)  s orientačním testováním žáka na přítomnost návykové látky1
 

v organismu 

Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek u sebe (zletilý žák) nebo 
u mého syna/dcery, existuje-li důvodné podezření2

 

na požití návykové látky.  
 
Beru na vědomí, že v případě pozitivního nálezu orientačního testu, mám jako zákonný zástupce 
nezletilého žáka nebo zletilý žák právo požadovat provedení lékařského laboratorního vyšetření. 
Současně beru na vědomí, že v případě pozitivního testu na přítomnost návykové látky jsem ze 
zákona3 povinen uhradit náklady na provedený test a stejně tak případnou dopravu do 
zdravotnického zařízení.  
 
Zároveň beru na vědomí, že v případě pozitivního nálezu orientačního testu na návykové látky budou 
výše jmenovanému žákovi uplatňována výchovná opatření dle školního řádu.  
 
Způsob testování: 

Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, na přítomnost ostatních návykových 

látek pomocí zkoušky z potu nebo ze slin. 

Poučení: 

1 
Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě 

ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování (§ 130 
z. č.40/2009 Sb., trestní zákoník). 
 2
 Tedy nikoli jako celoplošnou nebo namátkovou aktivitu ze strany školy, ale v rámci možného ohrožení života, 

zdraví žáka, popř. v rámci možného poškození majetku, které by mohlo být způsobeno pod vlivem návykové 
látky.  
3 

§ 16 odst. 8 z.č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 

 

D)  s účastí žáka na dotazníkových šetřeních 
 

Souhlasím s účastí ( mého dítěte) na dotazníkových šetřeních pro potřeby sběru dat pro seminární, 
ročníkové, závěrečné či jiné práce studentů SŠ/VŠ, případně jiných subjektů pro obdobné účely 
(anonymní sběr dat), které nebudou v rozporu s cíli školního vyučování.  

 

Souhlas uděluji na celou dobu školní docházky. 

 
 
V ____________________ dne ___________________ _______________________________ 
               podpis zákonného zástupce 
 
 
 
        _______________________________
                podpis žáka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


