Souhlas s činností školního psychologa v Základní škole Chotěboř, Smetanova 745
Školní rok 2019/2020
Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací
činnosti školy.
Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností
vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních, z Koncepce školního poradenského pracoviště školy a z ročního plánu činnosti
školního psychologa.
Seznámení s působením školního psychologa se projednává jedenkrát ročně na třídních schůzkách.
Školní psycholog pracuje se skupinou žáků nebo jednotlivcem a jeho činnost má charakter informační,
vzdělávací činnosti. Jedinou výjimku tvoří krizová intervence, kdy je třeba nejprve zvládnout situaci, která je
spojená s ohrožením dítěte nebo případně někoho dalšího vlivem činnosti dítěte. V případě práce s důvěrnými
nebo citlivými údaji dítěte je nutné, aby zákonný zástupce vyjádřil souhlas se zpracováním osobních údajů.
Školní psycholog se zapojuje do následujících aktivit:










Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně
nadaných
Vedení třídnické hodiny ve spolupráci s třídním učitelem
Poskytování úvodní poradenské konzultace dítěti, které ho samo vyhledá
Poskytování krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci
Vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte
Provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
Provádění anonymních anketních šetření a průzkumů ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům,
výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultace zjištěných údajů s vedením školy, výchovným
poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity
jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
Informování rodičů na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních
anketních šetření a průzkumech

Svým podpisem stvrzuji, že jsem seznámen s činností školního psychologa a že (zaškrtněte)
souhlasím s činností školního psychologa – vzdělávací a informační činnost se skupinou (třídou)
souhlasím s činností školního psychologa – při individuální činnosti, při které pracuje s důvěrnými a
citlivými osobními údaji mého dítěte (nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů)
nesouhlasím s činností školního psychologa.

Pokud souhlas nepodepíšete, školní psycholog nebude vykonávat danou činnost s Vaším dítětem.

V Chotěboři dne 1. 9. 2019

____________________________________________
podpis zákonného zástupce

Základní škola Smetanova
Smetanova 745
583 01 Chotěboř
IČO: 70946281

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Bc. Diana Dubová
dubova@chotebor.cz
+420 569 641 104
+420 730 575 917

Datová schránka: kurmkba
E-mail: zssmet@sch.cz
Telefon: 569 624 148
Fax: 569 624 148

Souhlas se zpracováním osobních údajů
jméno a příjmení zákonného zástupce: _________________________________________________________
datum narození: ___________________________________________________________________________
Já, výše uvedený/á dávám souhlas školnímu psychologovi, působícímu v Základní škole Smetanova, se
zpracováním osobních údajů mého dítěte
jméno a příjmení dítěte, třída: __________________________________________ .
Při své činnosti má školní psycholog přístup a zpracovává osobní údaje dítěte: jméno, příjmení, datum narození,
zdravotní stav
Souhlas je udělován po dobu docházky dítěte do školy.
Jsem informován/a, že poskytnutý souhlas je možné kdykoli písemně odvolat s uvedením identifikačních údajů
nezbytných k ověření fyzické osoby (v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, podpis) a listinným či
elektronickým odesláním na adresu školy, a že mám veškerá práva přiznaná právními předpisy pro ochranu
osobních údajů (OÚ), zejména Obecným nařízením EU 2016/679 (GDPR). Mezi má základní práva patří: právo
na přístup k OÚ, právo na opravu/úpravu OÚ, právo na výmaz OÚ, právo přenositelnosti OÚ, právo vznesení
námitky vůči zpracování OÚ a případné právo na odvolání souhlasu se zpracováním OÚ. Státním dozorovým
úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který je
možné se obrátit se stížností.
Základní škola Smetanova se zavazuje, že zpracování osobních údajů bude realizováno dle platných právních
předpisů a zabezpečeno proti neoprávněnému a náhodnému přístupu, před změnou, zničením a zneužitím.
Osobní údaje budou zpracovávány pouze za uvedenými účely a nebudou zasílány třetím stranám bez
poskytnutého souhlasu. Po uplynutí lhůty nebo účelu zpracování budou osobní údaje zlikvidovány.
Prohlašuji, že rozumím výše uvedenému a tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně, což potvrzuji
vlastnoručním podpisem.
V Chotěboři dne ______________________
Podpis zákonného zástupce

__________________________

