
Mateřská škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim se sídlem U školky 470, 538 42 Ronov nad Doubravou 

Souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu docházky dítěte do mateřské školy  (povolení k fotografování)  

1. Tímto uděluji souhlas mateřské škole: Mateřská škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim se sídlem se sídlem U 

školky 470, 538 42 Ronov nad Doubravou IČ: 70992509 není plátcem DPH zastoupena  

Mgr. Bc. Barborou Mrázkovou (dále jen „mateřská škola“) aby zpracovávala o mém nezletilém 

dítěti__________________________________________ 

nar. _______________________(dále jen „dítě“) tyto osobní údaje:  

- zachycení podoby formou fotografie či videa a to za účelem veřejné prezentace činnosti mateřské školy formou 

veřejného zpřístupnění těchto osobních údajů vhodnými technickými prostředky, zejména v rámci souborných 

prezentací – na nástěnkách, na výstavách, webových stránkách, ve zpravodaji města, školském zpravodaji apod., po 

dobu docházky dítěte do mateřské školy.  

2. Jsem si vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat a následně zažádat o výmaz osobních údajů, a to e-mailem, 

telefonicky či písemně formou dopisu na kontaktních údajích mateřské školy. Odvoláním souhlasu není dotčena 

zákonnost zpracování osobních údajů do doby tohoto odvolání.  

3. Jsem si vědom, že dítě a já (jako jeho zákonný zástupce) máme právo na přístup k údajům a pořízení kopie 

zpracovávaných osobních údajů, na informace o způsobu jejich zpracování, na provedení opravy poskytnutých 

osobních údajů, požadovat omezení zpracování či přenesení údajů pro předání jinému správci či podat stížnost u 

Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

4. Jsem si dále vědom, že neudělení či odvolání souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození 

dítěte a jeho práv ze strany mateřské školy.  

5. Souhlas uděluji svobodně a vážně, na základě prostudování výše uvedených informací.  

Zároveň dávám informovaný souhlas po celou dobu docházky mého dítěte do mateřské školy s: 

• s prezentací prací dětí (výkresy, výrobky, pracovní listy apod.) v prostorách MŠ, či na případných výstavách 

(MÚ, knihovna, akademie škol apod.) – výkresy budou označeny jménem dítěte 

• aby se dítě v době školních akcí (např. výlety, exkurze apod.) stravovalo mimo školní jídelnu 

• aby si dítě v době školní akce za dozoru učitelky opeklo na ohni a snědlo brambory, pečivo, jablko či uzeninu 

(špekáčky, párky apod.) 

• aby si mohlo dítě sníst sladkosti, z domova upečené sladkosti, přinesené ovoce apod. – např. v rámci oslav 

svátků a narozenin, Den dětí, školní slavnosti 

• aby dítě mohlo v době školních akcí veřejně vystoupit (vítání občánků, besídka, návštěva domova důchodců, 

akademie škol apod.) 

• že dítě může v době školní akce cestovat veřejnou hromadnou dopravou (autobus, vlak apod.) 

• aby v rámci vzdělávacího programu bylo za dodržení hygienických podmínek umístěno ve třídě drobné zvíře 

nebo se s ním v rámci výchovně vzdělávací činnosti děti setkávaly (např. křeček, morče, činčila motýli, šneci 

či želvy či rybičky, pes, kočka) 

• aby se dítě účastnilo na přípravě a ochutnávce (konzumaci) pokrmů připravovaných v rámci výchovně 

vzdělávacího procesu (pečení k určitým svátkům, ovocné a zeleninové saláty, samostatné mazání pomazánek 

apod.) 

• aby se dítě účastnilo zimních sportů na školní zahradě – např. bobování 

•  

 

V Ronově nad Doubravou dne __________________  

 

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte_____________________________________________ 


