
Speciálně pedagogické centrum

Vážení rodiče/zákonní zástupci, prosíme Vás o vyplnění tohoto dokumentu. Je určen výhradně pro
potřeby  SPC.  Osobní  a  citlivé  údaje  zde  uvedené  poskytujete  dobrovolně  a  jste  oprávněni  je
odmítnout poskytnout, což může mít za důsledek nemožnost vytvoření optimálních podmínek pro
přiměřené vzdělávání dítěte/žáka. 

 

Souhlas s poskytnutím osobních a citlivých údajů 
 
V souladu se zákonem č.  101/2000 Sb.  o  ochraně  osobních  dat  Vás  žádáme o vyjádření
souhlasu s  poskytnutím osobních dat či zasláním zprávy z vyšetření Vašeho dítěte: 

Příjmení,jméno:………………………………………….................................……………

Datum narození: ………………. RČ:  ………………  Státní občanství: .........................

Adresa bydliště……………………………………………………………………………….

Zákonný zástupce dítěte, vztah:…………………………………………………………………

Souhlasím s poskytnutím a zpracováním  osobních údajů do matriky SPC za účelem
jejich statistického zpracování. 

Souhlasím s poskytnutím a zpracováním osobních údajů ve spisové dokumentaci SPC
za účelem administrativních úkonů, sociálně-právního poradenství, provedení diagnostiky,
zabezpečení vzdělávání a dalších úkonů dle požadavku zákonných zástupců. 

Souhlasím s poskytnutím a zpracováním  citlivých údajů do matriky SPC za účelem
jejich statistického zpracování. 

Souhlasím s poskytnutím a zpracováním citlivých údajů ve spisové dokumentaci SPC
za účelem administrativních úkonů, sociálně-právního poradenství, provedení diagnostiky,
zabezpečení vzdělávání a dalších úkonů dle požadavku zákonných zástupců. 

 
V případě potřeby mohou být osobní a citlivá data poskytnuta těmto 

zařízením:   škole, ve které je dítě žákem;   jinému školskému, 

zdravotnímu či sociálnímu zařízení, ve kterém je dítě umístěno;   

dětskému či odbornému lékaři, pokud je dítě v jeho péči; 

  KÚ JMK -  Odboru školství,  mládeže a tělovýchovy za účelem stanovení jiného
způsobu  vzdělávání - § 42, zákona 561/ 2004 v platném znění.
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Souhlasím s nahlédnutím do spisové dokumentace Vašeho dítěte, popř. se seznámením s
pracovními postupy a speciálně pedagogickými metodami výuky, které jsou používány při
práci s Vaším dítětem, pro tyto osoby: 

 pracovníky České školní inspekce; 

 studenty SŠ, VOŠ a VŠ, vykonávajících odbornou praxi v našem centru; 

 ostatní odborníky z jiných srovnatelných zařízení. 
 

Seznámení výše uvedených osob s dokumentací bude provedeno v míře nezbytně nutné a
vždy  před  tím  budou  pracovníci  seznámeni  se  skutečností,  že  se  jedná  o  informace
podléhající zákonu č. 101/2000 Sb. Studenti, vykonávající praxi v našem zařízení, jsou
vázáni Dohodou o mlčenlivosti. 
  

Svým podpisem stvrzuji, že jsem si poučení důkladně prostudoval a křížkem označil další osoby,
které mohou být seznámeny s mými osobními a citlivými údaji/ s osobními a citlivými údaji mého
dítěte, a účel, pro který lze pořizovat fotodokumentaci a videozáznam.  

Tento informovaný souhlas s poskytováním a zpracováváním osobních a citlivých údajů uděluji
Speciálně pedagogickému centru Brno, Ibsenova 1, jehož činnost vykonává Mateřská škola speciální,
Základní škola speciální a Praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace, na dobu: 

 do věku 26 let klienta; 

 trvání kurzu k doplnění základů vzdělání.  
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Souhlasím s  pořizováním fotodokumentace a videozáznamů  během činnosti za účelem: 

  sledování vývoje dětí;  

  publikování poznatků;  

  dokumentace postupů v  případech, kdy není možno demonstrovat práci s dětmi přímo; 

  kazuistiky a zpracování diplomové práce;  

  publikování fotografií na školních internet. stránkách nebo na propagačních materiálech SPC a    
školy.  



Poučení o ochraně osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. 

 V roce 2000 nabyl na účinnosti zákon č. 101/2000 Sb.1) o ochraně osobních dat, podle
něhož lze pracovat s osobními daty klientů pouze s jejich souhlasem, případně se souhlasem
jejich zákonných zástupců. V souladu s tímto zákonem jsme povinni upozornit Vás na tyto

skutečnosti: 
 osobní  data  budou  shromažďována  a  zpracovávána  v  rozsahu  nezbytně  nutném k

zajištění co nejlepší komplexní péče a ke splnění požadavku, se kterým se na nás klient

obrátil; 

 osobní a citlivé údaje se zpracovávají a uchovávají v písemné podobě ve spise klienta
a v elektronické podobě v matrice SPC; 

 osobní data klienta budou v naší evidenci vedena do 26 let klienta, po dovršení 26 let jsou

tato  osobní  data  archivována  pro  potřeby  administrativních  úkonů  a  po  5  letech

skartována, popř. po dobu trvání kurzu doplnění základů vzdělání; 

 klient  nebo  jeho  zákonný  zástupce  je  oprávněn  odmítnout  poskytnutí  osobních
údajů; 

 osobní údaje o klientovi je možné poskytnout další osobě či zařízení pouze po předchozí

konzultaci a písemném souhlasu klienta nebo jeho zákonného zástupce; 

 tento souhlas může být klientem nebo jeho zákonným zástupcem kdykoliv odvolán; 

 klient se zavazuje, že osobní údaje, které SPC poskytl, jsou přesné a pravdivé;  

 dojde-li  ke změně uvedených skutečností,  klient je SPC oznámí v nejbližším možném
termínu; 

 správcem údajů  podléhajících  zákonu  101/2000  Sb.  je  sociální  pracovník  SPC,  jehož

činnost  je  řízena  Mateřskou  školou  speciální,  Základní  školou  speciální  a  Praktickou

školou, Brno, Ibsenova 1; 

 zaměstnanci SPC, kteří s osobními údaji pracují, jsou povinni zachovávat mlčenlivost, a to
i po ukončení pracovního poměru. 

 

  
V................................ dne ……...….....                            
                                                                                                …………………………………
…… 
                                                                                        

               Podpis klienta/ zákonného zástupce 
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