Základní umělecká škola, Ostrava – Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace

Poučení žáka a jeho zákonných zástupců
ve školním roce _______________
1. Jméno a příjmení žáka/žákyně: _____________________________________________
2. narozen/a: __________________ zákonný zástupce: ____________________________
3. Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a náležitě poučen/a a seznámen/a s následujícími
vnitřními předpisy:
Školní řád
Stanovení úplaty za vzdělávání
BOZ a PO
Pronájem hudebních nástrojů
Učební plány
4. Základní osnova poučení na začátku školního roku:
-

bezpečné chování ve třídách, chodbách, šatnách a na schodišti, při příchodu a odchodu
do budovy školy, na veřejnosti, na komunikacích
se zákazem přinášení předmětů, které nesouvisí s výukou, do budovy školy
s postupem při vzniku úrazů a hlášení úrazů
nebezpečí vzniku požáru – postup v případě vzniku požáru

5. Základní osnova poučení před akcemi školy:
-

místo shromáždění a ukončení akce, čas zahájení a ukončení akce, v případě ubytování
v objektech cizích organizací, žáci dodržují bezpečnostní a protipožární pokyny platné
v těchto objektech, stanovený režim dne a pokyny vydané po dobu nočního klidu

Poučení provedl: __________________________

Datum proškolení: __________________ podpis: ________________________________
žáka, v příp. že není plnoletý podpis zákonného zástupce
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Základní umělecká škola, Ostrava – Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace

Souhlas se zpracováním osobních údajů
např. fotografie, videozáznam, školní dílo
1. Jméno a příjmení žáka/žákyně: ____________________________________________________
2. narozen/a: ___________________ zákonný zástupce:__________________________________

3. Souhlas se vydává výhradně pro potřeby organizace:
Základní umělecká škola, Ostrava – Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace
IČ 63731983
1. Souhlasím se zpracováním (pořízením a použitím) osobních údajů výše jmenovaného, tj.
uveřejňováním podobizny, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů, a
s nakládáním s produkty (např. výtvarná práce) výše jmenovaného pro potřeby školy, a to po
neomezeně dlouhou dobu.
2. Potřebami organizace se rozumí: pořizování fotografií či videozáznamů při výuce, na akcích
školy nebo na soutěžích, jejich prezentace ve škole a na internetových stránkách školy,
případně jiných veřejnosti dostupných médiích a prostorách, vystavování prací a snímků prací
žáků k prezentaci školy před veřejností.
3. Škola se zavazuje, že výše specifikované zpracování osobních údajů použije výhradně
k prezentaci školních akcí – koncertů, vystoupení a výstav. Škola se dále zavazuje, že
zveřejněním osobních údajů je myšleno: jméno a příjmení, funkce (např. učitel výtvarného
oboru), vztah ke škole (např. žák hudebního oboru, žák 2. ročníku I. cyklu) a věk žáka (např.
v případě prací výtvarného oboru).
4. Legislativní odůvodnění:
Dle oddílu 6 občanského zákoníku, ve kterém je ustanovení na ochranu osobnosti, smějí být
písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové nebo zvukové záznamy týkající se fyzické
osoby nebo jejích projevů osobní povahy pořízeny nebo použity jen s jejím souhlasem.
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. je osobním údajem jakákoliv
informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za
určený nebo určitelný, jestliže jej lze přímo či nepřímo identifikovat na základě čísla, kódu
nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou,
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

V Ostravě dne: ____________________

Podpis: ______________________________
žáka, v příp. že není plnoletý podpis zákonného zástupce
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