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Informovaný souhlas (2017 – 2018) 
 
Vážení rodiče, 
 

v průběhu celého školního roku zajišťuje naše škola různé akce, ze kterých pořizují učitelé fotografie a videa  

a umisťují je na školní web. Zároveň byl automaticky pod školní doménou v rámci služby Google Apps vytvořen 
školní e-mail pro každého žáka s dalšími službami jako je Google Drive, Google Kalendář atd. Tyto služby jsou 

určeny výhradně k vzdělávacím potřebám školy. Další kapitolou jsou autorská práva na zveřejnění fotografií 
či videí, výtvarných a jiných děl Vašich dětí prostřednictvím webu školy. 

 

Proto Vás žádáme o vyjádření prostřednictvím níže přiloženého dotazníku. Vaše dotazy a připomínky můžeme 
společně prodiskutovat na prvních třídních schůzkách. 

Děkujeme.  
 

 
Jméno a příjmení žáka ………………………………………............………. třída ……….....……… 

 

Pokud nebude zákonný zástupce žáka souhlasit s jeho účastí na školní akci, která je nad rámec povinné 
výuky (školní výlet apod.), je třeba o této skutečnosti včas (nejpozději 3 dny před akcí) informovat 

třídního učitele.  
O každé akci budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím webových stránek školy - kalendář 

www.zstgm-ck.cz a systému Bakaláři https://bakalar.zstgm-ck.cz (přístupová hesla obdržel každý 

žák první školní den, stávající hesla zůstávají v platnosti). 
 

1. Souhlasím se zveřejňováním fotografií svého dítěte na webových stránkách školy (umisťování fotografií 
bude probíhat ve stejném režimu jako dosud, fotografie jsou bez popisu, kdo se na nich nachází). Videa 

budou ke zhlédnutí prostřednictvím služby Youtube nebo Zonerama.  

 
           ano                        ne  

 
 

 
 

2. Souhlasím se zveřejňováním fotografií, výtvarných či jiných děl svého dítěte  

na webových stránkách školy.  
 

           ano                       ne 
 

 

 
 

3. Souhlasím s tím, že po ukončení vzdělávání svého dítěte nebo jeho předčasného odchodu ze školy mu 
školní email vč. všech přidružených služeb jako je Google Drive, Google Kalendář apod. bude zrušen. 
 

 

           ano                       ne 
 

 
Podpis zákonného zástupce ……………………………………… datum ……………………………. 

 
vyplněný dotazník, prosím, vrátit třídnímu učiteli 

 

  

  

 


