
Vážení rodiče, vyjádřete, prosím, Váš souhlas či nesouhlas s následujícími body. 

Souhlasné či nesouhlasné stanovisko vyjadřujete pro níže uvedené dítě a pro školní rok 2017/2018.  

Vaše stanovisko můžete kdykoli změnit. Děkujeme za spolupráci. 

 

Naše dítě …………………………………………………..………………, nar. …………………………………………. 

Fotografie 

Vážení rodiče, čas od času je třeba udělat fotodokumentaci nebo filmové záběry naší školy, které se mohou prezentovat na internetu či 

v nejrůznějších médiích. V souvislosti s problematikou ochrany osobnosti se na Vás obracím s prosbou, abyste vyslovili souhlas s tím, že 

Vaše dítě smí být při takové příležitosti fotografováno či filmováno ve školním prostředí a snímky smějí být poskytnuty třetí osobě 

k prezentaci školy. Za serióznost třetí osoby ručím jako ředitelka školy. 

Moje dítě smí  - nesmí  být fotografováno či filmováno ve školním prostředí a na akcích školy. 

Snímky smějí – nesmějí být poskytnuty třetí osobě pro prezentaci školy. 

Souhlas zákonného zástupce žáka s působením školního psychologa 

Souhlasím – nesouhlasím s účastí mého dítěte na činnosti realizované psychologem se třídou v rámci   

minimálního preventivního programu GTM. 

Souhlasím – nesouhlasím, aby moje dítě samostatně navštěvovalo  v případě potřeby školního 

psychologa v době mimo výuku  v prostorách GTM. 

 

Souhlas zákonného zástupce žáka s orientačním testem na návykové látky 

Souhlasím – nesouhlasím u svého dítěte s možností orientačního testu přítomnosti návykových látek 
v průběhu školního roku 2017/2018 v případě, že existuje důvodné podezření z požití návykové látky 
a možného ohrožení zdraví. 
Způsob testování: Při podezření na alkohol pomocí dechové zkoušky 
 Při podezření na přítomnost OPL pomocí zkoušky ze slin 

 
Souhlas s odchodem z akcí konaných mimo areál GTM 

Souhlasím - nesouhlasím  s tím, aby moje dítě docházelo na výukové aktivity a akce pořádané školou 

v Praze mimo areál Střížkovská 27/32 a odcházelo z nich samostatně, bez dozoru pedagoga nebo 

dozorem pověřené osoby (např. TV, exkurze, návštěvy kulturních a sportovních akcí, jídelna). 

Zpracování osobních údajů 

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních znění (dále jen „Zákon“) 

uděluji - neuděluji tímto Gymnáziu Thomase Manna dobrovolně souhlas se zpracováním osobních 

údajů v níže uvedeném rozsahu a na účel níže uvedený: 

Účel: Organizace mimoškolních akcí 

V Praze dne ……………………………                                      

Jméno a podpis zákonného zástupce dítěte: ……………………………………………………………………. 

 


