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DOTAZNÍK ŽÁKA - MATURITNÍ OBOR 

osobní údaje 

studijní obor: 

příjmení: jméno: 

datum narození: 

rodné číslo: 

místo narození: 

bydliště: místo, ulice: 

PSČ: 

státní občanství: 

telefon žáka: e-mail žáka: 

zdravotní pojišťovna: 

Zdravotní obtíže (alergie aj.), které mohou mít vliv na 

průběh vzdělávání, poruchy učení (např. dysgrafie, dyslexie 

apod.): 

údaje zákonných zástupců 

otec 1): příjmení a jméno: 

trvalé bydliště: PSČ: 

PSČ: 

telefonický kontakt (nejlépe mobil): 

matka 1): příjmení a jméno: 

trvalé bydliště: 

telefonický kontakt (nejlépe mobil): 

1 ) vyplňte údaje o obou rodičích a označte (zakroužkováním) právě jednoho rodiče, jehož preferujete pro zasílání korespondence 

jiný: příjmení a jméno: 

trvalé bydliště: PSČ: 

telefonický kontakt (nejlépe mobil): 

vztah k žákovi: 

adresa pro doručování písemností, pokud se neshoduje 

s trvalým bydlištěm zákonného zástupce: 

Podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasím s evidencí uvedených údajů v rámci školní matriky a také s užitím osobní fotografie pro evidenční list žáka 

a průkaz žáka. 

% OTOČTE% Podpis žáka nebo zákonného zástupce: 
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Souhlas s pořízením a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a 

obrazových a zvukových záznamů týkajících se žáka nebo jeho projevů osobní povahy 

Já ………………………………………, narozený/á dne……………………………… 

trvale bytem………………………………………………………………………………., 

jakožto zákonný zástupce žáka/žákyně…………………………………, nar…………………., navštěvující ve 

školním roce ........../.......... Střední školu stavební Jihlava, 

v souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasím s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, 

podobizen, obrazových a zvukových záznamů týkajících se mého syna/mojí dcery nebo jeho/jejích projevů osobní povahy pro potřeby 

Střední školy stavební Jihlava, zejména pro prezentaci a propagaci školy, informování o aktivitách školy a pro potřebu poskytování 

ostatním žákům/žákyním a zaměstnancům školy (jedná se např. o webové stránky školy, CD/DVD nosiče – záznamy z výletů, exkurzí, 

soutěží apod.) 

Výše uvedený souhlas poskytuji po dobu, kdy můj syn/moje dcera bude navštěvovat Střední školu stavební Jihlava, a po dobu pěti let 

po absolvování školy s výjimkou užití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových a zvukových záznamů za účelem vydávání a 

publikace ročenek, obrazových a zvukových záznamů a obdobných materiálů, kdy poskytuji souhlas časově neomezený. 

V případě, že výše uvedené dokumenty a výstupy jsou osobními údaji ve smyslu nařízení EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné 

nařízení na ochranu osobních údajů, souhlasím s jejich shromažďováním a zpracováním školou ke shora uvedeným účelům, po dobu 

uvedenou v předchozím odstavci. 

Jsem informován/a o skutečnosti, že svůj souhlas s pořízením a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových a 

zvukových záznamů mohu kdykoliv a z jakýchkoliv důvodů zrušit. 

Podpisem dále stvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o právech ve smyslu § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

V……………………………………… dne………………… 

Podpis zákonného zástupce 

Podpis žáka/žákyně 

………………………………………………… 

………………………………………………… 


