
Souhlas zákonných zástupců 
 
V případě, že bude správní řízení nutno přerušit do doby, než získám potřebná doporučující vyjádření 
a poté ukončit přerušení řízení, vzdávám se ve smyslu §72 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení 
v platném znění nároku na doručení písemného vyhotovení usnesení o přerušení řízení a informaci 
o ukončení přerušení řízení a případných dalších rozhodnutí vydaných v řízení, kromě rozhodnutí, 
jímž se řízení končí.  Dále se vzdávám ve smyslu odst. 3) §36 zákona č. 500/2004 Sb. o správním 
řízení v platném znění práva vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. 
  
  
Dávám svůj souhlas mateřské  škole  k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní 
citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle 
zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace 
a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí školy, úrazové pojištění žáků, provedení 
psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních materiálech 
školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Byl 
jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby 
s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální 
pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. 
 
 
Prohlášení rodičů:  
  

Poučení:  
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 
1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), zahájeno správní řízení v uvedené věci. 
Dále jsem byl(a) poučen(a) o tom, že:  
� dle § 33 správního řádu mám právo dát se v řízení zastupovat zmocněncem, kterého si zvolím  
� dle § 38 správního řádu mám právo nahlížet do spisu a pořizovat si z něj výpisy  
  
Beru na vědomí, že ve věci bude rozhodnuto dle § 71 správního řádu nejdéle do 30 dnů od ukončení 
podávání žádostí, a to písemně.  
 
 

......................................................... 
Podpis žadatele   


