
Návod na vyplnění souhlasu 

Od 25. května 2018 je obecné platné v celé EU nařízení na ochranu osobních údajů  

(GDPR - anglicky General Data Protection Regulation). Je to soubor změn a nařízení, které 

předepisují všem organizacím, tedy i školám, jak mají zacházet s osobními údaji všech 

subjektů, kterých se ochrana může týkat. U nás ve škole se to týká žáků i jejich zákonných 

zástupců. 

Některé osobní údaje o žácích a rodičích škola musí shromažďovat a evidovat. 

Shromažďování a archivování těchto údajů vyplývá ze školského zákona. 

Na shromažďování a použití některých dat, které se nemusí ze zákona shromažďovat, 

si musí škola vyžádat dodatečné souhlasy zákonných zástupců žáků, kterých se tyto data 

týkají.  

Z důvodu minimalizace vytváření papírových tiskopisů, které se musí rozeslat a následně 

vybrat, roztřídit a archivovat, škola od začátku školního roku 2018 – 2019 využívá nový 

modul GDPR ve webové aplikaci E–žákovská knížka programu Bakaláři. 

Souhlas s použitím dat je možné provést pouze po připojení do webové aplikace programu 

Bakaláři jako rodič. Při připojení jako žák souhlas nelze zadat. 

Při novém požadavku na udělení „souhlasu“ se objeví po přihlášení na úvodní stránce 

v rámečku „Upozornění“ odkaz na nové souhlasy týkající se žáka. 

K těmto souhlasům se dostanete po kliknutí na odkaz „nové souhlasy“ v rámečku 

„Upozornění“ nebo přes odkaz v menu v levé části okna „GDPR – Přehled souhlasů“. 

 

  



Dostanete se do složky, kde vidíte všechny doručené žádosti o souhlas, týkající se žáka.  

Podle piktogramu v sloupečku „Stav“ zjistíte, jestli jste se k dané 

žádosti již vyjádřili a jaký byl výsledek.  

Detail souhlasu otevřete tak, že na odpovídající řádek kliknete. 

 

Po otevření souhlasu vidíte všechny údaje důležité pro Vaše rozhodnutí.  

  

Následně se stav změní podle Vašeho rozhodnutí. 

 

V přehledu souhlasů se změní piktogram stavu. 

 

 

  



Pokud se později rozhodnete svůj souhlas s využitím dat odvolat, otevřete odpovídající 

souhlas v „Přehledu souhlasů“ a u tohoto souhlasu zmáčknete tlačítko „Odvolat“., 

 

 


