Směrnice Jazykového Studia
1. Lektor se zavazuje docházet na vyučování včas, do školy přichází nejpozději deset minut před začátkem
hodiny a na vyučování jde připraven.
2. Třídní kniha:
- zápis do třídní knihy - lektor řádně zapisuje do třídní knihy.
- ve třídních knihách je zapsán kurz, rozvrh a jmenný seznam studentů, v případě
individuálních kurzů také kontakty na studenta.
- třídní kniha zůstává ve škole, odnést ji lze pouze se souhlasem vedení školy.
- lektor dbá na uschování třídních knih v uzamčených prostorách.
3. Rušení výuky:
- pokud je lektor nucen zrušit individuální hodinu, nabídne studentovi náhradní termín. V případě
zrušení skupinového kurzu, obeznámí vedení školy a zajistí za sebe suplování.
- v případě, že lektor ruší výuku na celý den a déle, obeznámí vedení školy a zajistí
za sebe náhradu. Je-li to možné, kurzy se odsuplují, neruší se.
4. Lektor se zavazuje, že bude používat kontakty na studenty pouze pro pracovní účely a nebude poskytovat
informací o studentech dalším osobám (netýká se poskytování informací směrem k vedení školy);
5. V rámci zlepšení kvality služeb a zpětné vazby může být v průběhu roku provedena hospitace na
hodinách.
6. Lektor přebírá zodpovědnost za nezletilé studenty pouze v době výuky.
7. Podrobné podmínky k jednotlivým kurzům – viz přihláška ke kurzu.

Informovaný souhlas (nezletilí studenti)
Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Jazykovému Studiu – výuka cizích jazyků ke shromažďování,
zpracování a evidenci osobních údajů o mém dítěti……………………..……………………………………
ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice školy k GDPR. Svůj souhlas poskytuji pouze ke zpracování
těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného
účelu:
1. Jmenný seznam dětí s telefonním a e-mailovým kontaktem zákonných zástupců uvedených na
přihlášce – uzamčeny v kartotéce v kanceláři školy.
2. Jmenný seznam dětí rozdělených do skupinových kurzů na nástěnce v uzamčené kanceláři školy.
3. Jmenný seznam dětí ve třídní knize - uzamčen ve sborovně školy.
TENTO

SOUHLAS PLATÍ PO CELOU DOBU DOCHÁZKY DÍTĚTE DO JAZYKOVÉ ŠKOLY.
ODVOLATELNÝ, MÁM PRÁVO NA OPRAVU A VÝMAZ Z TĚCHTO ÚDAJŮ.

TENTO

SOUHLAS JE

V …………………… DNE……………………

Jméno zákonného zástupce (hůlkovým písmem) ………………………………………………………

Podpis zákonného zástupce ……………………………………

Informovaný souhlas (dospělí)
Já
…………………………………………………………………………………………
dávám
svůj
souhlas
Jazykovému
Studiu
–
výuka
cizích
jazyků
ke shromažďování, zpracování a evidenci osobních údajů o své osobě ve smyslu evropského nařízení GDPR
a směrnice školy k GDPR. Svůj souhlas poskytuji pouze ke zpracování těch osobních údajů, které jsou
nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu:
1. Telefonní a e-mailový kontakt uvedený na přihlášce – uzamčen v kartotéce v kanceláři školy.
2. Telefonní a e-mailový kontakt zapsaný v třídní knize pro potřeby lektora – uzamčeno ve sborovně
školy.
TENTO SOUHLAS PLATÍ PO CELOU DOBU DOCHÁZKY DO JAZYKOVÉ ŠKOLY. TENTO SOUHLAS JE ODVOLATELNÝ,
MÁM PRÁVO NA OPRAVU A VÝMAZ Z TĚCHTO ÚDAJŮ.
V …………………… DNE……………………

Podpis ……………………………………

