
Vážení rodiče, milé žactvo, 

 

prosíme Vás o vyplnění a podepsání dvou přiložených dokumentů: 

 

• První dokument (Einwilligungserklärung – Prohlášení o souhlasu) se týká 

pořizování obrazových, zvukových a filmových dokumentů a případného uvedení 

jména pro veřejnou publicitu našeho gymnázia během Slavnosti budoucnosti 

(Zukunftsfest), která se uskuteční 24. května od 14 do 18 hodin. V rámci našich 

Projektových dnů (23. - 25. 5. 2022) vzniknou různé obrazové, zvukové a filmové 

výstupy, které bychom rádi i se jmény zapojených žáků a žákyň případně uvedli na 

našich internetových stránkách, ve školním zpravodaji Schillerfunken, v lokálním 

tisku, televizi a rozhlasu, včetně vlastních veřejných prezentací projektů. Toto 

zveřejnění v žádném případě nebude komerčního charakteru. Prosíme Vás tedy o 

vyslovení Vašeho souhlasu. Podepsané Prohlášení o souhlasu prosím odevzdejte 

do 20. 5. 2022 třídnímu učiteli či učitelce. 

• Druhý dokument (Belehrung – Poučení) obsahuje poučení o používání mobilních 

telefonů, tabletů, notebooků a podobných digitálních přístrojů v areálu školy a při 

školních akcích. Pro jejich používání máme stanovena tato jasná pravidla: 

1. Žáci a žákyně 5. až 7. úrovně třídy mají zákaz používání smartphonů, tabletů 

atd. v areálu školy. Tyto přístroje uchovávají vypnuté a mají je uložené ve školní 

aktovce. 

2. Starší žáci a žákyně od 8. úrovně třídy výše mají povoleno používat tyto 

přístroje o přestávkách za dodržení stanovených pravidel (viz body 3 až 6). 

3. Digitální přístroje mohou být používány ve výuce pouze s výslovným svolením 

vyučujících, což se týká jak soukromých, tak školních přístrojů, jako jsou tablety, 

iPady, notebooky, počítače atd. 

4. Obrazové, zvukové a filmové nahrávky je povoleno pořizovat pouze s 

výslovným svolením vyučujících, a sice buď k výukovým účelům, nebo z 

pedagogických důvodů. 

5. Obrazové, zvukové a filmové nahrávky nesmí být šířeny nebo zveřejněny bez 

souhlasu zachycené/ho (viz Zákon o uměleckém autorském právu KunstUrhG 

§ 22). Pod to patří i jen pouhé ukazování takto pořízených snímků bez souhlasu 

zachycené/ho. 

6. Neoprávněné pořizování a prezentace obrazových, zvukových a filmových 

nahrávek může vést ke kázeňskému řízení ze strany vedení školy a případně i k 

trestnímu stíhání dle § 201 a § 201a dle trestního zákoníku (StGB). 

Tímto Vás prosíme o vyplnění a podepsání dokumentu Poučení na znamení toho, 

že jste s ním byli seznámeni. 


