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1. Vedení záznamů v třídní knize
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3. Přestup na jinou školu

4. Posudek zdravotní způsobilosti (ozdravný pobyt, výuka plavání, ...)
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7. Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL
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13. Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

14.Organizování mimoškolních akcí a zahraničních zájezdů, slevenky na hromadnou 

jízdenku + soutěže a olympiády                                                                                                                                                     

15. Poskytování dotací                                                                                                                                                                                                                                                     

16. Školní družina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

17. Ankety , dotazníky                                                                                                                

18. Rozsudek o rodičovské odpovědnosti                                                                                                                                                             

19. Školní poradenské pracoviště                                                                                                     

20. Záznamy ze řešení sociálně patologických jevů                                                                                                                                                 

21. Komunikace s Policií ČR a státním zastupitelstvem                                                                       

Osobní údaje                                                                                  
Subjekt 

údajů
Účel zpracování

Kategorie 

příjemců (včetně 

zahraničních 

subjektů)

Informace  o 

případném 

předání do třetí 

země

Plánovaná 

lhůta pro 

výmaz 

1. Vedení záznamů v třídní knize  

Škola žák

Třída žák

Obor vzdělání žák

Přehled hodin výuky žák

Přehled vyučujících zaměstnanec

jméno a příjmení žáka žák

denní záznam o poskytovaném vzdělávání v jednotlivých předmětech žák

účast žáka/studenta ve výuce, omluvené hodiny žák

2. Žádost o přijetí do školy - přestup

Jméno a příjmení žák

Datum narození žák

Trvalý pobyt žák

Rodné číslo žák

Státní občanství žák

Zdravotní pojišťovna žák Vyhláška 57/20100 Sb. § 3 a § 4   

Adresa školy, z které se žák hlásí žák

Ročník, ve kterém se žák vzdělával  žák

Cizí jazyk(-y), ve kterém se žák dosud vzdělával  

Jméno a příjmení 
zákonný 

zástupce
 § 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 ŠZ

3. Přestup na jinou školu - předání katalogového listu

Jméno a příjmení žák

Datum narození žák

Místo narození žák

Státní občanství žák

Adresa trvalého pobytu žák

Datum odhlášení žák

Důvod odhlášení  žák § 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 ŠZ

Adresa základní školu, kam žák přechází… žák

Jméno a příjmení
zákonný 

zástupce

Adresa trvalého pobytu
zákonný 

zástupce

Telefon
zákonný 

zástupce

E-mail          
zákonný 

zástupce

Adresa pro doručování                                 
zákonný 

zástupce

4. Posudek zdravotní způsobilosti (ozdravný pobyt, výuka plavání, 

uvolnění žáka z tělesné výchovy, ...)

Jméno a příjmení žák

Datum narození žák

Trvalý pobyt žák

Údaj o zdravotní způsobilosti  (zdravotně způsobilé - nezpůsobilé -  

způsobilé za podmínky (s omezením) …)
žák

 alergie - užívání léků (druh, typ, dávka)) žák

Jméno a příjmení 
zákonný 

zástupce

5. Uvolnění žáka z vyučování 

§ 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 ŠZ

10 let

např. 

organizátorovi 

akce 

  zákonné § 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 

ŠZ 

10 let

nepředává se, 

součást školní 

matriky

§ 28 ŠZ                                                          § 

22 odst. 3 písm. c) ŠZ

Informace o zpracovávaných osobních údajích – Průběh základního vzdělávání   
Jméno  a kontaktní údaje 

pověřence:               Mgr. 

Martin Hlava zaměstnanec 

Městského úřadu Jičín, 

adresa 506 01 Jičín, 

Žižkovo nám. 18 tel. 493 

545 110,                                

email: hlava@mujicin.cz,                           

mobil 737 269 884.

       § 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 ŠZ 

10 let

nepředává se, 

součást školní 

matriky

Jméno a kontaktní údaje správce:                                 

Základní škola, Jičín, Železnická 460                    

Železnická 460                   50601 Jičín                                      

IČ: 710886784                zastoupená :                            

Mgr. Blankou Kalátovou Lisou                                                                           

tel. 493 531 566                      email: skola@4zs.jicin.cz                    

10 let

zákonné § 28 odst. 1 písm. f) ŠZ

 § 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 ŠZ

nepředává se

nepředává se

nepředává se

nepředává se



Jméno a příjmení žák

Třída žák

Datum narození žák

Trvalé bydliště žák

Termín uvolnění žák

Zdůvodnění nepřítomnosti žák

Jméno a příjmení 
zákonný 

zástupce

6. Stravování v ZŠ

Jméno a příjmení žák § 28 odst. 3 ŠZ 

Rodné číslo žák

Datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno, žák

Státní občanství žák

Místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České 

republiky místo trvalého pobytu
žák

Adresa pro doručování 
zákonný 

zástupce

Školní rok                           žák

Třída   žák

Číslo účtu     
zákonný 

zástupce 

plnění smlouvy

Datum zahájení školské služby žák

Datum ukončení školské služby žák

Údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování 

školské služby
žák

Jméno a příjmení 
zákonný 

zástupce

Místo trvalého pobytu nebo bydliště zákonného zástupce, pokud nemá na 

území České republiky místo trvalého pobytu

zákonný 

zástupce

Adresu pro doručování písemností
zákonný 

zástupce

Telefonické spojení
zákonný 

zástupce

7.  Prezentace školy

Jméno a příjmení žák

Datum narození žák

Třída žák

žák 

zaměstnanec

9. Seznámení se školním řádem , řádem šk. jídelny a družiny

Jméno a příjmení 
zákonný 

zástupce
§ 30 ŠZ

Podpis 
zákonný 

zástupce
§ 30 ŠZ

10. Individuální výchovný plán

datum narození žák 10 let

Jméno příjmeni žák

11. Oznámení o zahájení a rozhodnutí o ukončení o individuálního 

vzdělávání 

Jméno a příjmení žák

Místo trvalého pobytu (u cizince místo pobytu): žák

Rodné číslo žák

Časový rozsah, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno žák

Důvody pro individuální vzdělávání žák

 1. Fotografie za účelem výkonu nebo ochrany práv 

osob (záznam o šikaně nebo jiném protiprávním 

jednání, dokumentace úrazu OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM                                        

2. fotografie  a nahrávky za účelem propagace či 

zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole a 

nahrávky a záznamy s informativním charekterem o 

činnosti školy   - souhlas                                 3. 

Zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na 

výstavách a přehlídkách -  souhlas

§ 28 odst. 3 ŠZ 

nepředává se 

nepředává se 

10 let

po dobu školní 

docházky

3 roky

nepředává se§ 28 ŠZ + § 50 ŠZ

po dobu 

školního roku

10 let

nepředává se

nepředává senepředává se § 34b odst. 1 a 2  a   § 35 ŠZ                     

nepředává se

Podobizna, žákem označené výtvarné nebo písemné dílo, nahrávka

§ 28 odst. 3 ŠZ 

nepředává se

nepředává seOSPOD OSA

nepředává se



Jméno a příjmení 
zákonný 

zástupce

Místo trvalého pobytu 
zákonný 

zástupce

Doručovací adresa
zákonný 

zástupce

Telefonické spojení 
zákonný 

zástupce

E-mail
zákonný 

zástupce

 12. Kamerové systémy 

Podobizna nebo videozáznam osoby

zákonný 

zástupce, žák, 

třetí osoba, 

zaměstnanec

Oprávněný zájem na zajištění bezpečnosti osob 

a ochrany majetku 

ošetřeno vnitřní směrnicí

nepředává se, jen 

v případě ohrožení 

bezpečnosti žáků,  

zaměstnanců nebo 

podezření 

protiprávního 

jednání příslušným 

kontrolním 

orgánům, Policii 

ČR, apod.   

nepředává se

záznam se 

uchovává jen 

pod dobu 

nezbytně 

nutnou  

13. Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (v tomto případě např. poskytnutí údajů organizátorovi školy v přírodě, LVVVZ, plavecká škola)

jméno a příjmení dítě

jméno a příjmení
zákonný 

zástupce

kontaktní údaje
zákonný 

zástupce

datum narození žák

údaje o zdravotním stavu žák

údaje o stravování žák

 SEZNAMY ŽÁKŮ

jméno a příjmení

datum narození

rodné číslo

číslo pasu

15. Poskytování dotací z operačních programů

jméno, příjmení

bydliště

datum narození

16. Školní družina

zápisový lístek

jméno příjmení žák

bydliště žák

rodné číslo žák

třída, rozsah docházky, přehled vzděl. činnosti žák 3 roky 

jméno příjmení

zákonný 

zástupce

kontaktní telefon

zákonný 

zástupce

vyzvedávání - oprávněná osoba - jméno, příjmení

oprávněná 

osoba

po dobu 

nezbytně 

nutnou

17. Ankety, dotazníky

jméno, příjmení žák 5 let

mailová adresa žák

jméno, příjmení zákoný zástupce

mailová adresa zákonný zástupce

18. Rozsudek o rodičovské odpovědnosti  
zákonný 

zástupce žák

jméno

příjmení

jméno

příjmení

19. Školní poradenské pracoviště - výchovné poradenství a profesní orientace žák 

sdělení do PPP, SPC, dotazník PPP SPC, vyhodnocení IVP, PLPP

jméno, příjmení, datum narození, třída žák

Záznamy rozhovoru s žákem 

jméno, příjmení, třída, datum narození

žák, zákonný 

zástupce souhlas

Záznam z rozhovoru se |ZZ a žákem 

žák   souhlas 

zákonný 

zástupce

žák oprávněný zájem

14.Organizování mimoškolních akcí a zahraničních zájezdů, slevenky na hromadnou jízdenku, 

organizování soutěží a olympiád a jiných např. sportovních soutěží

zaměstnanec

nepředává se

Po dobu

nutnou ke

splnění 

účelu 

  souhlas

MŠMT po dobu 

udržitelnosti 

projektu

 souhlas

zajištění

 bezpečného

 průběhu

 školy v přírodě a plnění ze smlouvy+ plavecká 

škola - plnění smlouvy + LVVZ plnění 

smlouvy

organizátor akce

Po dobu

nutnou ke

splnění 

účelu 

10 let

SPC PPP

nepředává se 

nepředává senepředává se 

nepředává se 

§ 34b odst. 1 a 2  a   § 35 ŠZ                     

organizátor akce

10 let

po dobu 

nezbytně 

nutnou ke 

splnění účelu

nepředává se

nepředává se

§ 28 ŠZ 



jméno, příjmení, kontakt 

zákonný 

zástupce

Sdělení do PPP, SPC

jméno příjmení bydliště kontaktní telefon zžák

diagnostika tříd, speciální péče, reedukační péče žák

jméno, příjmení, datum narození , obtížr žák

20. Záznamy ze šetření sociálně-patologických jevů

jméno, příjmení, třída, datum narození žák metodický pokyn MŠMT, č.j.21291/2010/28 OSPOD,Policie ČR

spisový a 

skartační řád

jméno, příjmení zákonný metodický pokyn MŠMT, č.j.21291/2010/28 OSPOD,Policie ČR

21. Komunikace s Policií ČR  a statním zastupitelstvem 

spisový a 

skartační řád

jméno, příjmení, datum narození, bydliště žák metodický pokyn MŠMT, č.j.21291/2010/28

jméno, příjmení,bydliště, kontaktní údaje

zákonný 

zástupce školský zákon

Policie ČR, státní 

zastupitelstvo spis.a skart řád

SPC , PPP

po dobu 

nezbytně 

nutnou ke 

splnění účelu


