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Osobní údaje                                                                                  Subjekt údajů Účel zpracování
Popis bezpečnostních 

a organizačních 
opatření

Kategorie 
příjemců 
(včetně 

zahraničních 
subjektů)

Informace  o 
případném 
předání do 
třetí země

Plánovaná 
lhůta pro 

výmaz 

1. Přijetí k základnímu vzdělávání - žádost

Jméno a příjmení
zákonný 
zástupce

Místo trvalého pobytu 
zákonný 
zástupce

Adresa pro doručování písemností
zákonný 
zástupce

Telefonní spojení
zákonný 
zástupce

E-mail
zákonný 
zástupce

Datová schránka
zákonný 
zástupce

Jméno a příjmení dítě 

Datum narození dítě 

Státní příslušnost dítě 

Místo trvalého pobytu dítě 

U zápisu: poprvé/podruhé dítě 

Sourozenec ve škole:                               ano/ne dítě

Zdravotní stav dítě 

Jiný školský obvod - adresa spádové školy dítě 

Sourozenec ve škole:                               ano/ne dítě 

Údaj o oprávněnosti pobytu na území České republiky (např. 
vízum)

 azylantech a dalších 
osobách požívající 

ochrany podle 
zákona č. 326/1999 

Sb., o pobytu cizinců 
na území ČR

§ 20 odst. 2 a 3 
ŠZ

údaje poskytovány jen 
omezenému okruhu 

pracovníků školy podle 
vnitřní směrnice 

nepředává se 10 let

 2. Přijetí k základnímu vzdělávání - rozhodnutí

Jméno a příjmení dítě

Datum narození dítě

Místo trvalého pobytu dítě

Datum, ke kterému byl žák přijat dítě

Datum zahájení povinné školní docházky dítě

3. Odklad povinné školní docházky - žádost

Jméno a příjmení dítě

Datum narození dítě

Trvalý pobyt dítě

Jméno a příjmení 
zákonný 
zástupce

 § 37 ŠZ

Datum narození 
zákonný 
zástupce

 § 37 ŠZ

Důvody k odkladu PŠD dítě § 37 ŠZ

Místo trvalého pobytu
zákonný 
zástupce

 § 37 ŠZ

 § 37 ŠZ

nepředává se 10 let

údaje poskytovány jen 
omezenému okruhu 

pracovníků školy podle 
vnitřní směrnice

nepředává se

Informace o zpracovávaných údajích

§ 36 odst. 4
 + § 46 odst. 1 

ŠZ 
10 let

údaje poskytovány jen 
omezenému okruhu 

pracovníků školy podle 
vnitřní směrnice  

nepředává se 

Jméno  a kontaktní údaje pověřence:
Mgr. Martin Hlava, zaměstnanec 
Města Jičín zařazený do Městského 
úřadu Jičín, 
Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
tel.: 493 545 110
mobil: 737 269 884
email: poverenec@mujicin.cz

10 let

Jméno a kontaktní údaje správce: 
Základní škola, Jičín, 
Poděbradova 18
Poděbradova 18, 506 01 Jičín 
IČO: 75019485
zastoupená: Mgr. Michaelou 
Štálovou, ředitelkou školy 
tel.: 493 531 278 
email: skola@3zs.jicin.cz

10 let

§ 36 a § 46 ŠZ        
+ § 28 ŠZ

 údaje poskytovány jen 
omezenému okruhu 

pracovníků školy podle 
vnitřní směrnice

nepředává se 

oprávněný zájem 
školy - uplatnění 

kritérií 

§ 165 odst. 2 
písm- e) ŠZ 

údaje poskytovány jen 
omezenému okruhu 

pracovníků školy podle 
vnitřní směrnice

nepředává se nepředává se

nepředává se



4. Sdělení o vzdělávání žáka ZŠ v cizině
Jméno a příjmení dítěte žák § 38 a násl. ŠZ

Datum narození žák § 38 a násl. ŠZ

Trvalý pobyt žák § 38 a násl. ŠZ

Způsob vzdělávání v cizině žák § 38 a násl. ŠZ

Termín pobytu v cizině žák § 38 a násl. ŠZ

Adresa pobytu žák § 38 a násl. ŠZ

Škola, kterou žák v cizině navštěvuje  žák § 38 a násl. ŠZ

Telefonický kontakt
zákonný 
zástupce

§ 38 a násl. ŠZ

Předpokládaná doba vzdělávání v cizině žák § 38 a násl. ŠZ

E-mail:  
zákonný 
zástupce

§ 38 a násl. ŠZ

10 let

údaje poskytovány jen 
omezenému okruhu 

pracovníků školy podle 
vnitřní směrnice

nepředává se nepředává se


