
Činnosti:                                                                                                                                                            
1. Vedení záznamů v třídní knize
2. Žádost o přestup                                                                                                                                                                                                                                                         
3. Odhlášení žáka ze vzdělávání v ZŠ (přestup na jinou školu)
4. Posudek zdravotní způsobilosti
5. Uvolnění žáka z vyučování                                                                                                                                                                                                                                                           
6. Stravování v ZŠ                                                                                                                                                                                                                                
7. Prezentace školy                                                                                                                                                                                                                                      
8. Seznámení se školním řádem a pravidly pro hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků                                                                                                                                                                                                                                                                
9. Kamerový systém
10. Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji 
(v tomto případě např. poskytnutí údajů organizátorovi kurzu
11. Organizování mimoškolních akcí, zájezdů,slevenky na 
hromadnou dopravu,.....
12. Záznam o práci ve volitelném předmětu, zájmovém útvaru, 
pedagogické intervenci, předmět SPP, nadaní žáci
13. Porady, pedagogické rady
14. Hospitační činnost
15. IS - elektronická žákovská knížka
16. Výchovná opatření
17. Komisionální zkoušky, protokoly
18. Třídní schůzky, prezenční listiny
19. Poskytování poradenských služeb                                                                                                              
20. Školní družina
21. Ankety, dotazníky
22. Jiné

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

Přehled hospitační činnosti
zaměstnanec 

ČŠI
Jméno a příjmení žáka žák

Denní záznam o poskytovaném vzdělávání v jednotlivých předmětech žák

Účast žáka ve výuce, omluvené hodiny žák

2. Žádost o přestup

Jméno a příjmení žák

Datum narození žák

Trvalý pobyt žák

Adresa školy, z které se žák hlásí žák

Ročník, ve kterém se žák vzdělával  žák

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

Jméno a příjmení
zákonný 
zástupce

Kontaktní údaje (tel., email)
zákonný 
zástupce

3. Odhlášení žáka ze vzdělávání v ZŠ (přestup na jinou školu)
Jméno a příjmení žák

Datum narození žák

Adresa trvalého pobytu žák

Datum odhlášení žák

Adresa základní školy, kam žák přechází… žák
4. Posudek zdravotní způsobilosti (zotavovací akce, uvolnění žáka z 
vyučovacího předmětu, např. 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

Údaj o pravidelných očkováních (imunní proti nákaze (typ, druh) - trvalá 
kontraindikaci proti očkování (typ, druh) - alergie - užívání léků (druh, typ, 
dávka)

žák

Jméno a přímení
zákonný 
zástupce

5. Uvolnění žáka z vyučování 

Jméno a příjmení žák

10 let

nepředává se

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

nepředává se, 
součást školní 

matriky

nepředává se

nepředává se

10 let
§ 28 ŠZ                           

§ 22 odst. 3 písm. c) ŠZ

vedení školy + 
např. 

organizátorovi 
akce 

§ 28 odst. 1 písm. f) ŠZ

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

Informace o zpracovávaných údajích
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

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

údaje poskytovány 
pedagogickým 
pracovníkům, 

přístupné žákům 
třídy

10 let, pokud 
nejde o 

archiválie 
podle bodu 16 

přílohy č. 2 
zákona č. 

499/2004 Sb.

nepředává se

nepředává se, 
součást školní 

matriky
10 let 



Třída žák

Termín uvolnění žák

Zdůvodnění nepřítomnosti žák

Jméno a příjmení 
zákonný 
zástupce

5 let§ 28 ŠZ + § 50 ŠZ nepředává se

nepředává se



6. Stravování v ZŠ

Přihlášky ke stravování: 3 roky

Jméno a příjmení žák

Jméno a příjmení  asistenta - pokud je žákovi přidělen AP

Třída žák

Datum narození žák

Školní rok                           žák

Datum zahájení školní docházky žák

Datum zahájení školské služby žák

Adresa pro doručování 
zákonný 
zástupce

Telefonické spojení, email /důvod: přehled a objednávání stravy 
elektronicky, možnost komunikace ohledně plateb nebo změn v oblasti 
stravného/

zákonný 
zástupce

na základě smluvního 
vztahu

Platba inkasem - číslo účtu                                                                                                         
zákonný 
zástupce 

na základě smluvního 
vztahu

údaje poskytovány 
jen omezenému 
okruhu pracovníků 
školy nebo 
školského zařízení 
podle vnitřních 
směrnic, vedoucí 
ŠJ, administrativní 
pracovnice ŠJ, 

nepředává se 3 roky

Datum ukončení školské služby žák § 28 odst. 3 ŠZ

údaje poskytovány 
jen omezenému 
okruhu pracovníků 
školy nebo 
školského zařízení 
podle vnitřních 
směrnic, vedoucí 
ŠJ, administrativní 
pracovnice ŠJ, 

3 roky

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

žák
oprávněný zájem z 
důvodu ochrany zdraví

údaje poskytovány 
jen omezenému 
okruhu pracovníků 
školy nebo 
školského zařízení 
podle vnitřních 
směrnic, vedoucí 
ŠJ, administrativní 
pracovnice ŠJ, 

nepředává se 3 roky

Čip - identifikace strávníka pro převzetí stravy žák
na základě smluvního 
vztahu

nepředává se nepředává se

Ústřižky od zaplacených složenek za stravné
zákonný 
zástupce

oprávněný zájem - jako 
důkaz o platbě za 
stravné

nepředává se nepředává se 3 roky

Kopie výpisů z účtu
zákonný 
zástupce

oprávněný zájem - jako 
důkaz o platbě za 
stravné

nepředává se nepředává se 3 roky

7. Prezentace školy

Jméno a příjmení žák

Třída žák

Foto, žákem označené výtvarné nebo písemné dílo, nahrávka
žák, 

zaměstnanec

8. Seznámení se Školním řádem a Pravidly pro hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků

3 roky

po dobu 
školní 

docházky 

nepředává senepředává se 

statut smlouvy            § 
28 odst. 3 ŠZ          zák. 

č. 561/82004 Sb.          
zák.č.258/2000Sb.          

Vyhl.č.107/2005Sb.            
Vyhl. č.137/ze dne 

17.3.2004

údaje poskytovány 
jen omezenému 

okruhu pracovníků 
školy nebo 

školského zařízení 
podle vnitřních 

směrnic, vedoucí 
ŠJ, administrativní 

pracovnice ŠJ, 

nepředává se

Nutný souhlas zákonných 
zástupců



Jméno a příjmení 
žák, zákonný 

zástupce
§ 30 ŠZ

Podpis 
žák, zákonný 

zástupce
§ 30 ŠZ

po dobu 
jednoho roku

nepředává se 

nepředává se



 9. Kamerový systém 

Podobizna nebo videozáznam osoby

zákonný 
zástupce, žák, 

třetí osoba, 
zaměstnanec

Oprávněný zájem 
správce na zajištění 
bezpečnosti osob a 
ochrany majetku z 
důvodu správného 

hospodáře

nepředává se, jen 
v případě ohrožení 
bezpečnosti žáků,  
zaměstnanců nebo 

podezření z 
protiprávního 

jednání 
příslušným 
kontrolním 

orgánům, MěPol. 
Jc, Policii ČR, 

apod.   

nepředává se
7 dnů

10. Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (v 
tomto případě např. poskytnutí údajů organizátorovi akce)
Jméno a příjmení žák

Kontaktní údaje (tel., email)
zákonný 
zástupce

Údaje o zdravotním stavu žák

Údaje o stravování žák

11. Organizování mimoškolních akcí, zájezdů, slevenky na hromadnou 
jízdenku, organizování soutěží, olympiád, soutěží
Jméno a příjmení - seznamy žáků žák

Datum narození žák

Číslo pasu žák

rodné číslo žák

kopie karty pojištěnce: jméno příjmení, datum narození, rodné číslo žák

oprávněný zájem , 
zajištění bezpečnosti a 

hladký průběh 
případného ošetření 
žáka v průběhu akce

nepředává se nepředává se
po dobu 

konání akce

12. Záznam o práci ve volitelném předmětu, nepovin. předmětu, 
zájmovém útvaru, ped. intervenci, předmět SPP, nadaní žáci
Jméno a příjmení žák

jméno a příjmení pedagog

13. Porady, pedagogické rady

Jméno a příjmení žák

Jméno a příjmení pedagog

14. Hospitační činnost
Jméno a příjmení pedagog, žákŠZ nepředává se nepředává se

15. IS - Elektronická žákovská knížka
Hodnocení, klasifikace žák

Nepřítomnost žák nepředává se

Jméno a příjmení žák ŠZ

16. Výchovná opatření
Jméno a příjmení žák, ZZ

Datum narození žák, ZZ

Místo trvalého pobytu žák, ZZ

17. Komisionální zkoušky, protokoly
Jméno a příjmení žák

Datum narození žák

Místo trvalého pobytu žák

18. Třídní schůzky - prezenční listiny
Jméno a příjmení žák

Podpis ZZ
19. Poskytování poradenských služeb
Doporučení ŠPZ vyhl. č. 72/2005 Sb.

Zdravotní stav žáka

Zákon o soudnictví
 ve věcech mládeže
218/2003 Sb.,

OSPOD, Státní zastupitelství, Policie - zprávy
ŠZ, 
Přestupkový zákon

Školní poradenské pracoviště: jméno, příjmení, datum narození, 
stupeň podpůrných opatření

souhlas zákonného 
zástupce 

20. Školní družina
Vedení záznamů v třídní knize/přehledu výchovně vzděl. práce

Jméno a příjmení žák

Po dobu
nutnou ke

splnění 
účelu 

nepředává se

plnění ze smlouvy - 
LVK, sportovně 
turistický kurz, 

plavecký výcvik, 
adaptační kurz aj. 

např. organizátor 
akce

nepředává se

ŠZ

ŠZ

ŠZ

ŠZ

ŠZ

nepředává se

nutný souhlas 
zákonných zástupců

např. organizátor 
akce

nepředává se

Po dobu
nutnou ke

splnění 
účelu 

nepředává se

nepředává se

nepředává se

nepředává se

nepředává se

nepředává se

žák



Třída žák

Den přihlášení a odhlášení žák

Místo trvalého pobytu žák

Kontaktní údaje (tel., email) ZZ

Odchod ze ŠD ZZ

Jméno a příjmení ZZ

Zdravotní stav žáka žák nepředává se nepředává se

Vyhláška o 
zájmovém vzdělávání 

§ 9, § 28 ŠZ



Údaje v Zápisním lístku
Jméno a příjmení žák

Jméno a příjmení ZZ

Jméno a příjmení

pověřená 

osoba ZZ

Datum narození žák

Třída žák

Místo trvalého pobytu žák

Rozsah docházky žák

Kontaktní údaje (tel., email) ZZ

Údaje v docházkovém sešitě
Jméno a příjmení žák

Ranní družina - příchod a odchod žák

Seznamy žáků výchovných skupin žák

21. Ankety, dotazníky

Jméno a příjmení žák, ZZ Oprávněný zájem nepředává se nepředává se 3 roky

22. Jiné

Video, audio nahrávka výukové jednotky pro distanční výuku žák

oprávněný zájem 

správce – zajištění 

distanční výuky

Správci IT ZŠ, 

Microsoft nepředává se

Po dobu 

nezbytně 

nutnou, 

obvykle 

max. do 

konce 

školního 

roku

Školní žákovský účet pro účely používání MS Teams:

Přihlašovací jména/emailové adresy založeny ve formátu: 

prijmeni+pocatecni pismeno krestniho jmena@3zs.jicin.cz žák

splnění úkolu 

prováděného ve 

veřejném zájmu 

nebo při výkonu 

veřejné moci, kterým 

je pověřen správce

Správci IT ZŠ, 

Microsoft nepředává se

po dobu 

plnění školní 

docházky

Vyhl. o zájm. vzděl. 
§9

§28 ŠZ

Vyhl. o zájm. vzděl. 
§9

§28 ŠZ nepředává se nepředává se

nepředává se nepředává se

Vyhláška o 
zájmovém vzdělávání 

§ 19
§28 ŠZ


