
VZOR

Osobní údaje                                                                                  Subjekt údajů Účel zpracování

Popis 

technických 

opatření

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

Jméno a příjmení dítě 

Datum narození dítě 

Místo narození dítě 

Státní příslušnost dítě 

Rodné číslo dítě 

Místo trvalého pobytu dítě 

Navštěvuje MŠ: ano/ne dítě 

U zápisu: poprvé/podruhé dítě 

Jiný školský obvod - adresa spádové školy dítě 

Sourozenec ve škole:                               ano/ne dítě 

Zájem o zařazení do školní družiny:      ano/ne   dítě 

Shoda o zápisu do této školy ze strany zákonných zástupců dítě 

Podaná žádost o zápis( dítě již zapsáno do jiné základní školy:       

ano/ne
dítě 

V případě kladné odpovědi – do které: 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

nutné zabezpečení proti 

úniku údajů, údaje 

poskytovány jen 

omezenému okruhu 

pracovníků školy podle 

vnitřních směrnic  - v 

případě vedení 

externím 

zpracovatelem dat 

nutno ošetřit 

smluvními 

podmínkami 

zabezpečení údajů

nepředává se 10 let

 2. Přijetí k základnímu vzdělávání - rozhodnutí

Jméno a příjmení žák

Datum narození žák

Místo trvalého pobytu žák

Datum, ke kterému byl žáka přijat žák

Obor vzdělání  (79-01-C/01 Základní škola) žák

Datum zahájení povinné školní docházky žák

3. Odklad povinné školní docházky - žádost

Jméno a příjmení dítě

Datum narození dítě

Trvalý pobyt dítě

10 let

10 let

§ 165 odst. 2 

písm- e) ŠZ 

v listinné 

podobě, 

případně 

elektronicky s 

certifikovanýá

m podpisem 

nutné zabezpečení proti 

úniku údajů, údaje 

poskytovány jen 

omezenému okruhu 

pracovníků školy podle 

vnitřních směrnic  - v 

případě vedení 

externím 

zpracovatelem dat 

nutno ošetřit 

smluvními 

podmínkami 

zabezpečení údajů

10 let

§ 36 a § 46 ŠZ        

+ § 28 ŠZ

elektronicky 

nebo v listinné 

podobě v 

databázi školy

nutné zabezpečení proti 

úniku údajů, údaje 

poskytovány jen 

omezenému okruhu 

pracovníků školy podle 

vnitřních směrnic  - v 

případě vedení 

externím 

zpracovatelem dat 

nutno ošetřit 

smluvními 

podmínkami 

zabezpečení údajů

nepředává se 

ODŮVODNIT!

např. nezbytné pro 

realizaci řádného 

vzdělávání a 

zajištění denního 

režimu dítěte v ZŠ

ZDŮVODNIT!

Oprávněný zájem 

školy na tom znát 

historii vzdělávání 

žáka a zjištění jeho 

vzdělávacích 

potřeb.

Záznam o činnostech – Přijetí do základní školy a k povinné školní docházce   

§ 36 odst. 4 + § 

46 odst. 1 ŠZ 

elektronicky 

nebo v listinné 

podobě v 

databázi školy

10 let

nutné zabezpečení proti 

úniku údajů, údaje 

poskytovány jen 

omezenému okruhu 

pracovníků školy podle 

vnitřních směrnic  - v 

případě vedení 

externím 

zpracovatelem dat 

nutno ošetřit 

smluvními 

podmínkami 

zabezpečení údajů

nepředává se 

Činnosti:                                                                                                                                    

1. Přijetí k základnímu vzdělávání - žádost

2. Přijetí k základnímu vzdělávání - rozhodnutí 

3. Odklad povinné školní docházky - žádost

4. Sdělení o vzdělávání v cizině                                                                                                    

Jméno a kontaktní údaje 

správce: Mgr. Bc. Zdenka 

Mačinová

Jméno  a kontaktní údaje 

pověřence: Ing. Jan Gubáš

 § 37 ŠZ

nepředává se 10 let

v listinné 

podobě, 

případně 

elektronicky s 

certifikovanýá

m podpisem 

nutné zabezpečení proti 

úniku údajů, údaje 

poskytovány jen 

omezenému okruhu 

pracovníků školy podle 

vnitřních směrnic  - v 

případě vedení 

externím 

zpracovatelem dat 

nutno ošetřit 

smluvními 

podmínkami 

zabezpečení údajů



VZOR
Důvody k odkladu povinné školní docházky

zákonný 

zástupce
 § 37 ŠZ                           

Jméno a příjmení 
zákonný 

zástupce
 § 37 ŠZ

Datum narození 
zákonný 

zástupce
 § 37 ŠZ

Místo trvalého pobytu
zákonný 

zástupce
 § 37 ŠZ

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

Adresu pobytu žák § 38 a násl. ŠZ

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

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

Kontaktní e-mail:  žák § 38 a násl. ŠZ

10 let

nepředává se 10 let

v listinné 

podobě, 

případně 

elektronicky s 

certifikovanýá

m podpisem 

nutné zabezpečení proti 

úniku údajů, údaje 

poskytovány jen 

omezenému okruhu 

pracovníků školy podle 

vnitřních směrnic  - v 

případě vedení 

externím 

zpracovatelem dat 

nutno ošetřit 

smluvními 

podmínkami 

zabezpečení údajů

v listinné 

podobě, 

případně 

elektronicky s 

certifikovanýá

m podpisem 

nutné zabezpečení proti 

úniku údajů, údaje 

poskytovány jen 

omezenému okruhu 

pracovníků školy podle 

vnitřních směrnic  - v 

případě vedení 

externím 

zpracovatelem dat 

nutno ošetřit 

smluvními 

podmínkami 

zabezpečení údajů

nepředává se 

mailto:kusinova.michaela@seznam.cz

