Záznam o činnostech – Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Činnost:
1. Evidence úrazů v knize úrazů
2. Záznam o úrazu
3. Prohlášení o pravidlech pro provádění chemických pokusů
4. Potvrzení žákem, že je seznámen se zásadami pro používání elektrických spotřebičů ve škole

Osobní údaje

Subjekt údajů

Účel zpracování

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

§ 29 odst. 2 a 3 ŠZ a § 1 vyhl. č. 64/2005 Sb.

5 let

1. Evidence úrazů v knize úrazů
Jméno a příjmení

žák

Datum narození

žák

Popis úrazu

žák

Popis události, při které k úrazu došlo

žák

Datum úrazu

žák

Místo úrazu

žák

Kým byl úraz ošetřen
Další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu

další osoba
žák, další osoba

2. Záznam o úrazu
Úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích
dnů, nebo

žák

§ 2 a 3 + Příloha vyhlášky č. 64/2005 Sb.

smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na
jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu.

žák

§ 2 a 4 + Příloha vyhlášky č. 64/2005 Sb.

10 let

3. Prohlášení o pravidlech pro provádění chemických pokusů
Jméno a příjmení

žák

Třída

žák

Datum narození

žák

Jméno a příjmení

zákonný zástupce

§ 22 odst.1 b), § 29, § 30, § 65 odst. 3 a 4 ŠZ

5 let

§ 22 odst.1 b), § 29, § 30, § 65 odst. 3 a 4 ŠZ

5 let

4. Potvrzení o seznámení se se zásadami pro používání elektrických spotřebičů ve škole
Jméno a příjmení

žák

Třída

žák

Datum narození

žák

Jméno a příjmení

zákonný zástupce

Použité zkratky
ŠZ ... zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

