Záznam o činnostech – Průběh středního vzdělávání
Činnosti:
1. Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním vzdělávání
2. Žádost o přijetí do školy - přestup
3. Informace k odhlášení žáka ze vzdělávání v ZŠ
4. Informace o ukončení studia (včetně přestupu)
5. Uchování zprávy a doporučení k poskytnutí podpůrných opatření pro vzdělávání ve škole, pokud je doporučení uplatněno ve škole
6. Předávání informací o vzdělávání
7. Účast na exkurzi - seznam účastníků pro zajišťující organizaci
8. Přihlášení pro projekt Erasmus
9. Žádost o vystavení průkazu ISIC / ITIC / ALIVE („Průkaz“)
10. Doklad o seznámení se se školním řádem
11. Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL
12. Podání přihlášky na nepovinné předměty, včetně cizích jazyků
13. Potvrzení doby studia (žáci, studenti, absolventi)
14. Podání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované zkoušky
15. Podání žádosti o uvolnění z výuky tělesné výchovy
16. Rozhodnutí ředitele školy o uvolnění z výuky tělesné výchovy
17. Podání žádosti sportovce o úpravu organizace vzdělávání
18. Vydání rozhodnutí o žádosti sportovce o úpravu organizace vzdělávání
19. Podání žádosti o vydání ročníkového vysvědčení
20. Podání žádosti o uvolnění z vyučování
21. Protokol o komisionální zkoušce
22. Informace o vzdělávání konkrétního žáka - studijní průkaz
23. Prezentace školy a zachycení její historie
24. Kamerové systémy
Osobní údaje

Subjekt údajů

Účel zpracování

Plánovaná
lhůta pro
výmaz

§ 28 odst. 1 písm. f) ŠZ

10 let, pokud
nejde o archiválie
podle bodu 16
přílohy č. 2
zákona č.
499/2004 Sb.

1. Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním vzdělávání
Škola

žák

Třída

žák

Obor vzdělání

žák

Přehled hodin výuky

žák

Přehled vyučujících (jméno, přijmení, titul)

zaměstnanec

Jméno a příjmení žáka

žák

Denní záznam o poskytovaném vzdělávání v jednotlivých předmětech oboru vzdělání

žák

Účast žáka 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

Adresa školy, z které se žák hlásí

žák

Ročník, ve kterém se žák vzdělával

žák

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

zákonný zástupce

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

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

nutný souhlas zákonného zástupce pro uvedení osobních údajů žáka
např. z důvodů potřeby komunikace při v rámci BOZP

5 let

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

3. Informace k odhlášení žáka ze vzdělávání v ZŠ
Jméno a příjmení

žák

Datum narození

žák

Místo narození

žák

Státní občanství

žák

Adresa trvalého pobytu

žák

Datum odhlášení

žák

Důvod odhlášení

žák

Adresa základní školy, 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

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

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

10 let

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

4. Informace o ukončení studia (včetně přestupu, přerušení studia)
Jméno a příjmení

žák

Datum narození

žák

Místo narození

žák

Státní občanství

žák

Adresa trvalého pobytu

žák

Datum odhlášení

žák

Důvod odhlášení

žák

Adresa školy, 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

§ 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 + § 66 odst. 2 ŠZ

§ 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 + § 66 odst. 2 ŠZ

10 let

§ 22 odst. 3 písm. e) + § 49 odst. 1 + § 66 odst. 2 ŠZ

5. Uchování zprávy a doporučení k poskytnutí podpůrných opatření pro vzdělávání ve škole, pokud je
doporučení uplatněno ve škole
Název ŠPZ

žák

Adresa ŠPZ

žák

Jméno a příjmení

žák

Datum narození

žák

§ 16 a § 28 ŠZ
§ 14 odst. 1 a 15 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

po dobu
uchování údajů
ve školní matrice

§ 16 a § 28 ŠZ
Věk v den vyšetření

žák

Bydliště

žák

Škola

žák

Údaje z vyšetření a stanoveným stupeň podpůrných opatření

žák

§ 14 odst. 1 a 15 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

po dobu
uchování údajů
ve školní matrice

6. Předávání informací o vzdělávání (třídní schůzky, ...)
Jméno a příjmení

žák

Datum narození žáka

žák

Adresa

žák

Jméno a příjmení

zákonný zástupce

Místo trvalého pobytu

zákonný zástupce

§ 21, § 28 a § 164 odst. 1 písm. f) ŠZ +
zákon č. 106/1999 Sb.

1 rok

7. Účast na exkurzi - seznam účastníků pro zajišťující organizaci (kurzy, ...)
Organizace u které se vzdělávání vykonává (škola, školské zařízení, jiná fyzická nebo právnická osoba)

žák, zaměstnanec

Název školy

žák, zaměstnanec

Adresa školy

žák, zaměstnanec

Jméno a příjmení

žák, zaměstnanec

Datum narození

žák, zaměstnanec

Číslo OP

žák, zaměstnanec

§ 28, § 30 a § 65 ŠZ + §3 odst. 3 a 4 vyhl. č.10/2005 Sb.
1 rok

nutný souhlas pro prokázání totožnosti účastníka exkurze v organizaci,
kde se tato exkurze koná

8. Přihlášení pro projekt ERASMUS+
Jméno a příjmení

žák

Datum narození

žák

Rodné číslo

žák

Místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu

žák

Číslo OP

žák

Telefonní spojení

žák

E-mail

nutný souhlas pro účely získání potřebných podkladů pro výjezd žáka do
ciziny v rámci projektu ERASMUS+

po dobu
vzdělávání žáka
ve škole

nutný souhlas pro užití průkazu k jeho funkcím v rámci školy, tedy
zejména jako studentského identifikačního průkazu, k potvrzení statusu
studenta/žáka a k použití v čipových zařízeních školy

po dobu
vzdělávání žáka
ve škole

§ 29 odst. ŠZ

po dobu
vzdělávání žáka
ve škole

§ 28 a § 30 ŠZ

5 let

žák

Jméno a příjmení zákonného zástupce

zákonný zástupce

Adresa trvalého pobytu

zákonný zástupce

9. Žádost o vystavení průkazu ISIC / ITIC / ALIVE
Jméno a příjmení

žák

Místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu

žák

Fotografie

žák

Čísla čipu v průkazu

žák

Sériové číslo průkazu

žák

Platnost

žák

Ročník

žák

Osobní ID

žák

Třída

žák

Status Držitele

žák

Název školy

žák

Telefonní spojení

žák

E-mail

žák

Pohlaví

žák

Datum narození

žák

OP a číslo pasu

žák

10. Čip (vstup do školy, obědy a kopírování )
Jméno a příjmení

žák

Třída

žák

Registrační číslo čipu

žák

10. Doklad o seznámení se se školním řádem
Jméno a příjmení
Třída
Jméno a příjmení

žák
žák
zákonný zástupce

11. Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL
Jméno a příjmení

žák

Datum narození

žák

Třída

žák

Údaje o způsobu testování

žák

Údaje o výsledku testování

žák

§ 28 ŠZ

nutný souhlas za účelem provedení orientačního testování přítomnosti
návykových látek v lidském organismu v průběhu školního roku, existujeli důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho
zdraví žáka

5 let

12. Volba volitelných předmětů včetně cizích jazyků
Jméno a příjmení

žák

Ročník

žák

Obor vzdělání

žák

Jméno a příjmení

zákonný zástupce

Volitelné předměty

žák

Cizí jazyk

žák

§ 28 ŠZ

po dobu
vzdělávání žáka
ve škole

na základě žádosti žáka, absolventa nebo zákonného zástupce o vydání
potvrzení pro konkrétní účel, např. pro orgán správy sociálního
zabezpečení, pro slevu na dopravu apod.

bez omezení

§ 81 odst. 6 ŠZ, a § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb.

10 let

13. Potvrzení doby studia (žáci, absolventi)
Jméno a příjmení

žák, absolvent

Místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu

žák, absolvent

Rok narození

žák, absolvent

Školní rok/roky

žák, absolvent

Datum maturitní zkoušky

žák, absolvent

Jméno a příjmení vyřizujícího zaměstnance školy

zaměstnanec

14. Podání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky výsledkem
standardizované zkoušky
Jméno a příjmení

žák

Datum narození

žák

Třída

žák

Informace o absolvované jazykové zkoušce

žák

Údaje z ověřené kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky

žák

15. Podání žádosti o uvolnění z výuky tělesné výchovy
Jméno a příjmení
žák
§ 22 odst. 3 písm. c), § 50, odst. 2 a § 164 odst. 1 ŠZ,

Datum narození

žák

Třída
Místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, nebo adresa pro doručování
Jméno a příjmení (v případě nezletilého žáka)

žák, zákon. zástupce
zákonný zástupce

Rozsah a odůvodnění návrhu uvolnění (zdravotně způsobilý - nezpůsobilý - způsobilý s omezením)

žák

Posudek dle vyhlášky č. 98/2012 Sb. (příloha 1, část 9 vypracovaný registrujícím lékařem s razítkem a podpisem)

žák

§ 22 odst. 3 písm. c), § 50, odst. 2 a § 164 odst. 1 ŠZ,
a zákon č. 373/2011 Sb.,
vyhláška č. 98/2012 Sb. příl. č. 1 část 9

po dobu studia
(až 5 let)

§ 50, odst. 2 a § 164 odst. 1 ŠZ,
a zákon č. 373/2011 Sb.,
vyhláška č. 98/2012 Sb. příl. č. 1 část 9

po dobu studia
(až 5 let)

§ 17, 18 a § 164 odst. 1 ŠZ

po dobu studia
(až 5 let)

§ 17, 18 a § 164 odst. 1 ŠZ

po dobu studia
(až 5 let)

16. Rozhodnutí ředitele školy o uvolnění z výuky tělesné výchovy
Jméno a příjmení

žák

Datum narození

žák

Třída

žák

Rozsahu a odůvodnění uvolnění žáka z tělesné výchovy
Jméno a příjmení

žák
zákonný zástupce

17. Podání žádosti na úpravu podmínek vzdělávání
Jméno a příjmení

žák

Datum narození

žák

Třída
Jméno a příjmení
Místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, nebo adresa pro doručování

žák
zákonný zástupce
žák, zákon. zástupce

Typ aktivity (sportovní, umělecká, ...)

žák

Členská organizace

žák

Údaje o rozsahu a podmínkách úpravy organizace vzdělávání

žák

18. Vydání rozhodnutí o žádosti na úpravu podmínek vzdělávání
Jméno a příjmení

žák

Datum narození

žák

Třída
Jméno a příjmení
Místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, nebo adresa pro doručování

žák
zákonný zástupce
žák, zákon. zástupce

Typ aktivity (sportovní, umělecká, ...)

žák

Členská organizace

žák

Údaje o rozsahu a podmínkách úpravy organizace vzdělávání

žák

19. Podání žádosti o vydání ročníkového vysvědčení
Jméno a příjmení

žák

Datum narození

žák

Třída

žák

Místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, nebo adresa pro doručování
Jméno a příjmení vyřizujícího zaměstnance školy

§ 24, § 28, a § 164 odst. 1 ŠZ, § 3 vyhlášky č. 364/2005 Sb. a zákon č.
106/1999 Sb.,

10 let

žák, zákon. zástupce
zaměstnanec

20. Podání žádosti o uvolnění z vyučování
Jméno a příjmení

žák

Třída

žák

Místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, nebo adresa pro doručování

žák, zákon. zástupce

Datum uvolnění

žák

Jméno a příjmení

zákonný zástupce

Důvod uvolnění

§ 164 odst. 1 ŠZ

po dobu
vzdělávání žáka

§ 17 odst. 3, § 38 odst. 5, § 41 odst. 5, § 164 odst. 1 ŠZ, § 6
vyhlášky č. 13/2005 Sb.

5 let

žák

21. Protokol o komisionální zkoušce
Jméno a příjmení

žák

Třída

žák

Datum narození

žák

Rodné číslo

žák

Jméno a příjmení

členové komise

Předmět

žák

Druh zkoušky

žák

Výsledná známka

žák

22. Informace o vzdělávání konkrétního žáka - studijní průkaz
Jméno a příjmení

žák

Škola, třída, studijní skupina

žák

Datum narození

žák

Obor vzdělání

žák

Ročník

žák

Fotografie

žák

nutný souhlas pro užití průkazu k jeho funkci potvrzení statusu žáka

zákonný zástupce, žák,
třetí osoba,
zaměstnanec

ZDŮVODNĚNÍ
prezentace a zachycení školy se v rozumné míře provadí v opravněném
zájmu školy

žák

ZDŮVODNĚNÍ
prezentace a zachycení školy se v rozumné míře provadí v opravněném
zájmu školy

zákonný zástupce, žák,
třetí osoba,
zaměstnanec

ZDŮVODNĚNÍ
prezentace a zachycení školy se v rozumné míře provadí v opravněném
zájmu školy

zákonný zástupce, žák,
třetí osoba,
zaměstnanec

ZDŮVODNĚNÍ
oprávněný zájem na zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku

§ 21 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a 3 ŠZ

údaje jsou
obsaženy ve
školní matrice.
Písemný doklad
je v držení žáka

23. Prezentace školy a zachycení její historie
Jméno a příjmení

Žákem označené výtvarné nebo písemné dílo, ...

Podobizna

24. Kamerové systémy

Podobizna nebo videozáznam osoby

záznam se
uchovává jen pod
dobu nezbytně
nutnou, zpravidla
jeden týden

Použité zkratky
ŠZ ... zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
OPL ... omamné a psychotropní látky
ŠPZ ... školské poradenské zařízení
OP ... občanský průkaz

