
Osobní údaje                                                                                  Subjekt údajů Účel zpracování

Plánovaná 

lhůta pro 

výmaz 

1. Podání přihlášky ke vzdělávání

Jméno a příjmení žák

Datum narození žák

Rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou) žák

Státní občanství žák
§ 60a odst. 2 a 3; § 183 ŠZ;                                                                                        

§1 odst.2 vyhl. č. 353/2016 Sb. a § 20 ŠZ

Místo trvalého pobytu žák

Místo pobytu (u cizinců) žák

Adresa pro doručování žák

Jméno a příjmení zákonný zástupce

Místo trvalého pobytu zákonný zástupce

Adresa pro doručování zákonný zástupce

Adresa školy, kam se uchazeč/žák hlásí žák

Obor vzdělání, do kterého se uchazeč/žák hlásí žák

Forma vzdělávání oboru vzdělání, kam se uchazeč/žák hlásí žák

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na základě lékařského posudku žák zákon č. 373/ 2011 Sb., vyhl. č. 98/ 2012 Sb.

Informace o schopnostech, vědomostech, zájmech uchazeče/žáka žák § 60d odst. 1 písm. d)

Stupeň podpůrných opatření žák § 16 a násl. ŠZ a vyhl. č. 27/2016 Sb.

Telefonní spojení zákonný zástupce

Email zákonný zástupce

Datová schránka zákonný zástupce

2. Vydání rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání 

Jméno a příjmení žáka žák

Datum narození žák

Trvalý pobyt, pobyt žák

Datum, ke kterému byl žák přijat ke vzdělávání žák

Obor vzdělání žák

Forma vzdělávání žák

Název a adresa střední školy žák

Jméno a příjmení zákonný zástupce

Místo trvalého pobytu zákonný zástupce

Adresa pro doručování zákonný zástupce

3. Zápisový lístek

Jméno a příjmení žák

Datum a místo narození žák

Adresa bydliště žák

Jméno a příjmení zákonného zástupce zákonný zástupce

Adresa školy, o kterou má zájem přijatý uchazeč (na základě vyhlášeného rozhodnutí o přijetí) žák

Obor vzdělání, o který má zájem přijatý uchazeč (na základě vyhlášeného rozhodnutí o přijetí) žák

Použité zkratky

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

Činnosti

1. Podání přihlášky ke vzdělávání

2. Vydání rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání

3. Zápisový lístek

§ 60a odst. 2 a 3; § 183 ŠZ; §1 odst.2 vyhl. č. 353/2016 Sb. 

 10 let § 60g ŠZ  § 17 a příloha vyhlášky č. 353/2016 Sb. 

Záznam o činnostech – Přijímání ke střednímu vzdělávání 

 10 let
§ 60e odst. 1 a 2, § 183 ŠZ,  §1 odst.2 vyhl. č. 353/2016 Sb. ,        § 60g ŠZ  

§ 17 a příloha vyhlášky č. 353/2016 Sb.  

§ 37 odst. 2 správního řádu

10 let

§ 60a odst. 2 ŠZ  

§ 60a odst. 2 a 3; § 183 ŠZ; §1 odst.2 vyhl. č. 353/2016 Sb. 


