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Informace o zpracování osobních údajů dětí, žáků,  

jejich zákonných zástupců a studentů 
 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/44/ES (dále jen „Nařízení“) 

jsem informován(a), že v souvislosti se vzděláváním v organizaci Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8  

(dále jen „Organizace) je tato jako správce osobních údajů povinna zpracovávat jeho / její a moje (jako zá-

konného zástupce) následující osobní údaje a za uvedeným účelem: 

Druh údaje Účel 

Jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, 
státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, 
údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně 
vzdělání, obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední 
a vyšší odbornou školu, datum zahájení vzdělávání ve 
škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, 
vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo 
studenta uvedeném v § 16, údaje o mimořádném nadání, 
údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, 
žákovi nebo studentovi školou v souladu s § 16, 
a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského 
poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke 
vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv 
na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání ve škole; 
údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší 
odborné škole ukončeno, jméno a příjmení zákonného 
zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, a adresu 
pro doručování písemností, telefonické spojení. 

Školská matrika, Zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon), 
§ 28. 

Uchazeč:  
Jméno a příjmení, rodné příjmení, místo a datum narození, 
rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování 
včetně datové schránky, státní občanství, stupeň podpůr-
ných opatření, telefon, e-mail, fax, potvrzení lékaře o zdra-
votní způsobilosti. 
Zákonný zástupce: 
Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození. 

Přijímací řízení.  
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení 
(správní řád), Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím ří-
zení ke střednímu vzdělávání, Vyhláška č. 10/2005 Sb. 
o vyšším odborném vzdělávání. 

Jméno a příjmení, datum narození, třída, ročník, místo tr-
valého pobytu, jméno, příjmení a místo trvalého pobytu zá-
konného zástupce, datum čas a místo úrazu, zákonný zá-
stupce vyrozuměn: datum, čas, způsob.  
Popis události, zraněná část těla, předpokládaná příčina 
úrazu, zavinění jiné osoby, věc, kterou bylo zranění způso-
beno, preventivní opatření, které mělo úrazu předejít 
a bylo školou přijato v době před úrazem, jméno, příjmení, 
místo trvalého pobytu osoby, která úraz zavinila nebo 
ovlivnila, jména, příjmení a podpisy svědků. 
Jméno, příjmení a funkce osoby vykonávající dohled v době 
úrazu, podpis zraněného, jméno, příjmení a podpis vedou-
cího zaměstnance. 

Údaje v evidenci úrazů. 
Vyhláška č. 64/2005 Sb. O evidenci úrazů dětí a žáků.  
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Souhlas se zpracováním osobních údajů dětí, žáků,  

jejich zákonných zástupců a studentů 
Dávám souhlas, aby Organizace na základě článku 6, odstavec 1, písmeno a) Nařízení zpracovávala 

níže uvedené osobní údaje o mém synovi / mé dceři, popř. údaje o mé osobě (jako zákonném zástupci) za 

uvedeným účelem. Souhlas (nesouhlas) vyjadřuji zakroužkováním slova ANO v případě souhlasu resp. NE 

v případě nesouhlasu v příslušném sloupci tabulky. 

Jméno a příjmení žáka : ……………………………………………………………………….. 

Osobní údaj  Účel ANO – NE 

Jméno a příjmení, datum narození  Údaje požadované při účasti žáků a studentů 
v soutěžích, olympiádách, SOČ apod., pokud 
reprezentují školu v evidenci účastníků u po-
řadatele, organizátora. 

ANO NE 

jméno a příjmení, adresa, datum narození, číslo 
občanského průkazu  

Údaje o žácích a studentech poskytované 
cestovním kancelářím, popř. zájmovým 
vzdělávacím agenturám při organizaci školy 
v přírodě, sportovního kursu, zahraničního 
zájezdu apod. 

ANO NE 

Občanský průkaz. Pro prokázání totožnosti účastníka exkurze 
v organizaci, kde se tato exkurze koná. 

ANO NE 

Číslo pasu. Při výjezdech do zahraničí. ANO NE 

Rodné číslo. Pro jiné uživatele, než stanovuje zákon 
133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných 
číslech, § 13. 

ANO NE 

Jméno, příjmení, datum narození, pohlaví  Zpracování v souvislosti s účastí žáků a stu-
dentů v různých grantových projektech 
a soutěžích: Souhlas, pokud nejde o výjimku 
podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1303/2013, článek 125, 
odst. d), e). 

ANO NE 

Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, 
místo trvalého pobytu, číslo OP, telefonní spo-
jení, e-mail, jméno a příjmení, adresa trvalého 
pobytu zákonného zástupce. 

Získání potřebných podkladů pro výjezd žáka 
do ciziny v rámci projektu ERASMUS. 

ANO NE 

Jméno, příjmení, státní občanství, adresa, tele-
fon, e-mail, datum a místo narození, číslo občan-
ského průkazu, pohlaví  

Pořádání letních škol a jiných pobytových 
akcí. ANO NE 

Jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, foto-
grafie, čísla čipu v průkazce, sériové číslo prů-
kazu, platnost, ročník, osobní ID, třída, status dr-
žitele, název školy, telefonní spojení, e-mail, da-
tum narození, OP a číslo pasu. 

Žádost o vystavení průkazu ISIC, ITIC, ALIVE. 
Pro užití průkazu k jeho funkcím v rámci 
školy, tedy zejména jako studentského iden-
tifikačního průkazu, k potvrzení statusu žáka 
(studenta) a k použití v čipových zařízeních 
školy. 

ANO NE 

Skupinové fotografie bez popisu. 
  

Marketingové propagace školy (reklamní le-
táky, burzy škol, reklamní spoty apod.). 
Svolení dle Zákona 89/2012 Sb. (Občanský 
zákoník), § 84 – 90.  

ANO NE 

Skupinové fotografie bez popisu, filmové zá-
znamy a zvukové nahrávky. 

Na školním webu. 
ANO NE 

Textové či obrazové informace o úspěších (např. 
u soutěží umístění na předních místech) s uvede-
ním pouze jména a příjmení (případně ročníku či 
třídy). 

V propagačních materiálech školy, ve výroční 
zprávě či ročence školy, na školním webu či 
na nástěnkách ve škole apod. 
Svolení dle Zákona 89/2012 Sb. (Občanský 
zákoník), § 84 – 90. 

ANO NE 
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Zdravotní pojišťovna žáka. V matrice. Pro komunikaci při BOZP, úrazech, 
zdravotních obtížích apod. 

ANO NE 

Další údaje ve školní matrice nad povinný rámec: Různé potřeby školy nebo školského zařízení.  

• Číslo občanského průkazu. 
 

ANO NE 

• Číslo pasu. 
 

ANO NE 

• Soukromý telefon žáka 
  

ANO NE 

• Soukromý telefon zákonného zástupce. 
 

ANO NE 

• Soukromý e-mail žáka 
 

ANO NE 

• E-mail zákonného zástupce. 
 

ANO NE 

• Zaměstnání a zaměstnavatel zákonného zá-
stupce. 

ANO NE 

• Údaje o druhém zákonném zástupci. 
 

ANO NE 

Výtvarná a obdobná díla dětí, žáků a studentů na 
výstavě v galeriích. 

Zákon 121/2000 Sb. (Autorský zákon),  
§ 2 Autorské dílo, § 4 Zveřejnění a vydání 
díla, § 5 Autor, § 7 Anonym a pseudonym,  
§ 9 Vznik práva autorského, § 11 Osobnostní 
práva, §17 Vystavování. 

ANO NE 

Výtvarná a obdobná díla dětí, žáků a studentů 
v objektu školy nebo školského zařízení. 

Zákon 121/2000 Sb. (Autorský zákon), § 35 
Užití díla … a užití díla školního ANO NE 

 
Totožnost autora, jehož dílo bylo podle projevu 
jeho vůle zveřejněno bez udání jména (dílo ano-
nymní), popřípadě pod krycím jménem nebo pod 
uměleckou značkou (dílo pseudonymní). 

Prozrazení totožnosti autora.  
Zákon 121/2000 Sb. (autorský zákon), § 7, 
odst. 1. ANO NE 

Psychologické, lékařské a jiné průzkumy a testo-
vání mezi žáky, jejichž součástí by bylo uvedení 
osobních údajů žáka. 

Kromě anonymních průzkumů, které musí 
souviset se vzděláváním na dané škole a musí 
s ním předem písemně souhlasit ředitel či zá-
stupce ředitele; to platí zvláště v případě, že 
výsledky jsou poskytovány mimo školu. 
Např. testování žáků SCIO 

ANO NE 

Údaje o způsobu a výsledku testování. Provedení orientačního testování přítom-
nosti návykových látek v lidském organismu 
v průběhu školního roku, existuje-li důvodné 
podezření z požití návykové látky a možného 
ohrožení zdraví žáka.  
(Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci 
sociálně patologických jevů u dětí, žáků a stu-
dentů ve školách a školských zařízeních). 

ANO NE 

Jméno a příjmení žáka, den v týdnu a pořadové 
číslo hodiny, z níž byl žák uvolněn. 

Uvolnění z výuky bez náhrady z první nebo 
poslední vyučovací hodiny. 
Zákon 561/2004 Sb., (Školský zákon), § 50, 
odst. 2. 

ANO NE 

Jiná oprávněná osoba, kterou lze informovat o 
průběhu a výsledcích vzdělávání žáka: Jméno a 
příjmení, místo trvalého pobytu, doručovací ad-
resa, telefonické spojení, e-mail, datová 
schránka. 

Ve školní matrice. Informace o průběhu a vý-
sledcích vzdělávání. 

ANO NE 
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Č. j. rozsudku o rodičovské odpovědnosti, jméno 
a příjmení, časový rozsah styku druhého rodiče s 
žákem. 

Ve školní matrice pro účely bezproblémo-
vého režimu vzdělávání, např. umožnění 
styku zákonného zástupce s dítětem (nezleti-
lým žákem). 

ANO NE 

Údaje o úrazu nad rámec zákona:  Evidence školních úrazů. ANO NE 

 

Dávám výslovný souhlas k tomu, aby Organizace na základě článku 9, odstavec 1, písmeno a) Nařízení zpra-

covávala o mém synovi / mé dceři, tyto citlivé osobní údaje za uvedeným účelem. Souhlas (nesouhlas) vyja-

dřuji zakroužkováním slova ANO v případě souhlasu resp. NE v případě nesouhlasu v příslušném sloupci ta-

bulky. 

Osobní údaj Účel ANO – NE 

Fotografie – podrobný portrét. 
 

Ve školní matrice. 
ANO NE 

Fotografie – podrobný portrét. Na školním webu. 
 

ANO NE 

Fotografie – podrobný portrét. 
 

Na nástěnkách v prostorách organizace. 
ANO NE 

Národnost. Ve školní matrice pro potřeby programů na 
podporu národnostních menšin, financování 
škol národnostních menšin, podpůrných 
opatření, apod. 

ANO NE 

 

Prohlašuji, že jsem plně porozuměl(a) tomu, za jakým účelem mohou být osobní údaje mého syna / mojí 

dcery a mé jako jeho / jejího zákonného zástupce zpracovány, že jsem svůj souhlas poskytl(a) svobodně a že 

jsem byl(a) seznámen(a) se svými právy v souvislosti s poskytnutým souhlasem: 

1) Právo na přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 Nařízení. 

2) Právo na opravu osobních údajů dle článku 16 Nařízení. 

3) Právo na výmaz osobních údajů dle článku 17 Nařízení. 

4) Právo na omezení zpracování dle článku 18 Nařízení. 

5) Právo na přenositelnost údajů dle článku 20 Nařízení. 

6) Právo souhlas kdykoli odvolat dle článku 7 Nařízení na adresu Gymnázium, České Budějovice, Jírov-

cova 8. nebo na e-mailovou adresu: gymji@gymji.cz 

7) Právo podat stížnost u dozorového úřadu dle článku 12, 14 a 15 Nařízení. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám,  

České Budějovice, Nemanická 7 

E-mail: gdpr@zvas.cz 

Telefon: 608 057 836 

 

V ………………………………………………………   Dne:   

 

_________________________ _____________________________ 

Jméno a příjmení zákonného zástupce Podpis 

mailto:gdpr@zvas.cz

