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OSOBNÍ LIST ŽÁKA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, 
Příspěvková organizace 

Číslo v třídním 
výkazu 

 

Školní rok 

 
/ 

třída 

ŽÁK    

jméno a příjmení 
                                        

datum, místo a okres narození 

rodné číslo 

 
zdravotní pojišťovna + kód 

 
Státní příslušnost (=občanství) 

adresa bydliště 

 
PSČ 

RODIČE – PRÁVNÍ ZÁSTUPCI 
Jméno a příjmení (včetně případného titulu) 

OTEC 

adresa bydliště 
 

PSČ 

telefon/mobil telefon/mobil e-mail * 

 

datová schránka 
 

poznámka, různé důležité informace * 

 

Jméno a příjmení (včetně případného titulu) 

MATKA 

adresa bydliště 
 

PSČ 
 

telefon/mobil 

 
telefon/mobil e-mail * 

datová schránka 

 
Poznámka, různé důležité informace * 

 

Alternativní kontakty na prarodiče, sousedy … (telefon, e-mail)* 

 

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ O ZDRAVOTNÍM STAVU ŽÁKA 
Zdravotní stav, omezení (při tělesné výchově, výletech, školách v přírodě apod.), alergie, poruchy, diety… 
 
 
 
 

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. V případě změny uváděných osobních údajů jsem povinen 
nahlásit změnu škole do 14 dnů po jejím vzniku.  
 

Datum Podpisy rodičů (zákonných zástupců): 
 

* Nepovinný údaj. Uvedením údaje souhlasíte s jeho zpracováním. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje, uvedené v tomto 
dotazníku pro účely vedení povinné školní dokumentace podle zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). Škola, s výjimkou 
zákonem stanovených případů, nesmí tyto osobní údaje poskytnout třetím osobám, musí tyto údaje zabezpečit před 
neoprávněným přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou a veškerou dokumentaci obsahující 
osobní údaje archivuje po dobu stanovenou zákonem. Více podrobností k právům a povinnostem, které se týkají ochrany 
osobních údajů dle zákona 110/2019 Sb. a Nařízení EU č. 2016/679 ( „GDPR“), lze nalézt na webových stránkách školy.  
 

Dávám svůj souhlas ZÁKLADNÍ ŠKOLE A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE JESENICE, příspěvkové organizaci (dále jen „Správce“), aby 

ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č. 

2016/679 (dále jen „GDPR“) k mému dítěti zpracovával tyto osobní údaje: 

Osobní údaj Účel zpracování Zaškrtněte 
v případě 

NESOUHLASU 

Jméno, příjmení, 
datum narození 

Práce psychologa, speciálního pedagoga a dalších odborných pracovníků v oblasti 
psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb v rámci prevence sociálně 

patologických jevů 

 

Jméno, příjmení, 
třída, fotografie, 
videonahrávky 

Dokumentace účasti na školních akcích, přehlídkách, úspěchů v soutěžích, v propagačních 
materiálech školy, na internetových stránkách školy nebo v publicistických médiích (tisk, 

televize), na výstavkách pořádaných školou. 

 

Jméno, příjmení, 
třída, rok 
narození 

Přihlášky a evidence (seznamy) na aktivity školy  (např. přihlášky do soutěží, plavání, 
dopravní hřiště, záznamy výchovně vzdělávací práce) 

 

Jméno, příjmení, 
třída, datum 

narození, bydliště 

Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením v souvislosti s organizací výjezdních aktivit 
školy, např. škol v přírodě, lyžařských výcviků, adaptačních pobytů, školních výletů, 

mediálních kurzů, exkurzí 

 

 

Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato 

dokumentace na škole povinně archivuje.  

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu skola@jesenickaskola.cz nebo dopisu na adresu sídla 

Správce. Odvolání souhlasu nemá za následek smazání již dříve zveřejněných fotografií a audiovizuálních záznamů. 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:  

a) veřejné přístupné webové portály (např. facebook, youtube) 

b) web hosting  webových stránek jesenickaskola.cz 

c) správce IT fy NeurIT, s.r.o. 

d) případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili poskytovatele pod písm. a) až c). 

 

 Podpisy rodičů (zákonných zástupců): 
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Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte ze dne:………………………………..…...  

Posudek je vystavován na žádost rodičů žáka z důvodu jeho účasti na sportovních aktivitách školy, na pobytových 

akcích školy a dalších zotavovacích a jiných akcích. 

Jméno: 
 

Třída: 

Rodné číslo: 
 

Zdravotní pojišťovna: Kód zdravotní pojišťovny: 

ZDRAVOTNÍ STAV: 
 
Zdravotní stav je     dobrý____________________ 
                                   s následujícími omezeními: 
 
 
Dostalo sérum proti + údaje o pravidelném očkování: 
 
 
 
Prodělalo tyto choroby: 
 
 
 

Umístění ve stanovém táboře:     ANO     NE                                         Horská turistika:                             ANO     NE 

Plavecký výcvik:                               ANO     NE                                         Sportovní reprezentace školy:     ANO     NE 

Lyžařský výcvik:                               ANO     NE                                                        ve sportech – 

Cyklistický výcvik:                            ANO     NE 

Alergie, pravidelné užívání 
léků a další informace 
lékaře ke zdravotnímu 

stavu žáka: 

 

 
Dne: 

Za správnost – podpis a razítko lékaře: 

Výše uvedené údaje, které jsme vyplnili, jsou pravdivé. Při změně zdravotního stavu našeho dítěte požádáme o vystavení nového posudku o 
zdravotní způsobilosti dítěte. Tuto skutečnost oznámíme škole – třídnímu učiteli – třídní učitelce bezodkladně. 

 
Dne: 

Podpis zákonných zástupců žáka: 

 

Na požádání rodičů vystaví ředitelství školy fotokopii tohoto posudku o zdravotní způsobilosti dítěte. Originál bude 

uložen ve škole. Na pobytových akcích bude sloužit zdravotníkovi akce. Pro sportovní reprezentaci školy, výuku 

tělesné výchovy a pobytové akce zajišťují uvedená sdělení objektivní informaci o zdravotní způsobilosti žáka jak pro 

třídní učitele a vyučující TV, tak pro vedoucí na táborech. Požadované informace odpovídají požadavkům příslušných 

norem pro organizování pobytových akcí Ministerstva zdravotnictví ČR. Bez potvrzení lékaře o zdravotní 

způsobilosti se nesmí žák, dítě zúčastnit zotavovacích akcí – pobytových akcí organizovaných školou a dalšími 

organizacemi. 

Rodičům i lékařům děkujeme při vyplňování za spolupráci.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, p. o. 


