
Osobní údaje                                                                                  Subjekt údajů Účel zpracování
Kategorie příjemců 

(včetně zahraničních 
subjektů)

Informace  o 
případném 

předání do třetí 
země

Plánovaná lhůta pro 
výmaz 

1. Vedení docházky v MŠ

Jméno a příjmení dítě

Jméno a příjmení
zákonný 
zástupce

Třída dítě

Časový údaj o docházce dítěte do MŠ dítě

2. Stravování v MŠ (dohoda o stravování apod.)

Jméno a příjmení dítě

Třída dítě

Jméno a příjmení
zákonný 
zástupce

3. Školní matrika školského zařízení (jídelna)

Jméno a příjmení, dítě

Rodné číslo, dítě

Datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno, dítě

Státní občanství dítě

Místo trvalého pobytu dítě

Místo pobytu na území České republiky podle druhu 
pobytu cizince

dítě

Místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo 
student na území České republiky

dítě

Datum zahájení školské služby

Ukončení školské služby dítě

Údaje o zdravotní způsobilosti dítě

Údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv 
na poskytování školské služby,

dítě

Údaje o znevýhodnění dítěte uvedeném v § 16 dítě

Údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti 
školským zařízením v souladu s § 16

dítě

Jméno a příjmení 
zákonný 
zástupce

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

zákonný 
zástupce

Adresu pro doručování písemností, 
zákonný 
zástupce

Telefonické spojení 
zákonný 
zástupce

Bankovní spojení

zákonný 
zástupce

plnění smluvního vztahu (přihláška ke stravování) - v 
případě žádosti zákonného zástupce o platbu inkasem

4. Režim vzdělávání dítěte v MŠ (Může se jednat o 
údaje získané například od OSPOD z PPP, SPC, 
policie ČR a soud = poradenské služby)

Jméno a příjmení                               
sourozenec 

dítěte

Datum narození             
sourozenec 

dítěte 

Jméno a příjmení                               

Datum narození        

Telefonické spojení 

Bydliště

Čislo OP

Č. j. rozsudku o rodičovské odpovědnosti  
zákonný 
zástupce

Jméno a příjmení   
zákonný 
zástupce

Časový rozsah styku druhého rodiče s dětem  
zákonný 
zástupce

5 let

Po dobu nutnou ke 
splnění účelu 

§ 28 ŠZ

5 let

Informace o zpracování osobních údajů – Průběh předškolního vzdělávání     
Jméno a kontaktní údaje správce: Mateřská škola, Jičín, Fügnerova 750, Zdenka Matějková ředitelka školy          tel. 736260304  

Činnosti
1. Vedení docházky v MŠ
2. Stravování v MŠ                                                                                                                                                                                                                                                          
3. Školní matrika školského zařízení (jídelna)
4. Režim vzdělávání dítěte v MŠ
5. Prezentace školy a zachycení její historie                                                                                                                                                                                                                                                    
6. Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem                                                                                                                                                                     
7. Záznam z pedagogické diagnostiky dítěte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
8. Oznámení o zahájení a ukonční individuálního vzdělávání                                                                                                                                                                                
9. Žádost o osvobození od úplaty za vzdělávání a školské služby
10. Organizování mimoškolních akcí např. lyžařské kurzy, plavání, bruslení, solná jeskyně a další 
sportovní akce školy, školní výlety autobusem nebo vlakem
11. Organizování a účast v soutěžích
12. Samotestování žáků - antigenní testy                                                                                                                                                                                                                                                                   

Jméno  a kontaktní údaje pověřence:                            
Mgr. Martin Hlava            tel. 493545110, 
poverenec@mujicin.cz

5 let§ 28 ŠZ, odst. 2 vyhl. č.14/2005 Sb. - §1a odst. 4

Vyhl. č.14/2005 Sb. - §4 odst. 1 § 28 ŠZ, odst. 2

zákonnými 
zástupci 

pověřené 
osoby k 

předávání dítěte 
do MŠ a 

vyzvedávání z 

nepředává se 

Souhlas, zajišťuje se za účelem objasnění změny chování dítěte, 
tedy k zajištění povinnosti školy na vzdělávání dítěte    

Souhlas, zpracovává se z účelem zajištění bezpečného 
vyzvednutí dítěte z MŠ,je nezbytné pro zajištění denního režimu 

dítěte v MŠ s ohledem na probíhající střídavou péči 

nepředává se 

nepředává se 
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Jméno a příjmení 

zákonný 
zástupce, dítě, 

třetí osoba, 
zaměstnanec

Podobizna

zákonný 
zástupce, dítě, 

třetí osoba, 
zaměstnanec

6. Seznámení se školním řádem, vnitřním řádem 
školní jídelny a školním vzdělávacím programem

Jméno a příjmení 
zákonný 
zástupce

§ 30 ŠZ

Podpis 
zákonný 
zástupce

§ 30 ŠZ

7. Záznam z pedagogické diagnostiky dítěte

Jméno a příjmení   dítě

Datum narození dítě

Třída dítě

Datum zahájení vzdělávání dítě

Datum ukončení vzdělávání dítě

Údaj o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, dítě

Údaj o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv 
na vzdělávání

dítě

Podpůrná opatření dítě

8. Oznámení o zahájení a rozhodnutí o ukončení o 
zahájení individuálního vzdělávání 
Jméno a příjmení dítě 

Místo trvalého pobytu (u cizince místo pobytu): dítě 

Rodné číslo dítě 

Časový rozsah, ve kterém má být dítě individuálně 
vzděláváno

dítě 

Důvody pro individuální vzdělávání dítě 

Jméno a příjmení 
zákonný 
zástupce

Místo trvalého pobytu 
zákonný 
zástupce

Doručovací adresa
zákonný 
zástupce

Telefonické spojení 
zákonný 
zástupce

E-mail
zákonný 
zástupce

9. Žádost o osvobození od úplaty za vzdělávání a 
školské služby
Jméno a příjmení 

Datum narození 

Místo trvalého pobytu
Adresa pro doručování písemností, není-li shodná s 
adresou trvalého  pobytu

zákonný 
zástupce

Jméno a příjmení dítě

jméno a příjmení dítě

jméno a příjmení
zákonný 
zástupce

kontaktní údaje
zákonný 
zástupce

datum narození dítě

údaje o zdravotním stavu dítě

jméno a příjmení, rok narození dítě
Souhlas se zpracováním, včetně předání seznamu 

organizátorům soutěže
předává se organizátorům 

soutěží

Po dobu
nutnou ke

splnění 
účelu 

12. Samotestování žáků - antigenní testy
Článek 6, odst. 1, písm. c) Obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů 2016/679;
Po dobu

Právní povinnost:
účinnosti 

mimořádných 
opatření

Samotestování a informace k uplatnění výjimky z 
povinnosti samotestování. Vytváření bezpečného a zdraví 

neohrožujícího prostředí ve škole; Zákonné tituly: 
Mimořádné opatření MZČR č. j.: MZDR 14592/2021-

4/MIN/KAN a MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN

Jméno, příjmení, datum provedení testu, výsledek testu 
poz./neg.; případně údaje na dokladech dle čl. II 
mimoř. opatření MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN - 
prodělání nemoci, testy provedené jinde, očkování.

žák

KHS HK, a to pouze v 
případě pozitivního 
testu, v souladu se 

zákonnou povinností 
stanovenou 

mimořádným opatřením

Nepředává se

5.  Prezentace školy a zachycení její historie, vlastní prezentace dítěte v prostorách školy (jméno na výkresech a dalších výtvarných pracích)

11. Organizování a účast v soutěžích

Souhlas se zpracováním, včetně předání seznamu 
poskytovatelům služeb

předává se poskytovatelům 
služeb

Po dobu
nutnou ke

splnění 
účelu 

5 let

Po dobu docházky 
do MŠ

Po dobu docházky 
do MŠ

nepředává se 

nepředává se 

10. Organizování mimoškolních akcí např. lyžařské kurzy, plavání, bruslení, solná jeskyně a další sportovní akce školy, školní výlety autobusem nebo vlakem

zákonný 
zástupce

nepředává se § 6 odst. 6            vyhl č. 14/2005 Sb.             § 123  ŠZ  

§ 16a  ŠZ

Souhlas - pro
prezentaci a zachycení školy v prostorách školy, případně na 

webu školy

nepředává se 

§ 34b odst. 1 a 2  a   § 35 ŠZ                     

Po dobu docházky 
do MŠ
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