
 
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 

 
 
 

 
 
 

OSOBNÍ DOTAZNÍK ŽÁKA   
 

Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji údaje Střední průmyslové škole, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362, coby 
správci osobních údajů. 
 
ÚDAJE ŽÁKA 
Příjmení:   ………………………………………..   

Jméno:   ………………………………………..  

Dat. nar.:  ……………………. Místo nar.: …………………….  Okres: ……………………. 

Rodné číslo:  ……………………. 

Státní příslušnost: ……………………. 

Cizinci zaškrtnou:       azylant      trvalý pobyt           přechodný pobyt (doložit dokumenty) 

Bydliště (trvalé):  ………………………………………………………………………………………………………… 

Bydliště (doručovací): ………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. kontakt:  ………………………………………..  

Jiný než školní e-mail: ………………………………………..  

Zdravotní pojišťovna: ………………………………………..   

 
 
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE č. 1 
Příjmení:   ………………………………………..   Jméno: ………………………………………..  

Vztah k žákovi (otec, matka, jiné): ……………………………. 

Bydliště (trvalé):  ………………………………………………………………………………………………………… 

Bydliště (doručovací): ………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. kontakt:  ………………………………………..  

E-mail:   ………………………………………..  
 
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE č. 2 
Příjmení:   ………………………………………..   Jméno: ………………………………………..  

Vztah k žákovi (otec, matka, jiné): ……………………………. 

Bydliště (trvalé):  ………………………………………………………………………………………………………… 

Bydliště (doručovací): ………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. kontakt:  ………………………………………..  

E-mail:   ………………………………………..  

 
 
SVĚŘENÍ DO PÉČE JEDNOHO Z RODIČŮ 
Pokud je dítě svěřeno soudem do péče jednoho z rodičů, prosím uveďte kterého (+ je též potřeba toto soudní rozhodnutí doložit). 
 

    matka      otec 
 
 
ZÁZAZ STYKU S DÍTĚTEM 
Pokud je některému z rodičů soudem zakázán styk s dítětem, uveďte kterému (+ je též potřeba toto soudní rozhodnutí doložit). 
 

    matka      otec 
 
 

 
 
 
ŠKOLNÍ ŘÁD 
Aktuální školní řád pro nadcházející školní rok je umístěn na www stránkách školy. 
Viz. https://www.klatovynet.cz/spskt/user/deska/dokumenty/web_new/provozni_rady/org_rad_7.pdf 
 
 
 



 
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 

 
 
 
 
 
 
 
Ochrana osobních údajů 
 
 
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně 
rovněž prostřednictvím zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze 
oprávněným zaměstnancům školy či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas se 
zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat. 
 
Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl Střední průmyslovou školou, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 informován 
o svých právech a povinnostech, zejména o svém právu: 

- na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR), 
- na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 nařízení GDPR), 
-  na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 

17 nařízení GDPR), 
- na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 nařízení GDPR)  
- na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení GDPR) 
- na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce 

(čl. 21 nařízení GDPR), 
- právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 nařízení GDPR). 

 
Žák i zákonní zástupci berou na vědomí, že škola zpracovává osobní údaje plně v souladu s veškerou platnou legislativou a pouze 
pro účely k nimiž je oprávněna. Mezi hlavní patří plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, oprávněný zájem správce, ochrana životně 
důležitých zájmů subjektu údajů, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (poskytnutí vzdělávání, matrika, podávání informací 
o průběhu a výsledcích  vzdělávání žákovi i zákonným zástupcům, předání vysvědčení, zajištění zdravotní pomoci při úrazu, poskytnutí 
informací nadřízeným orgánům …). 
 
 
 
 
 
 
 
Svým podpisem potvrzuji správnost uvedených údajů. V případě uvedení nesprávných údajů jsem si vědom všech právních 
následků, zejména neplatnosti úředních dokumentů (např. vysvědčení) vystavovaných na základě výše uvedených údajů. 
Veškeré důsledky vzniklé z důvodu uvedení nesprávných údajů budu řešit individuálně a na vlastní tíž. 
 
 
 
 
 
…………………………………  …………………………………  ………………………………… 
           podpis žáka                    podpis zákonného zástupce č.1   podpis zákonného zástupce č.2 


