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Osobní údaje                                                                                  Subjekt údajů Účel zpracování
Popis technických 

opatření

Popis 

bezpečnostních a 

organizačních 

opatření

Kategorie 

příjemců 

(včetně 

zahraničních 

subjektů)

Informace  o 

případném 

předání do 

třetí země

Plánovaná 

lhůta pro 

výmaz 

Jméno a příjmení 
oprávněná 

osoba

Rodné číslo
oprávněná 

osoba

Datum narození
oprávněná 

osoba

Místo narození
oprávněná 

osoba

Státní občanství
oprávněná 

osoba

Trvalý pobyt
oprávněná 

osoba

Telefonní spojení
oprávněná 

osoba

Email
oprávněná 

osoba

Bankovní spojení (číslo účtu)
oprávněná 

osoba

Zkouška v jazyce národnostní menšiny
oprávněná 

osoba
Zkušební předměty, ze kterých bude konat zkoušku 

splečné části MZ

oprávněná 

osoba

Údaje o získání alespoň základního vzdělání
oprávněná 

osoba

Jméno a příjmení 
oprávněná 

osoba

Rodné číslo
oprávněná 

osoba

Datum narození
oprávněná 

osoba

Místo narození
oprávněná 

osoba

Státní občanství
oprávněná 

osoba

Trvalý pobyt
oprávněná 

osoba

Telefonní spojení
oprávněná 

osoba

Email
oprávněná 

osoba

Bankovní spojení (číslo účtu)
oprávněná 

osoba

Název a adresa školy
oprávněná 

osoba
Zkušební předměty, ze kterých bude konat profilovou 

zkoušku MZ

oprávněná 

osoba

Uzpůsobené podmínky zkoušky
oprávněná 

osoba

Údaje o získání alespoň základního vzdělání
oprávněná 

osoba

Jméno a příjmení 
oprávněná 

osoba

Rodné číslo
oprávněná 

osoba

Datum narození
oprávněná 

osoba

Místo narození
oprávněná 

osoba

Státní občanství
oprávněná 

osoba

Název, adresa a resortní identifikátor školy

Zkušební předměty, ze kterých bude konat MZ
oprávněná 

osoba

Uzpůsobené podmínky zkoušky
oprávněná 

osoba
Údaje o výsledcích hodnocení v jednotlivých 

zkušebních předmětech 

oprávněná 

osoba

Jméno a příjmení 
oprávněná 

osoba

Rodné číslo
oprávněná 

osoba

Datum narození
oprávněná 

osoba

Místo narození
oprávněná 

osoba

Státní občanství
oprávněná 

osoba

Název, adresa a resortní identifikátor školy

Zkušební předměty, ze kterých bude konat MZ
oprávněná 

osoba

Uzpůsobené podmínky zkoušky
oprávněná 

osoba

Název a hodnocení jednotlivé zkoušky 
oprávněná 

osoba

v listinné formě a 

souběžně 

elektronicky vedená 

zabezpečená 

evidence

stanovení 

odpovědnosti 

pověřených 

pracovníků školy  při 

zpracování údajů do 

osvědčení v souladu s 

vnitřní směrnicí 

školy.

elektroniky 

CZVV
nepředává se

Osvědčení o jednotlivé zkoušce, která odpovídá zkoušce SČ MZ

Osvědčení o jednotlivé zkoušce, která odpovídá zkoušce PČ MZ

§ 48 odst. 7  a 

Příloha č. 5 

vyhlášky 

č. 177/2009 Sb. 

v listinné formě a 

souběžně  

elektronicky vedená 

zabezpečená 

evidence.

stanovení 

odpovědnosti 

pověřených 

pracovníků školy a 

CZVV při zpracování 

údajů do osvědčení v 

souladu s vnitřní 

směrnicí školy.

elektroniky 

CZVV
nepředává se

50 let, pokud 

nejde o 

archiválie podle 

bodu 16 přílohy 

č. 2 zákona č. 

499/2004 Sb.

50 let, pokud 

nejde o 

archiválie podle 

bodu 16 přílohy 

č. 2 zákona č. 

499/2004 Sb.

§ 49 odst. 7  a 

Příloha č. 6 

vyhlášky 

č. 177/2009 Sb

nepředává se

Přihláška k jednotlivé zkoušce, která odpovídá zkoušce společné části MZ

§ 113 odst. 2 ŠZ a 

§ 49 odst. 2 a 

Příloha č. 1b 

vyhlášky 

č. 177/2009 Sb.

v listinné formě a 

souběžně 

elektronicky vedená 

zabezpečená 

evidence žáků 

přihlášených k 

jednotlivé zkoušce. 

stanovení 

odpovědnosti 

pověřených 

pracovníků školy při 

zpracování údajů 

vysvědčení vntřní 

směrnicí školy.

elektroniky 

CZVV

v souladu s 

vyhláškou č. 

177/2009 Sb.

§ 113 odst. 2 ŠZ a 

§ 48 odst. 2 a 

Příloha č. 1a 

vyhlášky 

č. 177/2009 Sb.

v listinné formě a 

souběžně 

elektronicky vedená 

zabezpečená 

evidence žáků 

přihlášených k 

jednotlivé zkoušce. 

stanovení 

odpovědnosti 

pověřených 

pracovníků školy při 

zpracování údajů 

vysvědčení vntřní 

směrnicí školy.

Přihláška k jednotlivé zkoušce, která odpovídá zkoušce profilové části MZ

elektroniky 

CZVV

v souladu s 

vyhláškou č. 

177/2009 Sb.

nepředává se

Záznam o činnostech – Ukončování středního vzdělávání (SV) 

Činnosti                                                                                                                                                                                                                               

1. Ukončování středního vzdělání s maturitní zkouškou  (jednotlivá MZ)                                                                           

1. Ukončování středního vzdělávání s maturitní zkouškou  


