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Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

Na Valech 690, 583 29 Chotěboř 

tel.: 569 624 106, e-mail: skola@oschot.cz, www.oschot.cz 

IČ: 60126671 

 

OSOBNÍ DOTAZNÍK ŽÁKA 
Veškeré změny těchto údajů musí žák neprodleně oznámit škole! 

Žák/žákyně: 

Příjmení a jméno:  

Datum narození:  

Rodné číslo:  

Místo narození:  

Trvalé bydliště žáka: 

Ulice a č.p.  

Obec  

PSČ  

Kontaktní adresa žáka: (pokud 

je jiná než trvalé bydliště) 

Ulice a č.p.  

Obec  

PSČ  

E-mail žáka:  

Telefon žáka:  

Datová schránka:  

Zdravotní znevýhodnění: 
(mimořádné nadání, údaje o 

poskytovaných podpůrných opatření, 

závěry vyšetření z doporučení 

školského poradenského zařízení) 

 

 

Zdravotní obtíže, které by 

mohly mít vliv na průběh 

vzdělávání: 

 

Zdravotní pojišťovna žáka*  

Doklad totožnosti (číslo OP)*  

Číslo bankovního účtu žáka 

(zákonného zástupce)* 
 

* Vyplňte pouze tehdy, pokud máte potvrzený souhlas v přiloženém dokumentu: „Souhlas se zpracováním osobních údajů (osobní 

údaje nad rámec plnění právní povinnosti VOŠ, OA a SOUT Chotěboř)“ 

Zákonný zástupce: 

Příjmení a jméno:  

Vztah k žákovi: 
(matka, otec, pěstoun atp.) 

 

Telefonní číslo:  

E-mail:  

Datová schránka:  

Bydliště: 

Ulice a č.p.  

Obec  

PSČ  
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Zákonný zástupce: 

Příjmení a jméno:  

Vztah k žákovi: 
(matka, otec, pěstoun atp.) 

 

Telefonní číslo:  

E-mail:  

Datová schránka:  

Bydliště: 

Ulice a č.p.  

Obec  

PSČ  

Výše uvedené údaje škola zpracovává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 364/2005 Sb., 

o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských 

zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů. S těmito 

údaji je nakládáno 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 o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

V ……………………………………… dne ………………………… 

Podpis žáka: ………………………………… 

Podpis zákonného zástupce (u žáka mladšího 18 let): ………………………………… 

 


