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Informace o zpracování osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců 

Ochranu osobních údajů nebereme na lehkou váhu. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady č. 2016/679 (známé mimo jiné jako „GDPR“, dále jen jako „Nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a dalšími předpisy, které se ochrany osobních údajů dotýkají, bychom Vás rádi 

seznámili s tím, jak u nás zpracování osobních údajů probíhá.  

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 

Správcem je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich 

osobních údajů. 

Správcem Vašich osobních údajů je Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov, 

příspěvková organizace,  zastoupená PhDr. Lenkou Mazuchovou, ředitelkou, IČ: 709 89 613 se sídlem 

Jaroslava Šípka 387, 273 03 Stochov (dále jen „Škola“). 

 

Co je to osobní údaj? 

Osobní údaje jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále také jen 

„OÚ“). V případě Školy se jedná zejména o osobní údaje žáků a jejich rodičů. 

 

 

Obecně k právním základům a účelům zpracování osobních údajů  

Výkon právních povinností 

Škola v rámci své hlavní náplně, tj. poskytování školního vzdělání, zpracovává identifikační a kontaktní 
údaje žáků a jejich zákonných zástupců. V případě žáků se jedná zejména o jméno, příjmení, datum 
narození, bydliště, údaje spojené s docházkou, hodnocením a školním vzděláváním. V případě zákonných 
zástupců se jedná zejména o jméno, příjmení, datum narození, bydliště, tel. a e-mail. 
 
Z důvodu plnění právních povinností škola zpracovává taktéž osobní údaje související s vedením školské 
evidence a dalších agend vyžadovaných zvláštními právními předpisy.  
 
Veřejný zájem 
Škola vykonává řadu činností, při kterých dochází ke zpracování OÚ, z důvodu plnění veřejného 
zájmu.  Jedná se zejména o následující situace spojené s provozem Školy: 

− Vedení záznamů o účasti žáků na soutěžích či olympiádách. 

− Vystavování podepsaných výtvorů žáků v prostorách školy či mimo školu. 

 
Plnění smlouvy 
Dalším běžným důvodem zpracování OÚ může také být plnění smlouvy. Je nutné, aby byly zpracovány 
ty osobní údaje, které jsou potřebné jak pro uzavření smlouvy, tak pro její plnění. V souvislosti s činností 
Školy se jedná zejména o přihlášky, dohody aj. Jedná se zejména o případy: 

− Předplatné družin či stravného. 

− Přihlašování do kroužků, na akce školy, vzdělávací akce 

− Určení osob oprávněných k vyzvedávání dítěte z družiny. 

− Poskytnutí přístupu do elektronické žákovské knížky –zsstochov.bakalari.cz. 

− Doložení potvrzení o bezinfekčnosti a evidence. 
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Oprávněný zájem 

Na základě oprávněného zájmu může Škola zpracovávat OÚ v těchto případech: 

− Komunikace se zákonnými zástupci případně jinými určenými osobami (informování o akcích 

školy, běžná komunikace, komunikace v případě nouze). 

 

Souhlas 

Na základě souhlasu Škola zpracovává OÚ pouze ve výjimečných případech. Jedná se zejména o 
propagaci školy na webových stránkách a sociálních sítích Školy, a to prostřednictvím zveřejnění 
fotografií, případně audiovizuálních záznamů žáků nebo jejich zákonných zástupců. 

 

 

 

Podrobné informace ke zpracování OÚ žáků a jejich zákonných zástupců 

Základy zpracování využité v tabulce: 

 čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním (dále jen „Souhlas“), 

 čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou 

je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto 

subjektu údajů (dále jen „Smlouva“), 

 čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na 

správce vztahuje (dále jen „Zákon“), 

 čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení: zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve 

veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (dále jen „Veřejný 

zájem“), 

 čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení: zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného 

správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní 

práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem 

údajů dítě (dále jen „Oprávněný zájem“). 

ŽÁCI 

Základní identifikační a kontaktní údaje žáka 

Osobní údaje Účely zpracování Právní základ  

 jméno a příjmení 

 bydliště 

 datum narození 

 rodné číslo 

 pohlaví 

 státní příslušnost 

 zdravotní pojišťovna 
 

 plnění zákonných 
povinností v oblasti 
školního vzdělávání 

 poskytnutí služeb na základě 
dohody se zákonnými 
zástupci – např. školní 
družina, školní jídelna, 
výlety, školy v přírodě 

 vedení třídních výkazů, 
katalogových listů žáků a 
třídní knihy 

 vedení školní matriky 

 ZÁKON 

 SMLOUVA 

Údaje vztahující se ke vzdělávání žáků 

Osobní údaje Účely zpracování Právní základ 
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 osobní spisy žáků 

 údaje z třídní knihy 

 hodnocení žáků 

 práce žáků 

 výsledky zkoušek  

 údaje z vysvědčení 

 přestupky žáků 

 účast na škole v přírodě, 
sportovních a kulturních 
akcích, soutěžích 

 individuální plány žáků 
 

 plnění zákonných 
povinností v oblasti 
školního vzdělávání 

 hodnocení žáků 

 vedení evidence žáků 

 vedení matriky 
 

 ZÁKON 

 VEŘEJNÝ ZÁJEM 
 

Údaje vztahující se k docházce žáků 

Osobní údaje Účely zpracování Právní základ 

 docházka 

 omluvné listy 

 plnění zákonných 
povinností v oblasti 
školního vzdělávání 

 ZÁKON 

Údaje o zdravotní způsobilosti žáka 

Osobní údaje Účely zpracování Právní základ 

 zdravotní způsobilost 
pro absolvování školy v 
přírodě, sportovního či 
jiného výchovného kurzu 

 zdravotní omezení, 
znevýhodnění nebo 
postižení 

 úrazy 

 ověření možnosti 
absolvovat školu v přírodě, 
sportovní či jiné výchovné 
kurzy a ochrana zdraví žáka 

 evidence úrazů a 
oznamovací povinnost 
Školy vůči příslušným 
orgánům 

 ZÁKON 

 VEŘEJNÝ ZÁJEM 

 SMLOUVA 

Fotografie nebo jiný audiovizuální záznam 

Osobní údaje Účely zpracování Právní základ 

 Fotografie nebo jiný 
audiovizuální záznam 

 propagace na webových 
stránkách a sociálních sítích 
školy 

 SOUHLAS 

Dokumentace školního poradenského pracoviště 

Osobní údaje Účely zpracování Právní základ 

 dokumentace výchovného 
poradce 

 osobní spis žáka a 
dokumentace školního 
psychologa 

 Plnění zákonných 
povinností školy v oblasti 
poradenských služeb 

 ZÁKON  
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ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI A JINÉ KONTAKTNÍ OSOBY URČENÉ ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI 

Základní identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce 

Osobní údaje Účely zpracování Právní základ  

 jméno a příjmení 

 bydliště 

 e-mail, tel. číslo 

 plnění zákonných 
povinností Školy, a to 
v oblasti školního 
vzdělávání 

 evidence osob oprávněných 
vyzvedávat žáky ze školní 
družiny, případně ze 
základní školy 

 běžná komunikace se 
zákonnými zástupci, příp. 
jinými určenými osobami, 
komunikace v případu 
nouze (např. zranění žáka) 

 

 ZÁKON 

 SMLOUVA 

 OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM 
(zajištění komunikace se 
zákonnými zástupci, příp. 
jinými kontaktní osobami) 

 

Fotografie nebo jiný audiovizuální záznam zákonného zástupce 

Osobní údaje Účely zpracování Právní základ  

 fotografie zákonného 
zástupce nebo jiný 
audiovizuální záznam 

 propagace na webových 
stránkách a sociálních sítích 
školy 

 SOUHLAS 

 

 

Zdroje osobních údajů 

Škola získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od zákonných zástupců žáka, a to 
z žádosti/přihlášky k přijetí žáka do Školy, přihlášky do školní družiny, přihlášky do školní jídelny, 
přihlášky na školu v přírodě či jinou kulturní nebo sportovní akci, z prohlášení o bezinfekčnosti. Další 
údaje získává v průběhu školního vzdělávání žáků (hodnocení, vysvědčení apod.). 

 

Pro účely zápisu k povinné školní docházce nebo k předškolnímu vzdělávání získává škola osobní údaje 
(jméno, příjmení, datum narození a adresu dítěte) od Města Stochov. 

 

Sdílení osobních údajů s dalšími osobami? 

Externí poskytovatelé služeb 

 

Škola využívá externí poskytovatele služeb, kteří pro ni zajišťují např. správu školního systému Bakalari.cz. 
Pro účely plnění jejich povinností jim musí být Školou předány údaje žáků či jejich zákonných zástupců.   

 

Externí poskytovatelé služeb jsou Školou prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost 
a ochranu osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců. Se všemi těmito poskytovateli má Škola 
uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně 
osobních údajů a dodržování standardů Školy pro zabezpečení osobních údajů. 

 

Sdělování osobních údajů třetím osobám 
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Škola je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje žáků nebo jejich zákonných zástupců se třetími 
osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb, a to v souladu s právními předpisy o ochraně 
osobních údajů.  

 

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména: 

 správní a obdobné orgány (finanční úřady, OSPOD), 

 policie, státní zastupitelství, 

 externí poradci, 

 zřizovatel Školy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 

 nemocniční zařízení, záchranná služba (např. v případě úrazu dítěte), 

 provozovatelé ubytovacích zařízení, dopravci a další subjekty v případě zajišťování služeb 
spojených s výlety, školami v přírodě apod. 

 pořadatelé akcí, soutěží, olympiád apod.  

V případě předávání třetím osobám poskytuje Škola vždy pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro 
splnění účelu předání. 

 

Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU. 

Informace o prospěchu žáka nesdělujeme žádným jiným osobám než zákonným zástupcům, nebo 

osobám, které zákonný zástupce přímo označí. 

 

Jak jsou Vaše OÚ zabezpečené? 

Škola za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů využívá moderní IT 

bezpečnostní systémy. Škola udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti 

nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození 

osobních údajů. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jepotřebují, aby mohly plnit 

své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.  

Doba uchování OÚ 

Škola uchovává OÚ žáků a jejich zákonných zástupců pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za 

kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Školy. 

 

Vaše práva týkající se zpracování OÚ 

VAŠE PRÁVA 

Škola si dovoluje informovat fyzické osoby (zejm. žáky a jejich zákonné zástupce), jejichž osobní údaje 

zpracovává o následujících právech: 

PRÁVO NA INFORMACE (podle článku 13 a 14 Nařízení) 

Máte právo na informace o tom, jak jsou Vaše OÚ zpracovávány. Tyto informace najdete v tomto 

dokumentu. 

 

PRÁVO NA PŘÍSTUP (podle článku 15 Nařízení) 

Máte právo získat od Školy potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu 

tak je, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům. 
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Máte právo na poskytnutí kopie kategorií svých osobních údajů zpracovávaných Školou. Za další kopie 

Vám Škola může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. 

 

PRÁVO NA OPRAVU  (podle článku 16 Nařízení) 

Máte právo na to, aby Škola bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S 

přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. 

 

PRÁVO NA VÝMAZ (podle článku 17 Nařízení) 

Máte právo na to, aby Škola bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z 

těchto důvodů:  

a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 

zpracovány;  

b) vznesl/a jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné 

převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a námitky proti zpracování podle 

čl. 21 odst. 2 Nařízení; 

c) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;  

d) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu 

Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Školu vztahuje.  

 

To, co je uvedeno v tomto odstavci výše, se neuplatní, pokud je zpracování Vašich osobních údajů 

nezbytné:  

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;  

b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího 

členského státu, které se na Školu vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném 

zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byla Škola pověřena;  

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;  

d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro 

statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 Nařízení;  

e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

 

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU (podle článku 21 Nařízení) 

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést u Školy námitku proti zpracování 

Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně 

profilování založeného na těchto ustanoveních. Škola Vaše osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud 

neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a 

svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

 

PRÁVO PODAT STÍŽNOST (podle článku 77 Nařízení) 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro zpracování osobních údajů, se sídlem 

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

 

OZNAMOVÁNÍ PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ (podle článku 34 Nařízení) 
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Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za 

následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, má Škola povinnost, až na výjimky, Vám toto porušení 

bez zbytečného odkladu oznámit. 

 

Škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na dodržování zákonných 

povinností a zásad ochrany osobních údajů. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže: 

Ing. Věra Prášilová 

e-mail: prasilova@gdprsolutions.cz 

tel. 602 258 577 

 

 

ZMĚNA TÉTO INFORMACE 

Upozorňujeme Vás, že i přes to, že se Škola pro dosažení vysoké míry ochrany Vašich osobních údajů 

snaží o vysokou míru konzistence při jejich zpracování, je možné, že tato informace bude v budoucnu 

aktualizována či měněna. V takovém případě se bude zpracování osobních údajů vždy řídit aktuální 

informací o zpracování osobních údajů. Prosíme Vás, abyste se o postupech zpracování pravidelně 

informovali. Děkujeme. 

 

Verze 1.00 

Datum 14.6.2021 
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