
Správce osobních údajů Odpovědná osoba

ČINNOST ZPRACOVÁNÍ

název agendy

dílčí účely

právní titul zpracování  (článek 

6 odst. 1 Obecného nařízení)

právní základ

kategorie subjektů osobních 

údajů

kategorie osobních údajů

zpracovávané osobní údaje

zvláštní kategorie osobních 

údajů

Získávání osobních údajů

jde o zákonný nebo smluvní 

požadavek na poskytnutí OU

důsledky neposkytnutí osobních 

údajů

Příjemci nebo kategorie 

příjemců 

Zpracovatel

Doba uchování
automatizované individuální 

rozhodování nebo profilování

10 let

10 let

posudek zdravotní způsobilosti po dobu docházky

osobní spisy žáků

správní řízení v průběhu docházky (opakování, přestupy, indivuíduální plány)

evidované osobní údaje jsou součástí školní matriky

evidence opisů a stejnopisů vysvědčení

ŽÁK ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

platí pro další 

osoby, které lze 

informovat o 

průběhu vzdělání 

žáka - dle sdělení 

zákonného 

zástupce

Předání osobních údajů do třetí 

země nebo mezinárodní 

organizaci

trvalý pobyt 

přihláška ke vzdělávání na střední škole

písm. c) plnění právní povinnosti správce                                                                                                                                                         

písm. e) plnění úkolu ve veřejném zájmu

POVINNÁ DOKUMENTACE podle § 28 školského zákona

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

POZNÁMKA

jméno a příjmení

doručovací adresa

státní příslušnost kontaktní telefon a email

Policie ČR

posudek zdravotní způsobilosti 

místo narození

Česká školní inspekce

v případě přestupu žáka příslušná základní škola

právní titul pro zpracování zvláštních kategorií : dle článku 9 odst. 

2 písm. g) - zpracování nezbytné z důvodu významného veřejného 

zájmuúdaje o zdravotních omezeních

rodné číslo

trvalé bydliště

Základní škola Havlíčkův Brod                                    

V Sadech 560

PaedDr. Milena Honsová - 

ředitelka školy

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZÁKLADNÍHO  VZDĚLÁVÁNÍ

komunikace mezi rodiči a školou

evidence omluvenek a dokladů uvolnění žáka z vyučování

plnění oznamovací povinnosti v oblasti sociálněprávní ochrany dětí

vedení záznamů v třídní knize

vedení záznamů o prospěchu

třídní kniha 10 let není prováděno

údaj o osobě, které lze podat informace o průběhu vzdělávání: získány od zákonného zástupce

dodržení zákonných požadavků porušení ustanovení zákona

orgán sociálněprávní ochrany dětí nepředává se

jméno  a příjmení

datum narození

vedení řízení o opakování ročníku, přestupu na jinou ZŠ, individuálním vzdělávání

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

poskytovatel informačního systému:  JUST4WEB.CZ

zdravotní pojišťovna

vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání



PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

právo na přístup ano přenositelnost údajů ne

právo na opravu ano právo na námitku ne

právo na výmaz omezení zpracování ano

právo odvolat souhlas ne právo podat stížnost ano

postup při uplatnění práv na www.zssady.cz

NE před uplynutím skartační lhůty


