
Pojmenování a popis 

agendy / parametr 

zpracování Osobních 

údajů 

Matrika ZŠ
Třídní knihy, 
třídní výkazy

Zápisy,  
rozhodnutí o 
přestupu žáka, 
uvolnění z Tv

Kniha úrazů, 
záznamy o 
úrazech

Přihlášky do ŠD              
Třídní knihy

Zápisy z 
pedagogických 
rad

Podací deník, 
datové zprávy

Hospitační 
činnost

Inspekce BOZP a PO Mzdová agenda
Personální 
agenda

DVPP
Výchovné 
poradenství

Smlouvy o 
pronájmu 
tělocvičny

Smlouvy - 
provoz školy

Evidence 
zájmových 
kroužků

EU projekty
Webové 
stránky školy

Školní 
stravování

Jsem správcem nebo  

zpracovatelem? 

Pokud zpracovatelem 

- pro jakého správce? 

(konkrétní označení)

Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce

Účel zpracování

Vedení matriky

Podrobný přehled 

o jednotlivých 

třídách, žácích, 

pedagogách, 

předmětech, 

docházce žáků, 

probraném učivu

Evidence 

důležitých údajů 

žácích a jejich 

zákonných 

zástupcích

Evidence školních 

a pracovních 

úrazů

Evidence 

přihlášených žáků 

do ŠD a jejich 

činnost

Přehled o 

vzdělávání a 

chování žáků, 

organizace a 

provozu školy

Evidence došlé a 

odeslané pošty

Kontrolní činnost 

vedení školy

Kontrolní a 

metodická činnost 

ČŠI

Prevence BOZP a 

PO Mzdová agenda Personální agenda

Přehled a 

statistika DVPP

Evidence žáků se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami

Evidence smluv a 

přehled pronájmu 

tělocvičny

Evidence smluv 

provozu školy

Evidence a 

přehled 

zájmových 

kroužků a 

přihlášených žáků 

Evidence 

dokumentace EU 

projektu

Informace pro 

veřejnost

Evidence 

strávníků, 

dodavatelů, 

měsíční přehledy 

stravování

Kategorie subjektu 

údajů (fyzických 

osob, jichž se údaje 

týkají)

žáci ZŠ, zákonní 

zástupci

ředitel školy,      

pedagogové a    

žáci ZŠ

zákonní zástupci, 

budoucí žáci školy, 

ředitel ZŠ

žáci ZŠ, 

pedagogové ZŠ, 

zákonní zástupci, 

ředitel ZŠ

žáci ZŠ, 

vychvatelky ŠD, 

zákonní zástupci

žáci ZŠ, 

pedagogové ZŠ, 

vedení školy

názvy subjektů a 

jejich adresy

pedagogové ZŠ, 

vedení školy

členové komise 

ČŠI, zaměstnanci 

ZŠ, vedení ZŠ

zaměstnanci ZŠ, 

metodik a školitel 

BOZP a PO,

mzdová účetní, 

zaměstnanci ZŠ, 

ředitel školy

zaměstnanci ZŠ, 

vedení školy, 

subjekty spojené s 

DVPP

zaměstnanci 

školy, školící 

subjekty

žáci se 

spec.vzd.potřeba

mi, zákonní 

zástupci žáků, 

pracovnice PPP, 

výchovný 

poradce, ředitel ZŠ

pronajímatel ZŠ 

Chrást, nájemce 

sportovní 

organizace a 

fyzické osoby v 

nájmu

společnosti, 

organizace, firmy 

smluvně vázané 

na ZŠ, jednatelé 

těchto subjektů, 

ředitel školy

žáci ZŠ, 

pedagogové ZŠ

subjekty spojené 

smluvně se ZŠ

děti v MŠ, žáci 

školy, zaměstnanci 

MŠ + ZŠ

Kategorie osobních 

údajů

datum narození, 

RČ, adresné, 

jmenné, 

kontaktní, 

zdravotní stav

třída, školní rok, 

jméno ředitele 

školy, třídní 

učitele, ostatních 

učitelů, žáků třídy, 

telefoní čísla

jméno žáka, 

datum narození, 

adresa žáka, 

jméno zákonného 

zástupce, adresa, 

kontakt a datum 

narození zák. 

zástup., zdrav. stav 

žáka, zdr. pojišť 

žáka

jméno, datum 

narození, třída, 

adresa žáka, 

kontakty na 

zákon. zástupce, 

popis úrazu, 

zraněná část těla, 

místo, datum, čas 

úrazu, název 

zdravot. Zařízení

Jméno, třída, 

rodné číslo, 

adresa, zdr. stav, 

zdrav. pojišťovna 

žáka, jméno, 

telefoní kontakt 

zákonných 

zástupců

jména žáků a 

jména pedagogů

Jméno subjektu 

posílající poštu, 

stručný obsah 

pošty, podpis 

osoby kdo vyřizuje 

poštu, jméno 

adresáta

Jméno učitele, 

třída hospitace, 

podpis vyučujícího 

a hospitujícího , 

předmět, 

zaměření 

hospitace, průběh 

a hodnocení 

hodiny, 

připomínky 

vyučujícího

protokol o 

kontrole a 

inspekční zpráva - 

název, adresa, IČO 

školy, adresa 

zřizovatele, 

podpisy 

inspektorů, 

předmět 

kontroly,kontrolní 

zjištění

periodické školení 

zaměstnanců, 

jména a podpisy, 

školy, test 

účastníků školení, 

jména v 

preventivní 

pož.hlídce, 

prověrková 

komise - jména a 

podpisy

pracovní smlouva, 

dohody o 

provedení práce, 

osvědčení o 

školení, platový 

výměr, osobní 

dotazník, 

pověření, 

převedení na jiné 

místo, pracovní 

náplň

jméno 

zaměstnance, 

datum narození, 

rodné číslo, 

telefon, email

jména, datum 

narození, druh 

zdravotního 

postižení, název 

poradenského 

zařízení

název, adresa, 

IČO,telefoní a 

emailový kontakt, 

pospisy 

pronajímatele a 

nájemce, Výše 

nájmu

jména, adresa, 

IČO, kontakt firem 

ve smluvním 

vztahu se školou, 

podpisy zástupců 

firem a školy

jména žáků, třída, 

evidence 

docházky, jméno a 

podpis  

vyučujícího a 

ředitele školy

projektový záměr, 

žádost, rozhodnutí 

o poskytnutí 

dotace, fakturace - 

kontakty příjemce 

dotace, 

poskytovatel 

dotace, podpisy 

obou subjektů

Kontakty na 

zaměstnace školy - 

email, telefon, 

odkaz na foto a 

videa 

Jména, datum 

narození, číslo 

účtu, emaily zák. 

zástupců žáků

Příjemce osobních 

údajů nebo kategorie 

příjemců

učitel, zástupce 

ředitele, ředitel

učitel, zástupce 

ředitele, 

ředitel,žáci 

učitel, zástupce 

ředitele, 

ředitel,žáci 

učitel, vychovatel 

ŠD zástupce 

ředitele, ředitel, 

žáci, zákonní 

zástupci, provozní 

zaměstnanci školy

vychovatel, učitel, 

zástupce ředitele, 

ředitel školy

učitel, vychovatel 

ŠD, zástupce 

ředitele, ředitel 

školy, zástupci ČŠI

zástupce ředitele, 

ředitel školy

učitel, zástupce 

ředitele, ředitel 

školy, zástupce ČŠI

učitel, zástupce 

ředitele, ředitel, 

zřizovatel OÚ, 

verejnost

učitel, zástupce 

ředitele, provozní 

zaměstnanci školy,  

zřizovatel OÚ, 

osoba pověřená 

kontrolou

mzdová účetní, 

zástupce ředitele, 

ředitel školy

mzdová účetní, 

zástupce ředitele, 

ředitel školy, 

kontrolní orgán

učitel, provozní 

zaměstnanci, 

zástupce ředitele, 

ředitel

výchovný 

poradce, učitel, 

vychovatel, ředitel 

školy, 

zaměstnanec por. 

zařízení, zákonní z.

ředitel školy, 

zástupce ředitele, 

zřizovatel, 

kontrolní orgány

ředitel školy, 

zástupce ředitele, 

zřizovatel, 

kontrolní orgány

zástupce ředitele, 

ředitel školy, 

učitel, zákonníé 

zástupci, veřejnost

zástupce ředitele, 

ředitel školy, 

zřizovatel, 

kontrolní orgán veřejnost

vedoucí školní 

jídelny, kontrolní 

orgán

Doba uchování 

osobních údajů

45 let

třídní knihy -10 let            

třídní výkazy - 50 

let 10 let 5 let

přihlášky ŠD - 5 let 

třídní knihy 10 let 10 let 10 let 5 let 10 let 10 let 50 let 50 let 10 let 10 let 10 let 10 let 1 rok

Podle 

udržitelnosti 

projektu 5 - 10 let

do trvání 

pracovněprávního 

poměru subjektu 

se školou 5 let

Předávají se  osobní 

údaje mimo EU? 

Pokud ano, 

podrobnosti o 

předání

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Právní titul účelu 

zpracování dle čl. 6/1 

ON:

a) souhlas

b) plnění smlouvy

c) splnění právní 

povinnosti

d) nezbytné pro 

ochranu životně 

důležitých zájmů 

subjektu

e) splnění úkolu 

prováděného ve 

veřejném zájmu či při 

výkonu veřejné moci 

na základě pověření

f) oprávněný zájem 

příslušného správce 

či třetí strany

c c c c c c c c e c c c c c b b c b c c

Právní základ pro 

zpracování (pro 

případ titulu dle čl. 6 

odst. 1 písm. c), e), f) 

+ v případě písm. f) 

oprávněné zájmy 

správce nebo třetí 

strany  
§28 zák. č. 

561/2004 Sb., 

školský zákon

§28 zák. č. 

561/2004 Sb., 

školský zákon

§28 zák. č. 

561/2004 Sb., 

školský zákon

§28 zák. č. 

561/2004 Sb., 

školský zákon

§28 zák. č. 

561/2004 Sb., 

školský zákon

§164 zák. č. 

561/2004 Sb., 

školský zákon

zřízení: zák. č. 

300/2008 Sb., 

uchování 

dokumentů zák. č. 

499/2004 Sb., 

Zákon o 

archivnictví a 

spisové službě a o 

změně některých 

zákonů

Vyhláška č. 

15/2005 Sb., 

Vyhláška, kterou 

se stanoví 

náležitosti 

dlouhodobých 

záměrů, výročních 

zpráv a vlastního 

hodnocení školy

§28 zák. č. 

561/2004 Sb., 

školský zákon, zák. 

č. 262/2006 Sb., 

Zákoník práce, 

zákon č. 88/2016 

Sb.

zák.č. 262/2006. 

Sb., Zákoník práce

zák.č. 262/2006. 

Sb., Zákoník práce 561/2004 Sb.

561/2004 Sb., 

27/2016 Sb.

Není třeba vyplnit 

buňku.

Není třeba vyplnit 

buňku.

zák. č. 561/2004 

Sb., školský zákon

Není třeba vyplnit 

buňku.

 zák. č. 561/2004 

Sb., školský zákon, 

vyhláška č. 

107/2005 Sb.,o 

školním stravování

Zda poskytování 

osobních údajů je 

zákonným či 

smluvním 

požadavkem, zda 

subjekt údajů má 

povinnost OÚ 

poskytnout + 

důsledky 

neposkytnutí

zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní smluvní zákonný smluvní zákonný zákonný

Pokud se údaje 

nezískaly od subjektu 

údajů a jejich získání 

není uloženo 

zákonem, jaký je 

zdroj osobních 

údajů?

X X X X X X x X X X X X X x X X X X X X

Zda dochází k 

automatizovanému 

rozhodování, včetně 

profilování, pokud 

ano, informace o 

tom

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE


