
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

ÚVODNÍ INFORMACE 

Společnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, sídlem Tovární 110, 417 02 Dubí 2, IČ: 72743123, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem, pod sp. zn. Pr 137 (dále 
jen „Společnost“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s 
ustanovením čl. 13 a následující Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů“), na základě kterých Společnost jako správce osobních údajů v 
souvislosti s povinnou školní docházkou a vzděláváním dítěte/žáka a s tím související prací 
školy nakládá  

s osobními údaji dítěte/žáka ……………………………………, jeho zákonných zástupců, 
popř. dalších zplnomocněných osob (dále jen „subjekt údajů“).  

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti s povinnou školní 
docházkou a vzděláváním dítěte/žáka a s tím související prací školy zpracovává a uchovává 
údaje za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s 
ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, 
osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům: 

■přijetí do základní školy a k povinné školní docházce 
• přijetí k základnímu vzdělávání - žádost 
• přijetí k základnímu vzdělávání - rozhodnutí 
• odklad povinné školní docházky – žádost (mimo zdravotních důvodů) 
• sdělení o vzdělávání v cizině 
• kroužek předškoláků   

■školní matrika/katalogové listy žáka  
• evidence ve školní matrice 
• katalogové listy školy dítěte/žáka 
• evidence doplňujících údajů pro předávání údajů 

■průběh základního vzdělávání/zájmového vzdělávání 
• vedení záznamů v třídní knize/v přehledu zájmového vzdělávání 
• žádost o přijetí do školy - přestup 
• žádost o odhlášení žáka za vzdělávání v ZŠ (přestup na jinou školu) 
• uvolnění žáka z vyučování (mimo zdravotních důvodů) 
• omluvení nepřítomnosti žáka (mimo zdravotní důvody) 
• školní stravování/stravování v ZŠ  
• orientační testování nezletilého Žáka na přítomnost OPL 
• prezentace školy, marketing 



• seznámení se žáka se školním řádem a školním vzdělávacím programem 
• žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání 
• kamerové systémy 
• další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji /např. zajištění 

bezpečného průběhu ozdravného pobytu, sportovních a dovednostních soutěží, 
výletů, plnění ze smlouvy (např. příspěvky ZP na ozdravný pobyt) apod./,  

dále také: 
•knihovnictví /školní knihovna/ 
•zájmové kroužky 
•školní družina /zájmové vzdělávání/) 
•zájmové kroužky 

■bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních 
• evidence v knize úrazů 
• záznam o úrazu 
• seznámení se s řády odborných učeben a venkovních hracích ploch 
• seznámení se se zásadami pro používání elektrických spotřebičů 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje subjektů údajů (dítěte/žáka) jsou zpracovávány v zákonném rozsahu: jméno, 
příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu (ulice a 
číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), údaje o předchozím 
(předškolním) vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o znevýhodnění žáka,  
údaje o podpůrných opatřeních a závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského 
poradenského zařízení, údaje o mimořádném nadání, údaje o zdravotní způsobilosti ke 
vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,  datum 
ukončení vzdělávání na škole; 
osobní údaje subjektů údajů (zákonný zástupce) pak v zákonném rozsahu: jméno, příjmení, 
místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území ČR místo trvalého pobytu, adresu 
pro doručování písemností, telefonické spojení. 

dále jsou zpracovávány osobní údaje subjektů údajů podléhající souhlasu subjektů údajů v 
rozsahu:  
■přijetí do základní školy a k povinné školní docházce 
• zdravotní pojišťovna /např. komunikace v rámci BOZP (úrazy apod.)/ 

■školní matrika/katalogové listy žáka  
• jméno a příjmení sourozence /např. uvedení ve školní matrice; organizace režimu 

vzdělávání; účely spádovosti)/ 
• třída, oddělení, vzdělávací skupina sourozence /např. uvedení ve školní matrice; 

organizace režimu vzdělávání; účely spádovosti/ 
• zdravotní pojišťovna /např. komunikace v rámci BOZP (úrazy apod.)/ 
• doklad totožnosti /uvedení ve školní matrice za účelem ověření totožnosti (např. při 

exkurzích; přihlášení do projektu)/ 
• jméno, příjmení, bydliště (není-li bydlištěm žáka), doručovací adresa, telefonické 

spojení, email, datová schránka /např. osoby, které lze informovat o žáku na 
základě plné moci/ 



• číslo jednací rozsudku o rodičovské odpovědnosti, jméno a příjmení, časový rozsah 
styku druhého rodiče s dítětem /zákonný zástupce – uvedení ve školní matrice pro 
účely bezproblémového režimu vzdělávání ( např. umožnění styku zákonného 
zástupce s nezletilým žákem)/ 

• národnost /např. pro potřeby programů na podporu národnostních menšin, 
podpůrných opatření, financování škol/ 

• mateřský jazyk dítěte/žáka 
• jiná kontaktní osoba (mimo zákonných zástupců)/, telefonické spojení /např. 

doprovod žáka ze školy a do školy/ 
• ošetřující (dětský) lékař žáka, adresa ordinace, telefonické spojení /např. náhlá 

změna zdravotního stavu, ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů/  

■průběh základního vzdělávání   
• zdravotní pojišťovna /např. důvodná komunikace v rámci BOZP/ 
• číslo bankovního účtu /např. bezhotovostní úhrada stravného (obědů)/ 
• testování nezletilého žáka na přítomnost OPL vč. výsledku testování /orientační 

testování přítomnosti alkoholu a návykových látek v lidském organismu v průběhu 
školního roku, existuje-li důvodné podezření z aplikace/požití návykové látky a 
možného ohrožení zdraví žáka (při podezření přítomnosti alkoholu = pomocí 
dechové zkoušky žáka, při podezření přítomnosti návykové látky = pomocí 
zkoušky ze slin žáka)/ 

• prezentace školy 
⎫jméno a příjmení žáka, datum narození, třída, podobizna, žákem označené 

výtvarné, písemné nebo elektronické dílo, obrazové snímky (fotografie žáka/skupinová /
např. focení na konci školního roku, focení na výletě, školních akcí, kulturních projektech, 
sportovních akcích apod.), výstavy, nástěnky, webové stránky školy, výroba školního 
kalendáře, výroční zprávy školy, vedení školní kroniky, videozáznam, hlasový záznam, 
umístění v databázi školy 

PREZENTACE A ZACHYCENÍ ŠKOLY V ROZUMNÉ MÍŘE JE POVAŽOVÁNO ZA 
OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM ŠKOLY! 

• vedení dokumentace pro účely naplňování specifických vzdělávacích potřeb /např. 
vyšetření a výsledky vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, ve 
speciálním pedagogickém centru  

• poskytování služby výchovného poradce po dobu školní docházky /např. kariérové 
poradenství, odborná pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, péče o děti školně neúspěšné/ 

• poskytování služby školního metodika prevence /např. prevence šikany, užívání 
návykových látek, poradenství v případě problémů s chováním, prevence sociálně-
patologických jevů/ 

• služby asistenta pedagoga, jehož prostřednictvím dochází k naplňování podpůrných 
opatření ve vzdělávání u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami  

•
• kamerový systém - podobizna nebo videozáznam žáka, zákonného zástupce, třetí 

osoby /oprávněný zájem na zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku/ 



• účast na běžných školních i mimoškolních akcích /např. jednodenní exkurze, besedy, 
přednášky, výlety, ozdravné pobyty, jazykové kurzy a další aktivity doplňující 
vzdělávání/  

• opuštění areálu školy /osobní volno/ mezi dopoledním a odpoledním vyučováním /
beru na vědomí, že můj syn/dcera tráví osobní volno na vlastní nebezpečí a jsem si 
vědom/a, že v této době ta něho/ni škola nenese právní odpovědnost/  

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a 
povinností vyplývajících z povinné školní docházky a vzdělávání dítěte/žáka a s tím 
související prací školy, tzn. po celé období vzdělávání dítěte a na zákonem stanovenou dobu 
pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE, ZÁSTUPCE A POVĚŘENCE 

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu 
subjektu údajů se správcem: 

- správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše 
- správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: 

reditelka@zsdubi2.cz   
- správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: 417 571 177  
- kontaktní údaje zástupce správce, byl-li určen:  

Libor Kos, email: gdpr@zsdubi2.cz,  tel. č. 607 439 589. 
- kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, byl-li jmenován:  

Mgr. Jan Kindl, email: kindl@mesto-dubi.cz, tel. č. 775 446 665 

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE 

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce poskytuje následujícím fyzickým nebo 
právnickým osobám, orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům (dále jen „příjemce“): 

■statistické účely /např. ČSÚ, MŠMT, Krajský úřad/ 
■zřizovatel školy /např. účetnictví správce, seznamy žáků školy, výroční zprávy, zprávy o 

úrazovosti žáků, Bilance města, činnost právní ochrany dítěte/  
■zpracovatel účetnictví správce 
■organizátor ozdravného pobytu, pořadatel plaveckého výcviku, vědomostní olympiády 

(např. DDM Teplice), organizátor sportovních soutěží apod.  
■příslušná pedagogicko psychologická poradna 
■příslušné speciální pedagogické centrum 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní 
organizaci. 

mailto:gdpr@zsdubi2.cz


DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v papírové a v elektronické formě.  
Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů. 
Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních 
údajů.  

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, 
které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění 
neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se 
daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu 
vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů.   

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech 
stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.  

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, 
pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů: 

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při 
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,  

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, 
- pro účely přímého marketingu, 
- pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. 

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve 
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje 
jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů.  

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů 
poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.  

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s 
ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. 
Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Subjekt údajů výslovně souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v 
souladu s výše uvedenými informacemi. 

Dubí 2 dne …………………………………………. 



Jméno zákonného zástupce …………………………………. 

………………………………… 
       podpis subjektu údajů  
      (souhlas není udělován automatizovaným  systémem) 

Jméno zákonného zástupce …………………………………… 

………………………………… 
       podpis subjektu údajů  
      (souhlas není udělován automatizovaným  systémem) 


