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Směrnice č. 31  

O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů podle čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27. 4. 2016. 

Úvodní ustanovení 

Tato směrnice upravuje způsob zpracování, evidence, archivace a skartace osobních údajů fyzických a 

právnických osob včetně možnosti výmazu či zapomenutí daných údajů. Je v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady EU 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ochrana osobních údajů úzce souvisí 

s ochranou soukromí člověka, kterou upravují jiné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. K dalším souvisejícím zákonům lze přiřadit i správní 

řád.  

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy i pro další osoby, které mají se školou jiný 

právní vztah (uzavřené smlouvy o poskytování služeb, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy atd.) 

Čl. 1 – Zpracovávaná data, zásady nakládání s osobními údaji 

Za „zpracování dat“ považujeme jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo 

soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako 

je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, 

vyhledávání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, 

seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.  

1.) Při nakládání s osobními údaji vždy postupujeme v souladu s právními předpisy, osobní údaje 

dětí a žáků školy jsou zpracovávány pouze v zákonem stanoveném rozsahu pro řádnou 

evidenci dětí a žáků (školský zákon, matrika). K této evidenci není nutný písemný souhlas 

zákonných zástupců, opatrovníků či poručníků, ale je nutno zajistit jejich ochranu.  

2.) Se všemi osobními údaji nakládáme uvážlivě, souhlas se zpracováním osobních údajů 

nenadužíváme a zpracováváme osobní údaje ke stanovenému účelu a ve stanoveném 

rozsahu, dbáme na to, aby tyto údaje byly pravdivé a přesné. 

3.) Zpracováváme osobní údaje v souladu se zásadou zákonnosti – na základě právních předpisů, 

při plnění ze smlouvy, při plnění právní povinnosti správce, při ochraně životně důležitých 

zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (zejména děti požívají vyšší ochrany), při 

ochraně oprávněných zájmů školy, při ochraně veřejného zájmu, a zpracování osobních údajů 

na základě uděleného souhlasu.  

4.) Respektujeme právo člověka, který je subjektem zpracování údajů, zejména právo dát a 

odvolat souhlas se zpracováním, práva na výmaz, práva ovlivnit rozsah zpracování apod. 

5.) Při zpracování osobních údajů věnujeme zvláštní ochranu dětem, žákům školy a jejich 

zákonným zástupcům.  

6.) Při uzavírání smluv a právních jednání postupujeme se zřetelem na povinnost chránit osobní 

údaje před zneužitím, spolupracujeme s pověřencem pro ochranu osobních údajů a při 

zpracování osobních údajů dodržujeme zákonnost, korektnost, transparentnost, účelové 



omezení, minimalizaci údajů, přesnost, omezené uložení, integritu a důvěrnost, odpovědnost 

správce osobních údajů.  

 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Radechová pracuje s následujícími údaji a daty 

podléhajícími ochraně osobních údajů: 

1. Pracovní smlouvy zaměstnanců školy včetně mzdové evidence firmou ALFA SOFTWARE 

2. Evidenční listy dětí mateřské škole 

3. Spis – katalogové listy žáků ZŠ včetně zápisových lístků žáků ŠD, zájmová činnost – kroužky 

4. Elektronická evidence žáků ZŠ – DM Evidence 

5. Elektronická evidence strávníků – dětí, žáků, zaměstnanců školy, cizích strávníků (VIS Plzeň) 

6. Venkovní kamerový systém – školní zahrada, školní dvůr 

 

Venkovní kamerový systém je pořízen za účelem ochrany osobního vlastnictví dětí, žáků, 

zaměstnanců školy, zákonných zástupců i dalších osob pohybujících se na školní zahradě a na 

školním dvoře a majetku zřizovatele. Výseč nezabírá okolní soukromé pozemky v takové míře, 

kterou lze považovat za neúnosnou. Kamerový záznam je přemazán v pravidelném čtyřdenním 

cyklu a není nikde ukládán. Slouží pouze jako podpůrný prostředek při řešení vandalismu na 

školním pozemku.  

Č. 2 – Povinnosti plynoucí ze zpracování osobních údajů 

Škola všechny osobní údaje, se kterými nakládá a které zpracovává, chrání vhodnými a 

dostupnými prostředky před zneužitím, uchovává je na místech nebo v systému, do kterého je 

přístup omezený, předem stanovený a v každý okamžik alespoň řediteli školy známý. Jiné osoby 

můžou získat přístup k datům pouze s výslovným svolením nebo na pokyn ředitele.  

Škola alespoň jednou za rok zhodnotí postupy zpracování osobních údajů a provede písemný 

zápis o této kontrole. Zjistí-li, že některé postupy školy jsou nevyhovující, zbytečné nebo se 

neosvědčily, učiní bezodkladnou nápravu. 

Každý zaměstnanec školy při nakládání s osobními údaji respektuje jejich povahu, tedy že jde o 

součást soukromí člověka jako subjektu údajů, a tomu přizpůsobí úkoly s tím spojené. 

Zaměstnanec zejména osobní údaje nezveřejňuje bez ověření, že takový postup je možný, 

nezpřístupňuje osobní údaje osobám, které neprokáží právo s nimi nakládat. Zaměstnanec, 

vyplývá-li taková povinnost z jiných dokumentů, informuje subjekt údajů o jeho právech na 

ochranu osobních údajů, jinak odkáže na ředitelku školy nebo na pověřence pro ochranu 

osobních údajů.  

Škola ihned řeší každý bezpečnostní incident týkající se ochrany osobních údajů, a to 

v součinnosti s pověřencem pro ochranu osobních údajů. V případě, že je pravděpodobné, že 

incident nebude mít za následek vysoké osobní riziko pro práva a svobody fyzických osob, 

především pro konkrétní dítě, žáka, zaměstnance, zákonného zástupce atd., škola tuto osobu 

vždy informuje a sdělí, jaká opatření k nápravě přijala. O každém incidentu se sepíše záznam. O 

každém závažném incidentu škola informuje neprodleně Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Vzhledem k tomu, že škola eviduje v podstatě údaje o žácích a zaměstnancích, které stanovují 

právní předpisy (Školský zákon a pracovně právní předpisy), nemá oznamovací povinnost vůči 

Úřadu pro ochranu osobních údajů (kamerový systém). 



Čl. 3 – osobní údaj, práce s osobními údaji 

„Osobními údaji“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. 

Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, 

zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, 

síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, 

psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické soby.  

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve 

znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: 

Jméno a příjmení, rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi 

nebo studentovi přiděleno), státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, popřípadě 

místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu  cizince nebo místo pobytu 

v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky, údaje o předchozím 

vzdělávání, včetně dosaženého vstupně vzdělání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o 

průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o 

mimořádném nadání žáka, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o 

vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, datum 

ukončení vzdělávání ve škole. K těmto údajům nepotřebuje škola souhlas zákonných zástupců.  

K osobním údajům mají přístup osoby k tomu oprávněné zákonem nebo na základě zákona. Do 

jednotlivých dokumentů školy, které obsahují osobní údaje, mohou nahlížet do osobního spisu 

zaměstnance vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadřízeni.  

Právo nahlížet do osobního spisu má orgán inspekce práce, úřad práce, soud, státní zástupce, 

příslušný orgán Policie ČR, Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby. Zaměstnanec má 

právo nahlížet do svého osobního spisu, činit si z něho výpisky a pořizovat si stejnopisy dokladů 

v něm obsažených, a to na náklady zaměstnavatele (§312 ZP), do údajů žáka ve školní matrice 

pedagogičtí pracovníci školy (v rozsahu daném pedagogickou funkcí), do údajů o zdravotním 

stavu žáka, zpráv o vyšetření ve školním poradenském zařízení, lékařských zpráv – ředitelka školy, 

třídní učitel, asistent pedagoga, učitelka MŠ, … do spisu, vedeném ve správním řízení účastníci 

správního řízení, vedoucí pedagogičtí pracovníci (ředitelka, vychovatel), osoba, která je 

zmocněna s úředním spisem pracovat po dobu řízení.  

Tyto údaje budou vedeny ve školní matrice po dobu dítěte v mateřské škole, žáka v základní škole 

a žáka vedeného ve školní družině. Po opuštění školy jsou osobní údaj e archivovány po nezbytně 

nutnou dobu vymezenou zákonem a řádně zabezpečeny v uzamykatelné místnosti, poté budou 

řádně skartovány. 

Zaměstnanci školy neposkytují bez právního důvodu žádnou formou osobní údaje zaměstnanců a 

žáků školy cizím osobám a institucím, tedy ani telefonicky ani e-mailem ani při osobním jednání. 

Seznamy žáků se nezveřejňují, neposkytují bez vědomého souhlasu žáků či zákonných zástupců 

žáků jiným fyzickým či právnickým osobám nebo orgánům, kteří neplní funkci orgánů 

nadřízeného škole nebo nevyplývá-li to ze zákona. 

V propagačních materiálech školy, ve výroční zprávě, na školním webu či na nástěnkách ve škole 

apod. lze s obecným souhlasem žáků nebo zákonných zástupců žáků uveřejňovat výhradně 

textové či obrazové informace o jejich úspěších (např. u soutěží) s uvedením pouze jména 

(případně ročníku či třídy). Při publikování v tisku se autor dotazuje na souhlas příslušného žáka. 



Žák nebo zákonný zástupce má právo požadovat bezodkladné zablokování či odstranění 

informace či fotografie či záznamu týkající se jeho osoby, který zveřejňovat nechce. Platí to i o 

fotografiích či záznamech žáka bez uvedení jména v rámci obecné dokumentace školních akcí a 

úspěchů.  

Psychologické, lékařské a jiné průzkumy a testování mezi žáky, jejich součástí by bylo uvedení 

osobních údajů žáka, lze provádět jen se souhlasem žáka nebo zákonného zástupce žáka. To se 

netýká anonymních průzkumů, které však musí souviset se vzděláváním na dané škole a musí 

s nimi předem písemně souhlasit ředitelka školy, to platí zvláště v případě, že výsledky jsou 

poskytovány mimo školu.  

Škola nakládá a zpracovává pouze osobní údaje, které souvisejí s pracovním a mzdovým 

zařazením zaměstnanců či smluvních pracovníků, se sociálním a zdravotním pojištěním (např. 

dosažené vzdělání, délka praxe, funkční zařazení apod.), souvisejí s jednoznačnou identifikací 

zákonných zástupců žáků v souladu se zákonem (jméno, příjmení, bydliště, kontakt, např. 

telefonní číslo pro případ nutného kontaktu školy se zákonným zástupcem v rámci ochrany 

zdraví, bezpečnosti a práv žáka, další údaje nezbytné např. pro vydání správního rozhodnutí 

apod.) související s identifikací žáka se zákonem (datum narození, místo narození, rodní číslo, 

státní příslušnost, bydliště, údaj o zákonném zástupci, soudní rozhodnutí vztahující se k přidělení 

dítěte do výchovy, nutný zdravotní údaj apod.§, jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti, 

ochranu oprávněných zájmů školy nebo ve veřejném zájmu, k jejich zpracování získala souhlas 

subjektu údajů.  

Ke zpracování osobních údajů nad rozsah vyplývající ze zákonů (ze zákona vyplývá i oprávněný 

zájem, plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, veřejný zájem) je nezbytný souhlas osoby, o 

jejích osobní údaje se jedná. Souhlas musí být poučený, informovaný a konkrétní, nejlépe 

v písemné podobě. Souhlase se získává pouze pro konkrétní údaj (určené např. druhově), na 

konkrétní dobu a pro konkrétní účel. Souhlas se získává pro zpracování osobních údajů jen tehdy, 

pokud je jejich zpracování nezbytně nutné a právní předpisy jiný důvod pro toto zpracování 

nestanoví. 

Souhlas se poskytuje podle účelu např. na celé období školní docházky na škole, na školní rok, na 

dobu školy v přírodě apod. Udělený souhlas může být v souladu s právními předpisy odvolán.  

ČL. 4 – Způsob vedení osobních údajů 

1) Osobní údaje zaměstnanců školy jsou vedeny písemnou formou a jsou evidovány u mzdové 

účetní (externí pracovnice) v mzdovém programu ALGO 

2) Osobní údaje dětí MŠ jsou vedeny pouze písemnou formou – Evidenční list dítěte 

3) Osobní údaj žáka ZŠ jsou vedeny písemnou a elektronickou formou (písemnou = katalogový 

list, třídní výkaz, třídní kniha, přehled o zájmové činnosti žáků…), elektronickou formou – 

DM evidence pro účely zasílání výkazu na UIV, MŠMT 

4) Osobní údaje žáků ŠD jsou vedeny pouze písemnou formou – Přehled výchovně vzdělávací 

činnosti, Zápisový lístek 

5) Osobní údaje zaměstnanců školy, dětí MŠ a žáků ZŠ jsou vedeny elektronickou formou 

z důvodu evidence strávníků ŠJ včetně odeslání údajů UIV, MŠMT (firma VIS Plzeň) 

 

 

 



Čl. 5 – archivace osobních údajů, zabezpečení 

1) Osobní spisy (kopie) zaměstnanců školy jsou v písemné podobě uloženy v uzamykatelných 

skříních v kanceláři ředitele školy, přístup k nim má ředitelky školy, originály jsou uloženy u 

mzdové účetní školy. I zde se uchovávají v papírové podobě v uzamykatelné skříni archivu po 

dobu platného pracovního vztahu, po ukončení pracovně právního vztahu je dokumentace 

daného zaměstnance archivována po dobu 5 let a následně skartována. Elektronická evidence 

osobních spisů zaměstnanců je zpracována za účetním programem ALFA – AVENSO. 

Zaměstnanci mají právo seznámit se s obsahem svého osobního spisu. O tomto právu jsou 

zaměstnanci poučeni při podpisu Pracovního řádu školy.  

 

2) Osobní údaje dětí, žáků MŠ, ZŠ, ŠD a ŠJ jsou v papírové podobě archivovány po následující 

dobu:  

 

Třídní knihy, Záznamy o práci v zájmovém kroužku  10 let/skartace/archivace 

Evidenční listy dětí MŠ      5 let/ skartace/ archivace 

Třídní výkazy ZŠ, katalogové listy žáka   45 let/ skartace/ archivace 

Přehled VVP ŠD      3 roky/ skartace/ archivace 

Doklad o seznámení se s řádem ŠJ     5 let/ skartace, archivace 

 

3) Třídní výkazy, katalogové listy a další materiály ze školní matriky, které obsahují osobní údaje 

žáků, jsou trvale uloženy v uzamykatelných skříních v kanceláři ředitelky školy. Třídním 

učitelům jsou zapůjčeny na nezbytně dlouhou dobu k provedení zápisů. Vyučující 

jednotlivých předmětů zapisují jen klasifikaci dle úvazku a výhradně v kanceláři ředitele školy. 

Třídní výkazy, katalogové listy, další materiály ze školní matriky či jejich části nelze vynášet ze 

školy, předávat cizím osobám nebo kopírovat a kopie poskytovat neoprávněným osobám.  

 

4) Elektronická školní matrika je vedena v zabezpečeném informačním systému „DM Evidence“. 

Do tohoto systému má přístup pouze ředitelka školy, a to jen na základě jedinečného 

přihlašovacího jména a hesla a pouze v rámci oprávnění daného funkčním zařízením. Při práci 

s elektronickou evidencí nesmí ředitelka školy opouštět počítač bez odhlášení se, nemůže 

nechat nahlížet žádnou jinou osobu do systému a musí chránit utajení přihlašovacího hesla, a 

v případě nebezpeční jeho vyzrazení jej ihned (ve spolupráci se správcem sítě) změnit.   

 

Čl. 6 – zabezpečení osobních údajů třetí stranou 

 ALFA software (Avensio Software) – mzdový software 

a) daná firma nemá běžný přístup k datům uloženým ve mzdovém programu 

b) software spravuje mzdová účetní, která provádí veškeré změny 

c) k případným on-line změnám v účetním systému dochází po konzultaci s mzdovou účetní 

a vždy za její přítomnosti (změny platových tabulek, aktualizace systému apod.) 

 

Olga Hermanová – mzdová účetní /smluvní partner školy 

a) řádně sepsaná smlouva o poskytování služeb v daném rozsahu 



b) zpracovávání údajů v UIV výkazech, zpracované tabulky zasílá ředitelka školy datovou 

schránkou příslušným úřadům 

c) zpracování vyúčtování daní, zpracované údaje zasílá ředitelka školy datovou schránkou 

finančnímu úřadu 

d) zpracované mzdy odesílá na účty zaměstnanců ředitelky školy z účtu školy 

 

Písemné vyjádření o tom, jak jsou uložena a zabezpečena data v databázích produktu 

AVENSIO Software, Alfa a Beta (soubory s příponou *.fbk). 

Písemné vyjádření, jak jsou zabezpečeny záložní databáze (soubory s příponou *.fbk) 

Písemné vyjádření, jak jsou proti zneužití zabezpečena data při používání dálkové správy dat 

pomocí produktu Teamviewer 

Písemné vyjádření, jak jsou proti zneužití zabezpečena data v systému GORDIC, VIS Plzeň 

 

Čl. 7 – pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, který naplňuje požadavky dle čl. 37 nařízení je 

osoba – „konzultant“, který rozumí zpracovávání osobních údajů, chodu školy, a která bude prakticky 

řešit situace, které při zpracování osobních údajů nastanou a mohou nastat. Nařízení nestanoví 

přesně kvalifikační předpoklady pověřence, umožňuje, aby jeden pověřenec byl pro více zařízení 

společný. Pověřencem by měl být odborník v oblasti ochrany osobních údajů, který má odborné 

předpoklady pro plnění této funkce musí být způsobilý plnit úkoly stanovené v č. 39 nařízení (srov. 

Čl. 37 odst. 5 nařízení).    

Škola stanovuje pověřence po dohodě se zřizovatelem. 

Jméno pověřence: Simona Michelová, kontakt: 730 510 371, michelova@mikroregionupa.cz 

Čl. 8 – komunikační cesty pro komunikaci se školou 

Komunikačními cestami se rozumí cesty zajišťující a spravující komunikaci mez školou a ostatními 

subjekty. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím 

těchto cest:  

1) e-mail školy: stepanova@zsdolniradechova.cz 

2) datová schránka: nysd6u 

3) poštovní korespondence: ZŠ a MŠ Dolní Radechová, okres Náchod, Náchodská 85, 549 11 

Dolní Radechová 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění 

práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, 

vznést námitku proti zpracování, jako i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv 

podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty 

údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovně za účelem odvolání 

souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jmenovanými pověřenci pro školu jsou výše jmenované 

soby včetně uvedeného kontaktu a pracovní doby.  

 

mailto:michelova@mikroregionupa.cz


Čl. 9 – závěrečné ustanovení 

Ředitel školy je povinen informovat zaměstnance o všech významných skutečnostech, postupech 

nebo událostech souvisejících s nakládáním s osobními údaji ve škole, a to bez zbytečného odkladu 

zajistit, aby zaměstnanci školy byli řádně poučeni o právech a povinnostech při ochraně osobních 

údajů, zjišťovat, aby zaměstnanci školy byli podle možností a potřeb školy vzděláváni nebo 

proškolování o ochraně osobních údajů , zajistit, ab škola byla schopna řádně doložit plnění 

povinností školy při ochraně osobních údajů, které vyplývají z právních přepisů.  

Účinnost směrnice č. 31 nabývá platnost k 18. 5. 2018 

Tato novelizace nabývá účinnosti k 3. 9. 2018 

V Dolní Radechová, 31. 8. 2018 

Vypracovala: Mgr. Veronika Štěpánová, ředitelky školy 

Seznámeni:  


