
Seznam osobních údajů

NÁZEV AGENDY 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ

POPIS AGENDY
(UPŘESŇUJÍCÍ POPIS)

PRÁVNÍ TITULY 
ZPRACOVÁNÍ

UPŘESŇUJÍCÍ POPIS ÚČELU ZPRACOVÁNÍ
Přehled osobních údajů zpracovávaných v 

agendě 

Spisová služba evidence spisové služby právní povinnost zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě

jmeno, příjmení, datum narození, adresa, 
telefon, email

Foto a video dokumentace foto a video dokumentace žáků sloužící k 
prezentaci školy na veřejnosti oprávněný zájem souhlas foto a video dokumetace 

Školní matrika školní matrika, evidence žáků a 
zákonných zástupců právní povinnost školní matriky podle § 28 školského

zákona

jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, 
národnost, místo narození, zdravotní 
pojišťovna, zákonní zástupci - telefon, 
bydliště, email, předchozí ZŠ, přihláška na SŠ 
a další

Evidence strávníků evidence strávníků školní jídelny, 
přihláška, karta právní povinnost vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování 

v platném znění a vyhláškou č. 84/2005 Sb
jméno, příjmení, telefon, E-mail, RČ, číslo 
účtu zákonného zástupce

Evidence úrazů  zajištění evidence úrazů žáků právní povinnost § 29 školského zákona, vyhláška č. 64/2005 
Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

přijmení, jméno, datum narození, čas a místo 
události, telefon, 

Webové stránky školy provoz webových stránek školy, 
informace směrem k veřejnosti oprávněný zájem 

zajištění komunikace, jsou vedeny jen 
nezbytně nutné kontaktní informace - Adresa, 
Telefon, E-mail a podobizna

jméno, příjmení, telefon, email

Elektronická pošta správa elektronické pošty oprávněný zájem zajištění komunikace se subjektem 
Všechny možné základní osobní údaje, které 
mohou být komunikovány prostřednictvým 
elektronické pošty.

Evidence dětí (školní 
družina, školní klub)

evidence dětí školní družiny, přihlášky, 
karty, vyzvedávání žáků oprávněný zájem 

zpracovávat trvale v evidencích údaje
o osobách, které mohou vyzvedávat
dítě ze školy nebo družiny, pokud
nejsou zároveň zákonnými zástupci

jméno, příjmení, adresa, telefon, E-mail, 
informace o vyzvedávání žáků z ŠD.

Evidence dotačních titulů evidence osobních údajů pro potřeby 
dotace EU. právní povinnost podmínky příjemce dotačních titulů jméno, rodné číslo, adresa, tel. Číslo, adresa

Technologické centrum, 
servery

technologické centrum, servery oprávněný zájem zajištění výuky jméno, příjmení

Zápisy dětí, přestup žáka přijetí žáků do ZŠ. právní povinnost školský zákon jméno, příjmení, datum narození, trvalé 
bydliště, RČ, email, telefon

Školní Microsoft účty provozování školních Microsoft účtů oprávěný zájem informovaný souhlas jméno, příjmení, email, foto (podobizna)

Školní poradentské 
pracoviště

provoz školního poradenského pracoviště 
- práce vyhovných poradců a spec. 
pedagoga.

oprávněný zájem zajištětní speciální pedagogicko-psychologické 
péče žákům školy 

jméno, příjmení, datum narození, adresa, 
email, telefon

Mimoškolní akce (výlety, 
harmonizační pobyt)

mimoškolní akce - výlety, harmonizační 
pobyty a jiné výjezdy oprávněný zájem zajištění bezpečnosti a organizace při 

mimoškolních akcích 
jméno, příjmení, adresa, telefon, E-mail, 
datum narození

Pedagogické a klasifikační 
rady

pedagogciké rady a provozních porad právní povinnost školský zákon, vyhláška o ZŠ jméno, příjmení, třída

Docházkový systém žáků docházkový systém žáků. oprávněný zájem Docházkovým systémem je řízen přístup do 
jednotlivých budov. jméno, příjmení, třída, příchod do školy
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