
Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ) 

Správce OÚ: Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice 
sídlo správce: Česká Třebová, Habrmanova 1500, IČ: 70882380 

telefon: 465534626, e-mail: reditel@zs-habrmanova.cz 

Pověřenec pro OÚ: Mgr. Karel Honl, e-mail: karel.honl@ceska-trebova.cz, tel. +420 603 574 633, kontaktní doba: úterý 12:00-15:00 hod. 

Osoba, jejíž OÚ jsou zpracovávány, může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od správce údajů 
přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na 
přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má  právo kdykoli souhlas odvolat. Informace o případném předávání 
osobních údajů do jiných států jsou uvedeny ve sloupci „Příjemci OÚ“. OÚ zveřejněné prostřednictvím internetu (např. webové stránky správce, 
sociální sítě atp.) jsou potenciálně přístupné ke zpracování osobami odlišnými od správce i v třetích zemích. 

Uvedený správce osobních údajů zpracovává tyto osobní údaje: 

Název agendy 
Správce 

/Zpracovatel 
OÚ 

Zákonnost 

zpracován
í i 

Účel zpracování ii 

Zpracování
m OÚ 

pověřené 
osoby iii 

Rozsah zpracování iv 
Prostředky 
zpracování 

v 

Příjemci 
OÚ vi 

Doba 
uložení 

agendy vii 
Poznámky 

Rizikov
ost 

zpraco
vání 

Agenda PAM Škola, VEMA a),b),c) Plnění zákona č. 561/2004 
Sb., Školský zákon - §28 
ZP – 262/2006 Sb. 
Zdr.poj. 595/1992 Sb. 
Soc.poj. 589/1992 Sb. 
Daň zpříjmu 586/1992 Sb. 

Mzdová 
účetní, ŘŠ, 
ZŘŠ, 

Jméno, příjmení, datum narození, 
rodné číslo, rodinný stav, počet dětí 
a jejich RČ, bydliště, zdr.pojišťovna, 
výše platu, zdravotní stav, telefon, 
email 

SW Vema 
Cloud, MS 
Office, 
listinná 
podoba, 
EZOP, 
datová 
schránka, 
email, 
telefon 

OSSZ, 
zdr.pojišťo
vna, FÚ, a 
další 
příslušné 
orgány 
veřejné 
moci a 
státní 
instituce 

10 let Šanony uzamčeny 
ve skříni 
v kanceláři školy, 
přístup do 
kanceláře – ŘŠ, 
ZŘŠ, účetní, 
hospodářka, 
školník, uklízečka 
Přístup do skříně 
– ŘŠ, účetní 
Místnost 
zabezpečena EZS 

nízká 

Účetnictví škola b),c) Plnění zákona č. 561/2004 
Sb., Školský zákon - §28 
Zákon o účetnictví 
563/1991 Sb. 

účetní Osobní data dodavatele nečbo 
odběratele, IČ, jméno, příjmení, 
adresa, datum narození, telefon 

Helios 
Fenix,  
Listinná 
podoba, 
MS Office 
email,dato-
vá 
schránka, 
telefon 

Dodavatel, 
odběratel, 
a další 
příslušné 
orgány 
veřejné 
moci a 
státní 
instituce 

10 let Šanony uzamčeny 
ve skříni 
v kanceláři školy, 
přístup do 
kanceláře – ŘŠ, 
ZŘŠ, účetní, 
hospodářka, 
školník, uklízečka 
Přístup do skříně 
– ŘŠ, účetní 
Místnost 
zabezpečena EZS 

nízká 

mailto:karel.honl@ceska-trebova.cz


Preventivní 
prohlídky 

Škola/MUDr. 
Křibská – 

závodní lékař 

c) Plnění 373/2011 Sb. Personalistk
a, ŘŠ, ZŘŠ 

Jméno, příjmení, datum narození, 
bydliště, pracovní zařazení, 
posudkový závěr 

Mudr. 
Luďka 
Křibská 

Nepředává 
se 

 Zvláštní kategorie 
osobních údajů-
výjimka čl.9, 
odst.2 písmeno b, 
h 

nízká 

Třídní kniha škola c) Plnění zákona č. 561/2004 
Sb., Školský zákon 
 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Žák – škola, třída, obor vzdělávání, 
přehled hodin výuky, přehled 
vyučujících, jméno, příjmení, denní 
záznam v TK, účast žáka ve výuce 

Elektronick
á podoba 

Příslušné 
orgány 
veřejné 
moci a 
státní 
instituce 

10 let  nízká 

Žádost o přijetí do 
školy - přestup 

škola c) 
 
 
 

Plnění zákona č. 561/2004 
Sb., Školský zákon 
 
 

Pedagogičtí 
pracovníci, 
hospodářka, 
ZŘŠ 

Žák – jméno, příjmení, datum 
narození, bydliště, RČ, 
stát.občanství, adresa školy z které 
se hlásí, ročník, cizí jazyk 
Zákonný zástupce – jméno, 
příjmení 

Listinná 
podoba, 
MS Office 

Příslušné 
orgány 
veřejné 
moci a 
státní 
instituce 

5 let  nízká 

Oznámení o 
přestupu ze školy 

Škola c) Plnění zákona č. 561/2004 
Sb., Školský zákon 
 

 Žák – jméno,příjmení, datum 
narození, místo nar.,stát.občanství, 
bydliště, datum odhl.,důvod 
odhl.,adresa nové školy 
Zákonný zástupce – jméno, 
příjmení, bydliště, telefon,  bydliště 

Listinná 
podoba 

Nepředává 
se 

10 let  nízká 

Posudek zdrav. 
způsobilosti 
(plavání LVVK, ŠvP, 
uvolnění z TV,…) 

Škola c) Plnění zákona č. 561/2004 
Sb., Školský zákon 
 

 Žák – jméno, příjmení, bydliště, 
údaj o zdr.způsobilosti, údaj o 
pravidel.očkováních, alergie, 
užívání léků…) 

Listinná 
podoba 

Příslušné 
orgány 
veřejné 
moci a 
státní 
instituce 

5 let Zvláštní kategorie 
osobních údajů-
výjimka čl.9, 
odst.2 písmeno g 

nízká 

Uvolnění žáka z 
vyučování 

Škola c) Plnění zákona č. 561/2004 
Sb., Školský zákon 
 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Žák – jméno, příjmení,bydliště, 
termín uvolnění, důvod nepřít., 
Zákonný zástupce – jméno, 
příjmení 

Listinná 
podoba 

Příslušné 
orgány 
veřejné 
moci a 
státní 
instituce 

1 rok  nízká 

Stravování ve ŠJ Škola c) 
 
 
 
 

a) 
 
 

b) 

Plnění zákona č. 561/2004 
Sb., Školský zákon 
 
 
 
Nutný souhlas zákonného 
zástupce 
 
Oprávněný zájem školy 
 
 

Vedoucí ŠJ, 
zástupce 
vedoucího 
ŠJ. 

Žák  – jméno, příjmení, datum 
narození, škol.rok, třída, ,  
 
 
Zákonný zástupce – jméno, 
příjmení, bydliště, telefon, číslo 
účtu 
 
Cizí strávníci – jméno, příjmení, 
bydliště,  datum narození, telefon, 
e-mail, číslo účtu 

Listinná 
podoba 

Příslušné 
orgány 
veřejné 
moci a 
státní 
instituce 
 
 
 
 
Women 

3 roky  
 
 
 
 
Číslo účtu 
strávníků slouží 
k vracení 
přeplatků. 

nízká 



Nutný souhlas strávníka 
 

Obědy pro děti – jméno, příjmení, 
datum narození, bydliště, třída 

for women 
o.p.s 

Prezentace školy a 
kronika školy 

Škola f) 
c) 

Oprávněný zájem školy 
Plnění zákona č. 561/2004 
Sb., Školský zákon 
 

 Žák – jméno, příjmení, datum 
nar.,třída,(uvést samostatně) 
podobizna, žákem označené dílo 
nebo audiovizuální záznam 

Listinná 
podoba, 
elektronick
á podoba 
na webu 
školy 

Veřejnost Do uzavření 
kroniky 
školy 
Prezentace 
školy do 10 
let 

 nízká 

Odklad školní 
docházky-žádost 

Škola c) Plnění zákona č. 561/2004 
Sb., Školský zákon 
 

 Dítě – jméno, příjmení, datum 
narození, bydliště 
Zákonný zástupce – důvody 
odkladu, jméno, příjmení, datum 
narození, bydliště 

MS Office, 
listinná 
podoba 

Příslušné 
orgány 
veřejné 
moci a 
státní 
instituce 

10 let Zvláštní kategorie 
osobních údajů-
výjimka čl.9, 
odst.2 písmeno g 

nízká 

           

Přijetí 
k základnímu  
vzdělávání - žádost 

Škola c) 
 
 

Plnění zákona č. 561/2004 
Sb., Školský zákon 
 
 
Oprávněný zájem školy 
znát historii vzděl. a znát 
potřeby 

Pedagogičtí 
pracovníci, 
hospodářka 

Dítě – jméno, příjmení, datum 
narození, bydliště 
 
Adresa MŠ, opak.zápis, zdr.stav, 
zvl.zájmy, sourozenec jméno, 
příjmení, zájem o ŠD a ŠJ 
 
Zák.zástupce – jméno, příjmení, 
bydliště, telefon, e-mail, 
dat.schránka 

Listinná 
podoba 
MS Office, 
EZOP, 
email 

Příslušné 
orgány 
veřejné 
moci a 
státní 
instituce 

10 let  nízká 

Evidence úrazů - 
žáci 

Škola c) Plnění zákona č. 561/2004 
Sb., Školský zákon 
Vyhl. 64/2005 Sb. 

Pedagogický 
pracovník, 
hospodářka 

Jméno, příjmení, datum narození, 
popis úrazu, popis události, datum 
a místo úrazu, kým byl ošetřen, 
údaje potřebné k sepsání záznamu 
o úrazu 

Kniha úrazů 
– el. nebo 
listinná 
podoba 
INSPIS 

    ČŠI, 
zdr.pojišťo
vna, 
inspektorá
t práce, 
další 
příslušné 
orgány 
veřejné 
moci a 
státní 
instituce 

Evidence 
úrazu – 5 let 
Záznam o 
úrazu – 10 
let 

Zvláštní kategorie 
osobních údajů-
výjimka čl.9, 
odst.2 písmeno g 

nízká 

Doplňující údaje v 
matrice 

škola c) Plnění vyhl. č.364/2005 
Sb. 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Označení RVP a ŠVP, třídy, názvy 
pov.,nepovin.,volitel.předmětů a 
zájmových útvarů; jména a příjmení 
vyučujících, vých.opatření, 
hodnocení chování, počet 
splněných let a způsob plnění, 
údaje o docházce, přehled 
zam.hodin, údaje o přestupu, 

Bakaláři, 
Word, 
Excel, 
listinná 
podoba 

Příslušné 
orgány 
veřejné 
moci a 
státní 
instituce 

Spisový a 
skartační 
řád 

 nízká 



přeřazení, o vydání vysv.,stupeň 
přiznaných podp.opatření, 
poskytovaná PO, úpravy výstupů, 
inf o IVP, platnost 
dopor.ŠPZ,pohlaví 

Matrika škola c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 
 
 
 
 

a) 

Plnění zákona č. 561/2004 
Sb., Školský zákon - §28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutný souhlas zákonného 
zástupce 
 
 
 
Nutný souhlas zákonného 
zástupce 

Pedagogičtí 
pracovníci, 
hospodářka 

Žák - Jméno, příjmení, RČ, státní 
občanství, místo narození, místo 
trvalého pobytu, předchozí 
vzdělání, stupeň dosaženého 
vzdělání, obor vzdělání, datum 
zahájení vzdělání, údaje o průběhu 
a výsledcích vzdělávání, vyuč. jazyk, 
zdravotní způsobilost, údaje o 
zdr.obtížích, údaje o znevýhodnění, 
mimoř.nadání, podpůr.opatřeních v 
§16, údaje dopručení ŠPZ, datum 
ukončení vzdělávání;  
Zdravotní pojišťovna žáka, 
fotografie žáka 
 
Zákonný zástupce – Jméno, 
příjmení, bydliště, telefon, email, 
datová schránka 
Osoby, které lze informovat (plná 
moc) – jméno, příjmení, bydliště, 
telefon, email, datová schránka 

Bakaláři,  
MS Office, 
listinná 
podoba, 
EZOP, 
datová 
schránka, 
email, 
telefon 

SŠ, jiná ZŠ 
v případě 
přestupu 
 
 
 
MŠMT, 
ČŠI, 
zřizovatel, 
kontrolní 
orgány 

50 let, 
pokud nejde 
o archiválie 
podle bodu 
16 přílohy č. 
2 zákona č. 
499/2004 
Sb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zvláštní kategorie 
osobních údajů-
výjimka čl.9, 
odst.2 písmeno g 

nízká 

Seznámení se škol. 
řádem 

škola c) Plnění zákona č. 561/2004 
Sb., Školský zákon - §28 
 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Zákonný zástupce – jméno, 
příjmení 

Listinná 
podoba 

Nepředává 
se 

5 let  nízká 

Žádost o přijetí do 
ŠD 

škola c)  
 
 
 
 

Plnění zákona č. 561/2004 
Sb., Školský zákon - §28 
 
 
 

ŘŠ, ZŘŠ, 
vedoucí ŠD 

Žák – jméno, příjmení, třída 
 
Zákonný zástupce – jméno, 
příjmení, bydliště, telefon 

Listinná 
podoba 

Nepředává 
se 

Spisový a 
skartační 
řád 

 nízká 

Telefony škola b) Občanský zákoník, 
smlouva s MÚ 

hospodářka Jméno, příjmení - Evidence a 
vyúčtování telefonních čísel 

Listinná 
podoba 

Subjekt 
OÚ, T-
Mobile 

Spisový a 
skartační 
řád 

  

           

Školská rada škola c) Plnění zákona č. 561/2004 
Sb., Školský zákon 

ŘŠ Jméno, příjmení, bydliště, telefon, 
e-mail 

MS Office, 
listinná 
podoba, 
EZOP, 
datová 
schránka, 
email, 

Zřizovatel, 
veřejnost 

Spisový a 
skartační 
řád 

  



telefon 

Smlouvy s cizími 
subjekty 

škola b) Plnění zákona č. 89/2012 
Sb., Občanský zákoník 

ŘŠ, 
hospodářka 
školy 

Název, IČ, jméno, příjmení, datum 
narození, telefon, bydliště, sídlo 

MS Office, 
listinná 
podoba, 
EZOP, 
datová 
schránka, 
email, 
telefon 

Registr 
smluv, 
další 
příslušné 
orgány 
veřejné 
moci a 
státní 
instituce 

   

Vstup do školy – 
čipový systém 

škola b), c) Plnění zákona č. 561/2004 
Sb. 
Kontrola vstupů a 
odchodů ze školy 

ŘŠ, ZŘŠ, 
hospodářka 

Jméno, příjmení, čas příchodu a 
odchodu 

Elektronick
á podoba 

Nepředává 
se 

Školní rok  nízká 

 

Název dodavatele/ organizace pověřené 
zpracováním OÚ  

Popis předmětu dodávky/služeb Písemná smlouva 
ze dne 

Kontaktní údaje Poznámky 

VEMA, a.s., IČ: 26226511 Dodávka a údržba mzdového systému 9. 5. 2018 Okružní 871/3a 
638 00 Brno 

 

Telnes s.r.o., IČ: 28807529 Správa IT sítě 26. 9. 2011 Ústecká 455, 560 02 Česká Třebová  

BAKALÁŘI software s.r.o., IČ: 27483045 
 

Software pro vedení pedagogické dokumentace  Sukova třída 1548, 530 02 Pardubice Evidence, třídní kniha, rozvrh, elektronická 
ŽK 

Z-WARE s.r.o., IČ: 07597533 
 

Stravovací systém  Řípská 20a, 627 00 Brno  

Z-WARE s.r.o., IČ: 07597533 Docházkový systém  Řípská 20a, 627 00 Brno  

Pavel Smolík, IČ: 69136360 Správa a údržba IT 1. 6. 2019 Matyášova 955, Česká Třebová  

MONETA Money Bank, a.s.,  Správa BÚ 22. 8. 2016 Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle  

Mgr. Karel Honl Pověřenec OÚ 18. 5. 2018 e-mail: karel.honl@ceska-trebova.cz, tel. 
+420 603 574 633 

 

Women for women o.p.s IČ: 24231509 Obědy pro děti 2. 9. 2019 Vlastislavova 152/4 Praha 4  

 

 

Možnosti zákonnosti zpracování čl. 6 GDPR 

a) Se zpracováním svých osobních údajů udělil subjekt údajů souhlas pro jeden či více konkrétních účelů (platný souhlas uděluje osoba starší 16 let). 
b) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 
d) Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. 
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce. 
f) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu OÚ. 

                                                           
i Možnosti zákonnosti zpracování čl. 6 GDPR 

a) Se zpracováním svých osobních údajů udělil subjekt údajů souhlas  pro jeden či více konkrétních účelů (platný souhlas uděluje osoba starší 16 let). 
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b) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 
c) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 
d) Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. 
e) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce. 
f) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu OÚ. 

ii  Popište, o jakou agendu se jedná a z jakého důvodu (proč a za jakým účelem) je zpracovávána. Pokud zpracování agendy ukládá zákon, uveďte také který (číslo předpisu/ů a popř. paragraf). 

iii Uveďte, která pracovní místa (zaměstnanci) a které jiné subjekty (třetí strany) jsou zpracováním OÚ pověřené. 

iv Stanovte, které OÚ je pro dosažení účelu zpracování nutné zpracovávat, např. jméno, adresa, r.č., atp. Pokud jsou zpracovávány i zvláštní kategorie OÚ (tzv. citlivé údaje), uveďte do pole "Poznámky 

manažera agendy" zákonnost jejich zpracování (obarvit buňku). 

v Určete, které prostředky (SW) potřebujete pro zpracování agendy. 

vi Definujte organizace, kterým jsou pro naplnění účelu zpracování OÚ předávány. Statut příjemce zakládá pouhé obdržení údajů. Příjemci nejsou orgány veřejné moci v rámci své vyšetřovací 

pravomoci (např. daňové a celní orgány, policie atp.). 

vii Uveďte minimální dobu uložení (skartační znak) a také maximální možnou dobu uložení OÚ po skartační lhůtě, popř. lhůtu do kdy musí být OÚ odstraněn. Musí být řešena digitální i papírová 

podoba dat! Můžete uvést i odkaz na dokument, který tuto lhůtu určuje. 


