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Zpracovávané osobní údaje a účel jejich zpracování 

Správce zpracovává osobní údaje žáků/dětí a zákonných zástupců (v 
určitých případech i údaje třetích osob) zejména pro zajištění vedení 
dokumentace školy, v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 364/2005 o vedení dokumentace 
škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol 
a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských 
zařízení) a vyhlášky 3/2015 o některých dokladech o vzdělání, jakož i na základě 
veřejného zájmu či uděleného souhlasu 
 
 zejména v těchto případech/při těchto činnostech: 
 

• Přijetí k základnímu vzdělávání  
• Odklad povinné školní docházky  
• Sdělení o vzdělávání v cizině  
• Vedení záznamů v třídní knize  
• Žádost o přijetí do školy) 
• Žádost o odhlášení žáka ze vzdělávání v ZŠ - přestup na jinou školu  
• Posudek zdravotní způsobilosti (ozdravný pobyt, výuka plavání, škola v 

přírodě)  
• Uvolnění žáka z vyučování  
• Stravování žáka 
• Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem  
• Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání     
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• Dokumentace školní družiny 
• BOZP (dokumentace o úrazu, záznam o úrazu aj.) 
• Prezentace školy 
• Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv) 
• Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (školy 

v přírodě, lyžařský kurz, výjezd do ciziny,  plavání, kroužky, školní družina)                                                                                                 

 

Typ zpracovávaných údajů dětí/žáků: 

• 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 adresy mateřské školy, kterou žák 
navštěvuje/navštěvoval či základní školy ze které žák přestupuje 

• údaje o následném vzdělávání žáka při přestupu na jinou školu (název, adresa, 
ročník..) 

• odklad školní docházky (a důvody odkladu) 
• sourozenci (jméno, datum narození) 
• zájem o zařazení do školní družiny 
• 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 závěrech 

vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; 
• údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které 

by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;  
• zdravotní pojišťovna (včetně čísla pojištěnce) 
• údaje o pravidelném očkování 
• datum ukončení vzdělávání ve škole  
• podobizna a videozáznam žáka (TV, reportáže, školní časopis, fotogalerie) 
• žákem označené výtvarné nebo písemné dílo 



• informace o úspěších žáků (olympiády, mezinárodní zkoušky aj.) 
 
 
Typ zpracovávaných údajů zákonných zástupců 

• jméno a příjmení 
• místo trvalého pobytu nebo bydliště zákonného zástupce, pokud nemá na 

území České republiky místo trvalého pobytu adresa pro doručování 
• telefonní spojení 
• email 
• číslo účtu  
• titul,  případně zaměstnání (na základě souhlasu) 
• Č.j. rozsudku o rodičovské odpovědnosti 
• časový rozsah styku rodiče s dítětem 

 

Typ zpracovávaných údajů 3. osob – (pro potřeby vyzvedávání ze ZŠ/družiny) 

• Jméno a příjmení 
• vztah k dítěti (příbuzný, soused atd.) 
• telefonní číslo  

 

Podrobný popis včetně konkrétních bezpečnostních opatření, kategorii 
příjemců, předávání údajů, lhůt pro výmaz atd. je k nahlédnutí v ředitelně 
školy. 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet 
prostřednictvím datové schránky: 4k5r5ra, emailem: reditelka @zseasystart.cz či 
poštou na adrese: ZŠ Easy Start s.r.o. Blatenská 1073/27a, 326 00 Plzeň.   

Výše uvedeným způsoby je v relevantních případech možno se na školu obracet 
za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo 
výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracováním jako i 
při uplatnění práva ne přenesení údajů a dalších práv podle obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na 
školu obracet v případě údajů zpracovaných na základě souhlasu rovněž za účelem 
odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 


