
Osobní údaje ve škole – Studijní oddělení, ZŘ 
 

Doklad Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon/souhlas Ochrana a zabezpečení/ doba 
uchovávání 

Evidence žáků nebo 
studentů (školní matrika) 

Povinná dokumentace školy Osobní a citlivé údaje 
žáků a studentů 

jméno, příjmení, 
datum narození, 
adresa atd. 

Ředitele školy 

Určení pedagogičtí 
pracovníci 

§ 28 odst. 1 písm. b) 
školského zákona 

Směrnice ředitele školy o 
vedení školní matriky 

Zachovávání mlčenlivosti 

Doklady o přijímání, žáků, 
studentů a uchazečů ke 
vzdělávání, o průběhu 
vzdělávání a jeho 
ukončování, 

Povinná dokumentace školy Osobní a citlivé údaje 
žáků a studentů 

Ředitele školy 

Určení pedagogičtí 
pracovníci 

§ 28 odst. 1 písm. c) 
školského zákona 

Spisový a skartačního řád 

Maturitní zkouška Údaje k maturitní zkoušce 
předávané školou Centru pro 
zjišťování výsledků vzdělávání 

Osobní údaje žáků Centrum § 60a a § 81 zákona č. 
561/2004 Sb., školský 
zákon 

Vyhláška č. 353/2016 Sb. 

Spisový a skartačního řád  

Zachovávání mlčenlivosti 

Praktické vyučování na 
pracovištích fyzických a 
právnických osob 

Údaje o žácích, kteří provádějí 
praktické vyučování na 
pracovištích fyzických a 
právnických osob 

Osobní údaje žáků Fyzická nebo 
právnická osoba, kde 
probíhá praktické 
vyučování 

§ 65 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., školský 
zákon 

§ 12 vyhlášky č. 13/2005 
Sb., o středním vzdělávání 

Smlouva o obsahu, rozsahu a 
podmínkách praktického 
vyučování 



Doklad Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon/souhlas Ochrana a zabezpečení/ doba 
uchovávání 

Třídní kniha, která 
obsahuje průkazné údaje 
o poskytovaném 
vzdělávání a jeho 
průběhu, 

Povinná dokumentace školy Osobní a citlivé údaje 
žáků a studentů 

Ředitele školy 

Určení pedagogičtí 
pracovníci 

§ 28 odst. 1 písm. f) 
školského zákona 

Spisový a skartačního řád 

Záznamy z pedagogických 
rad, 

Povinná dokumentace školy Osobní a citlivé údaje 
žáků a studentů 

Ředitele školy 

Určení pedagogičtí 
pracovníci 

§ 28 odst. 1 písm. h) 
školského zákona 

Spisový a skartačního řád 

Informace o žácích mimo 
školní matriku 

Školní mléko a ovoce do škol 

Školní jídelna (není součástí 
školy) 

Jméno a příjmení 
žáka 

Datum narození 

 Nařízení vlády č. 478/2009 
Sb. o stanovení některých 
podmínek pro poskytování 
podpory na ovoce a 
zeleninu 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., 
o školním stravování. 

Spisový a skartačního řád  

Zachovávání mlčenlivosti 

Pracovní náplně 

Údaje o zdravotní 
způsobilosti žáka nebo 
studenta 

Údaje o zdravotní způsobilosti 
dítěte nebo žáka, kteří se 
účastní školy v přírodě nebo 
zotavovací akce   

 

 

Osobní a citlivé údaje 
žáků, studentů 

 § 9 až § 11 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví  

Směrnice ředitele školy 
k mimoškolním akcím 



Doklad Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon/souhlas Ochrana a zabezpečení/ doba 
uchovávání 

Seznamy žáků  Organizování mimoškolních 
akcí a zahraničních zájezdů, 
slevenky na hromadnou 
jízdenku 

Organizování soutěží a 
olympiád 

Jméno a příjmení 
žáka 

Datum narození 

Rodné číslo, číslo 
pasu 

Ubytovací zařízení 

Dopravce ASŠK 

Organizátor soutěží a 
olympiád 

Cestovní kancelář 

Informovaný souhlas Spisový a skartačního řád 

Pracovní náplně 

Zachovávání mlčenlivosti 

Seznamy zákonných 
zástupců a dalších osob 
nad rámec školní matriky 

Informace pro  

školy 

Kontakt na zákonné zástupce 

Seznam žáků 

Telefonní čísla žáků, 
zákonných zástupců 
žáků 

Adresa rodičů (jiná, 
než žáka) 

 Informovaný souhlas Spisový a skartačního řád 

Pracovní náplně 

Zachovávání mlčenlivosti 

Fotografie, videa fotografie za účelem 
propagace či zvýšení zájmu 
žáků o studium na dané škole 

 Webové stránky 
školy, nástěnky 

Informovaný souhlas Vhodnost fotografií 

Fotografie, videa Fotografie za účelem výkonu 
nebo ochrany práv osob 
(záznam o šikaně nebo jiném 
protiprávním jednání, 
dokumentace úrazu, …) 

  § 87, § 88 a § 89 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský 
zákoník 

Spisový a skartačního řád 

Pracovní náplně 

Zachovávání mlčenlivosti 



Doklad Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon/souhlas Ochrana a zabezpečení/ doba 
uchovávání 

Fotografie, videa Fotografie z veřejných akcí 
pořádaných školou pro 
novinářské či reportážní účely 

 Webové stránky 
školy, nástěnky 

§ 87, § 88 a § 89 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský 
zákoník 

Vhodnost fotografií 

Výtvarná a obdobná díla,  Zveřejnění výtvarných a 
obdobných děl žáků na 
výstavách a přehlídkách  

Jméno a příjmení 
žáka 

 Informovaný souhlas  

Úrazy žáků Povinná dokumentace školy Jméno, příjmení, 
adresa, datum 
narození, ZP žáka, 
Jméno, příjmení, 
adresa, e-mail ZZ 

ČŠI, ZP žáka, 
pojišťovna, OIP 

(společní správci?) 

Vyhl. č. 64/2005 Po dobu studia 

Spisový a skartační řád 

ISIC Průkaz žáka, studenta, slouží  
pro vstup do budovy, výběr 
oběda, průkaz v knihovně 

Osobní a citlivé údaje 
- jméno, příjmení, 
datum narození, 
adresa, kontakt atd. 
žáka 

Jméno, příjmení ZZ 

Alive = správce Plnění smlouvy,  

informovaný souhlas 
s účelem ISIC v rámci školy 

Po dobu studia 

Spisový a skartační řád 

Předávání informací o 
vzdělávání  

Na žádost Osobní údaje 

(jméno, příjemní, 
datum narození 

 § 21, § 28 a § 164 odst. 1 
písm. f) ŠZ  + zákon č. 
106/1999 Sb. 

Spisový a skartační řád 



Doklad Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon/souhlas Ochrana a zabezpečení/ doba 
uchovávání 

Doklad o seznámení se se 
školním řádem  

Pro potřebu školy Jméno, příjmení, 
podpis žáka, 

Jméno, příjemní, 
podpis ZZ 

Pro potřeby školy § 28 a § 30 ŠZ Spisový a skartační řád 

Potvrzení doby studia 
(žáci, studenti, 
absolventi) 

Na žádost Jméno, příjmení, 
datum narození, 
adresa, obor 

  Spisový a skartační řád 

Uvolnění z výuky tělesné 
výchovy 

Na žádost Osobní data žáka Vyučující TEV, třídní 
učitel 

§ 50, odst. 2 a § 164 odst. 
1 ŠZ, 

Spisový a skartační řád 

Žádosti o uvolnění 
z vyučování 

Na žádost Osobní data žáka ŘŠ, ZŘŠ § 164 odst. 1 ŠZ Spisový a skartační řád 

Protokol o komisionální 
zkoušce 

 Osobní data žáka  § 17 odst. 3, § 38 odst. 5, § 
41 odst. 5, § 164 odst. 1 
ŠZ, § 6 vyhlášky č. 13/2005 
Sb. 

Spisový a skartační řád 

Žádost o vydání duplikátu 
závěrečného, maturitního 
vysvědčení 

Na žádost Osobní data žáka  § 28, a § 164 odst. 1 ŠZ, § 4 
vyhlášky č. 3/2015 Sb. a 
zákon č. 106/1999 Sb., 

Spisový a skartační řád 



Doklad Účel zpracování Údaje Příjemce Zákon/souhlas Ochrana a zabezpečení/ doba 
uchovávání 

Žádosti o vydání 
ročníkového vysvědčení 

Na žádost Osobní data žáka  § 24, § 28, a § 164 odst. 1 
ŠZ, § 3 vyhlášky č. 
364/2005 Sb. a zákon č. 
106/1999 Sb., 

Spisový a skartační řád 

 


