
Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 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 zařízení o 

ochraně osobních údajů) 

 

Informační povinnost správce – průběh středního vzdělávání, poskytování školských služeb 

výdejny stravy, kdy osobní údaje správce získal od subjektu údajů (čl. 13 GDPR) 

 

1. Správce údajů, kontaktní údaje 
 

IUVENTAS – Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o. 

adresa sídla  Kounicova 1320/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

ID datové schránky y44cc5dq 

email podatelny iuventas@iuventa.cz 

telefon   596239253  

ředitel   Ing. Lenka Zdražilová 
 

2. Pověřenec správce, kontaktní údaje 
 

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. 

telefon  732 458 238, email m.puskinova@seznam.cz 

 

3. Účel zpracování osobních údajů žáka zpracovávaných v průběhu středního 

vzdělávání, poskytování školských služeb výdejny stravy; právní základ zpracování 

osobních údajů; případné právo podat námitku proti zpracování osobních údajů 
 

 
 

•střední vzdělávání: osobní údaje 
zpracovávané ve smlouvě o 
poskytování vzdělávání za úplatu 
 

osobní údaje žáka zpracovávané v 
průběhu středního vzdělávání, 
poskytování školských služeb a 

účel zpracování  

•plnění smlouvy 
 

právní základ zpracování 
osobních údajů 

mailto:m.puskinova@seznam.cz


 
 

 
 

 

 
 

•střední vzdělávání: interní seznamy žáků 
(jméno a příjmení, třída) zaznamenávající 
rozdělení žáků do tříd za účelem 
organizace vzdělávání; seznamy žáků 
(jméno, příjmení, datum narození, třída, 
telefon, email) předávaných na 
pracoviště, na kterých se uskutečňuje 
odborná praxe, za účelem organizace 
odborné praxe 

 
 

 

osobní údaje žáka zpracovávané v průběhu 
středního vzdělávání, poskytování školských 

služeb a účel zpracování 

•oprávněný zájem správce 

•máte právo podat námitku proti 
zpracování osobních údajů 

právní základ zpracování 
osobních údajů a právo 

podat námitku 

•střední vzdělávání, 
poskytování školských služeb 
výdejny stravy: předání údajů 
o zdravotních obtížích žáka 
lékaři nebo rychlé záchranné 
službě v zájmu ochrany života 
a zdraví žáka 
 

osobní údaje žáka zpracovávané v 
průběhu středního,  poskytování 

školských služeb a účel zpracování   

•ochrana životně důležitých 
zájmů žáka 

právní základ zpracování 
osobních údajů 

•střední vzdělávání, poskytování 
školských služeb výdejny stravy: 
osobní údaje zpracovávané v 
průběhu správního řízení 
(přestup do jiné školy, povolení 
individuálního vzdělávacího 
plánu, vyloučení z výdejny stravy 
atd.) za účelem vedení správního 
řízení 
 

osobní údaje žáka zpracovávané v 
průběhu středního vzdělávání, 

poskytování školských služeb a účel 
zpracování  

•plnění právní povinnosti a 
výkon veřejné moci 

•máte právo podat 
námitku proti zpracování 
osobních údajů, protože 
správce při rozhodování ve 
správním řízení vykonává 
veřejnou moc 

právní základ zpracování 
osobních údajů a právo 

podat námitku 



 

 
 

 

 
 

•střední vzdělávání: 

•jméno a příjmení, škola a třída, výsledky v soutěžích, fotografie, 
audio- a videozáznamy zveřejňované v listinných propagačních 
materiálech, školní kronice, na webových stránkách, facebooku 
školy pro účely prezentace a propagace 

•jméno a příjmení, škola a třída, emailová adresa, výsledky v 
soutěžích pro účely organizace školní kola soutěží a předání 
organizátorovi vyšších kol soutěží 

•identifikační údaje pro účely přihlášení k ubytovacím službám na 
akcích organizovaných školou 

•údaj o zdravotní pojišťovně žáka pro účely komunikace s lékařem 

•telefonní číslo, email žáka pro účely efektivní komunikace s žákem, 
zasílání informací o vzdělávání 

osobní údaje žáka zpracovávané v 
průběhu středního vzdělávání, 

poskytování školských služeb a účel 
zpracování   

•souhlas se zpracováním 
osobních údajů 

právní základ zpracování 
osobních údajů 

•střední vzdělávání, poskytování školských služeb 
výdejny stravy: osobní údaje povinně evidované 
ve školní matrice údaje pro účely vedení školní 
matriky 

•střední vzdělávání: osobní údaje zpracovávané v 
třídním výkazu 

•střední vzdělávání: osobní údaje povinně 
zpracovávané v souvislosti se zajištěním odborné 
praxe 

•střední vzdělávání: osobní údaje povinně 
zpracovávané při zotavovací akci (doklad o tom, 
že je žák zdravotně způsobilé k účasti na ní a 
podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním 
nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo 
že se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci; doklad o "bezinfekčnosti" žáka) 
pro účely zajištění zotavovací akce 

•střední vzdělávání: osobní údaje evidované v 
třídní knize 

•v seznámení žáků se školním řádem střední školy; 
seznámení žáků s vnitřním řádem výdejny stravy 
pro účely plnění povinnosti dle školského zákona  
 

 
osobní údaje žáka zpracovávané v průběhu 
středního vzdělávání, poskytování školských 

služeb a účel zpracování  

•zpracováním osobních údajů správce plní 
právní povinnost vyplývající ze zákona   
č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), v 
platném znění; zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví, v platném 
znění; vyhlášky č. 13/2005 Sb., o 
středním vzdělávání a vzdělávání v 
konzervatoři, v platném znění; vyhlášky 
č. 364/2005 Sb., 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), v platném znění; vyhlášky         
č. 106/2002 Sb., o hygienických 
požadavcích na zotavovací akce pro děti, 
v platném znění  

právní základ zpracování 
osobních údajů 



 
 
  

•střední vzdělávání: osobní údaje v záznamech 
pedagogické diagnostiky, plánech pedagogické 
podpory a individuálních vzdělávacích plánech pro 
účely poskytování podpůrných opatření 

•střední vzdělávání, poskytování školských služeb 
výdejny stravy: osobní údaje evidované v knize 
úrazů, záznamu o úrazu a v souvislosti s hlášením 
záznamu o úrazu pro účely vedení dokumentace o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

•střední vzdělávání: osobní údaje obsažené v 
přihlášce k maturitní zkoušce, žádosti o nahrazení 
profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka a dokladu 
o úspěšném vykonání standardizované jazykové 
zkoušky 

•střední vzdělávání: osobní údaje obsažené v 
přihlášce k jednotlivé zkoušce 

•střední vzdělávání: osobní údaje obsažené v 
osvědčení o jednotlivé zkoušce 

•střední vzdělávání: osobní údaje obsažené v 
protokolech o maturitní zkoušce, maturitním 
vysvědčení 

•střední vzdělávání, poskytování školských služeb 
výdejny stravy: osobní údaje obsažené v seznámení 
žáků se školním řádem střední školy; seznámení 
žáků s vnitřním řádem výdejny stravy pro účely 
plnění povinnosti dle školského zákona  
 

 osobní údaje žáka zpracovávané 
v průběhu středního vzdělávání, 
poskytování školských služeb a 

účel zpracování  

•zpracováním osobních údajů správce plní 
právní povinnost vyplývající ze zákona      
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění; vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním 
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v 
platném znění; vyhlášky   č. 27/2016 Sb., o 
vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v 
platném znění; vyhlášky č. 107/2005 Sb., o 
školním stravování, v platném znění;; 
vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů 
dětí, žáků a studentů, v platném znění, 
vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 
podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou, v 
platném znění, vyhlášce č. 3/2015 Sb., o 
dokladech o vzdělávání, v platném znění 

právní základ zpracování 
osobních údajů 



4. Účel zpracování osobních údajů zákonného zástupce žáka zpracovávaných 
v průběhu středního vzdělávání, při poskytování školských služeb výdejnou stravy; 
právní základ zpracování osobních údajů, případně právo podat námitku proti 
zpracování osobních údajů 

 

 
 

 
 

•střední vzdělávání: osobní údaje 
zpracovávané ve smlouvě o 
poskytování vzdělávání za úplatu 
 

osobní údaje zákonného zástupce 
žáka zpracovávané v průběhu 

středního vzdělávání, poskytování 
školských služeb a účel zpracování  

•plnění smlouvy 
 

právní základ zpracování 
osobních údajů 

•střední vzdělávání: jméno a příjmení, 
fotografie, audio- a videozáznamy 
zveřejňované v listinných propagačních 
materiálech, školní kronice, na 
webových stránkách, facebooku školy 
pro účely prezentace a propagace 

•emailová adresa za účelem efektivní 
komunikace a zasílání informací o 
vzdělávání 
 

osobní údaje zákonného zástupce 
žáka zpracovávané v průběhu 

středního vzdělávání, poskytování 
školských služeb a účel zpracování  

•udělení souhlasu se zpracováním 
osobních údajů 

 

právní základ zpracování 
osobních údajů 



 
 

5. Příjemce osobních údajů 
 

Příjemcem osobních údajů žáka zpracovávaných v průběhu předškolního, základního, středního, 

zájmovému vzdělávání, poskytování školských služeb školní jídelnou, výdejnou stravy a internátem je 

- MŠMT při předávání údajů ze školní matriky, 

- ČŠI, zřizovatel, zdravotní pojišťovna žáka při hlášení úrazu, 

•střední vzdělávání, poskytování 
školských služeb výdejnou stravy: 
osobní údaje zpracovávané v 
průběhu správního řízení (přestup 
do jiné školy, povolení 
individuálního vzdělávacího plánu, 
vyloučení z výdejny stravy atd.) pro 
účely vedení správního řízení 
 

osobní údaje zákonného zástupce 
žáka zpracovávané v průběhu 

středního, vzdělávání, poskytování 
školských služeb a účel zpracování  

•plnění právní povinnosti a výkon 
veřejné moci 

•máte právo podat námitku proti 
zpracování osobních údajů, protože 
správce při rozhodování ve správním 
řízení vykonává veřejnou moc 
 

právní základ zpracování osobních 
údajů a právo podat námitku 

•střední vzdělávání, poskytování školských 
služeb výdejny stravy: osobní údaje 
povinně evidované ve školní matrice údaje 
pro účely vedení školní matriky 

•střední vzdělávání: osobní údaje v 
záznamech pedagogické diagnostiky, 
plánech pedagogické podpory a 
individuálních vzdělávacích plánech pro 
účely poskytování podpůrných opatření 

•střední vzdělávání, poskytování školských 
služeb výdejny stravy: osobní údaje 
evidované v záznamu o úrazu a v 
souvislosti s hlášením záznamu o úrazu pro 
účely vedení dokumentace o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

•střední vzdělávání, poskytování školských 
služeb výdejny stravy: osobní údaje 
obsažené v informování zákonných 
zástupců žáků o školním řádu střední školy, 
vnitřním řádu výdejny stravy, pro účely 
plnění povinnosti dle školského zákona  
 

 

osobní údaje zákonného zástupce 
žáka zpracovávané v průběhu 

středního vzdělávání, poskytování 
školských služeb a účel zpracování  

•zpracováním osobních údajů správce plní 
právní povinnost vyplývající ze zákona             
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění; 
vyhlášky č. 364/2005 Sb., 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), v platném znění; vyhlášky                   
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných, v platném znění; vyhlášky č. 
64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a 
studentů, v platném znění 

právní základ zpracování 
osobních údajů 



- Centrum zjišťování výsledků vzdělávání při předávání údajů o výsledcích společné části maturitní 

zkoušky, 

- škola, ze které žák přestoupil, 

- odvolací orgán (Krajský úřad Moravskoslezského kraje), pokud bude v rámci odvolání správní 

spis předán odvolacímu orgánu, 

- případně třetí osoba, která se podílí na vzdělávání (např. pracoviště odborné praxe). 

 

Příjemcem osobních údajů zákonného zástupce žáka zpracovávaných v průběhu středního 

vzdělávání, poskytování školských služeb výdejnou stravy je 

- odvolací orgán (Krajský úřad Moravskoslezského kraje kraje), pokud bude v rámci odvolání 

správní spis předán odvolacímu orgánu, 

- ČŠI, zřizovatel, zdravotní pojišťovna žáka při hlášení úrazu. 

 

6. Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci 
 

Správce osobní údaje zpracovávané v rámci středního vzdělávání, poskytování školských služeb 

výdejnou stravy nepředává do třetí země nebo mezinárodní organizaci.  

 

7. Doba, po kterou jsou osobní údaje u správce uloženy 
 

Osobní údaje,  

- které jsou obsaženy v třídním výkazu, jsou u správce uloženy po dobu skartační lhůty dle 

spisového a skartačního řádu, tj. po dobu 45 let, 

- které jsou obsaženy v následující dokumentaci: přihláška k maturitní zkoušce, záznamové 

archy didaktických testů a písemných prací, protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně, 

záznam o předání a záznam o uložení zkušební dokumentace jsou u správce uloženy po dobu 

skartační lhůty dle spisového a skartačního řádu, tj. po dobu 5 let, 

- které jsou obsaženy v následující dokumentaci: protokol o průběhu maturitní zkoušky ve 

zkušebním místě, protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol o 

výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka, protokol o průběhu 

profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky, protokol o výsledcích 

profilové části maturitní zkoušky žáka, jsou u správce uloženy po dobu skartační lhůty dle 

spisového a skartačního řádu, tj. po dobu 45 let, 

- které je obsaženy v osobním spisu žáka, jsou u správce uloženy po dobu skartační lhůty dle 

spisového a skartačního řádu, tj. po dobu 10 let, 

- které jsou obsaženy ve správním spisu, jsou u správce uloženy po dobu skartační lhůty dle 

spisového a skartačního řádu, tj. po dobu 10 let, 

- které jsou obsaženy v třídní knize jsou u správce uloženy po dobu skartační lhůty dle 

spisového a skartačního řádu, tj. po dobu 5 let, 

- které jsou obsaženy v záznamech třídních schůzek, jsou u správce uloženy po dobu skartační 

lhůty dle spisového a skartačního řádu, tj. po dobu 1 roku. 

  



8. Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
 

Máte právo 

na přístup k 

Vašim osobním 

údajům nebo 

osobním údajům 

Vašeho dítěte 

na opravu 

Vašich 

osobních 

údajů nebo 

osobních 

údajů 

Vašeho 

dítěte 

na výmaz 

Vašich 

osobních 

údajů nebo 

osobních 

údajů Vašeho 

dítěte 

na omezení 

zpracování 

Vašich 

osobních 

údajů nebo 

osobních 

údajů Vašeho 

dítěte 

vznést 

námitku 

proti 

zpracování 

Vašich 

osobních 

údajů nebo 

osobních 

údajů Vašeho 

dítěte 

odvolat 

souhlas se 

zpracováním 

Vašich 

osobních 

údajů nebo 

osobních 

údajů Vašeho 

dítěte 

- informace o 

tom, zda 

správce osobní 

údaje 

zpracovává 

- jednorázové 

nahlédnutí do 

dokumentace a 

informace o 

zpracování 

osobních údajů 

- poskytnutí 

kopie 

zpracovávaných 

osobních údajů 

(první kopie, 

kopie 

poskytnutá po 

delší době nebo 

změně 

zpracování 

osobních údajů 

se poskytuje 

bezplatně; jinak 

se poskytuje za 

poplatek) 

- oprava 

nepřesnýc

h nebo 

doplnění 

neúplných 

osobních 

údajů 

- právo není 

absolutní, 

v 

některých 

případech 

(plnění 

právní 

povinnosti

, vedení 

správního 

řízení) 

správce 

osobní 

údaje 

nemůže 

vymazat 

- označené 

osobní údaje 

správce 

ukládá, avšak 

jinak nesmí 

dále, (až na 

výjimky) 

zpracovávat 

- správce 

vykonává 

veřejnou 

moc 

(rozhoduje 

ve 

správním 

řízení), 

- správce 

zpracovává 

osobní 

údaje na 

základě 

oprávněné

ho zájmu 

správce 

- kdykoli, 

- mailem, 

písemně, 

- zpracování 

osobních 

údajů do 

odvolání 

souhlasu je 

legální 

Správce odpoví na Vaši žádost do 1 měsíce (lhůtu je možné prodloužit o další 

2 měsíce), a to písemně, případně jiným způsobem (např. ústně, elektronicky). 

 

 

9. Právo podat stížnost u dozorového úřadu 
 

Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. 

 



10. Poskytování osobních údajů v průběhu středního vzdělávání, poskytování 

školských služeb výdejnou stravy jako zákonný požadavek, povinnost osobní 

údaje poskytnout. Důsledky neposkytnutí osobních údajů 
 

Zákonný požadavek a současně povinnost osobní údaje poskytnout se vztahuje na případy, kdy 

zpracování osobních údajů vyplývá z právních předpisů (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví, v platném znění; v platném znění; vyhlášky č. 364/2005 Sb., 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), v platném 

znění; vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, v platném znění; vyhlášky č. 106/2002 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce 

pro děti, v platném znění; vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění; vyhlášky 

č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění), vyhlášky č. 177/2009 Sb., o 

bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném 

znění, vyhlášce č. 3/2015 Sb., o dokladech o vzdělávání, v platném znění, vyhlášky č. 13/2005 Sb., o 

středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění. Pokud tyto údaje nejsou 

poskytnuty, nelze žákovi poskytovat vzdělávání nebo školské služby podle potřeb žáka. 


