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Záznam o činnostech zpracování: Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a smlouva o poskytování vzdělávání 

Jméno a kontaktní údaje správce: 
 

IUVENTAS – Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o. 
sídlo: Kounicova 1320/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
ředitelka Ing. Lenka Zdražilová 

Jméno a kontaktní údaje pověřence: 
 

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. 
Komenského 293, Šanov 671 68 
732 458 238, m.puskinova@seznam.cz  

Výčet činností: 
1. Přijímání ke vzdělávání v prvním ročníku střední školy  
2. Přijímání ke vzdělávání ve vyšším ročníku střední školy  

1. Přijímání ke vzdělávání v první ročníku střední školy  

Osobní údaj Subjekt údajů Účel zpracování Technická 
opatření 

Organizační 
bezpečnostní 
opatření 

Kategorie příjemců Případné 
předání do 
třetích 
zemí 

Plánovaná lhůta 
pro výmaz 

Osobní údaje uvedené ve 
formuláři přihlášky, jehož 
tiskopis (tj. i obsah) stanoví 
MŠMT 
 
Osobní údaje uvedené 
v přílohách přihlášky: 
- doporučení školského 

poradenského zařízení, 
pokud má být přijímací 
řízení upraveno 
v souladu s podpůrnými 
opatřeními, 

- posudek o zdravotní 
způsobilosti, pokud je 
zdravotní způsobilost 
podmínkou přijetí, 

- ověřené kopie 
vysvědčení nebo výpisu 
z vysvědčení, pokud 
není klasifikace 

- uchazeč 
- zákonný, 

zástupce 
nezletilého 
uchazeče (v 
nezbytných 
případech 
ředitel zařízení 
pro výkon 
ústavní nebo 
ochranné 
výchovy) 

- ředitel základní, 
střední školy 
nebo 
konzervatoře 
potvrzující 
klasifikaci 
uvedenou na 
přihlášce 

vedení správního řízení, 
v souladu se zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších 
předpisů; zákonem 
č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve 
znění pozdějších 
předpisů; v souladu s 
§ 59 a násl. a § 165 
odst. 2 písm. f) zákona 
č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, 
středním, vyšším 
odborném a jiném 
vzdělávání (školský 
zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 
nařízením vlády 
č. 211/2010 Sb., o 
soustavě oborů vzdělání 

vedení 
správního 
spisu 
v listinné 
podobě 
 

- přístup do spisu 
určeného 
omezeného 
okruhu osob dle 
interního 
předpisu 

- oddělené 
uložení spisu 
zajišťující 
ochranu před 
únikem údajů 
dle interního 
předpisu 

 

- Centrum pro 
zjišťování 
výsledků 
vzdělávání 
v případě oborů 
vzdělání, v rámci 
kterých se koná 
jednotná 
přijímací zkouška 

- zletilý uchazeč, 
zákonný 
zástupce 
nezletilého 
uchazeče 

- v případě 
odvolání proti 
rozhodnutí 
odvolací orgán 
(Krajský úřad 
Moravskoslezské
ho kraje) 

nepředává 
se 

podle spisového 
a skartačního 
řádu 

mailto:m.puskinova@seznam.cz
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potvrzena základní 
školou, střední školou 
nebo konzervatoří, 

- doklad o získání 
příslušného stupně 
středního vzdělání, 
pokud se uchazeč hlásí 
do zkráceného studia 
pro získání středního 
vzdělání s maturitní 
zkouškou, 

- doklad o splnění 
povinné školní 
docházky, jde-li o 
uchazeče, který ukončil 
nebo ukončí povinnou 
školní docházku v 
zahraniční škole, 
vydaný zahraniční 
školou, 

- osvědčení o uznání 
rovnocennosti 
zahraničního 
vysvědčení vydaného 
zahraniční školou nebo 
rozhodnutí o uznání 
platnosti zahraničního 
vysvědčení v případě, 
že se pro přijetí 
vyžaduje získání 
příslušného stupně 
vzdělání, 

- osobní údaje uvedené 
v dalších přílohách 
přihlášky odpovídajících 
kritériím přijímacího 

v základním, středním a 
vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů; 
vyhláškou 
č. 353/2016 Sb., o 
přijímacím řízení ke 
střednímu vzdělávání, 
ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláškou 
č. 27/2016 Sb., o 
vzdělávání žáků se 
speciálními 
vzdělávacími potřebami 
a žáků nadaných, ve 
znění pozdějších 
předpisů 
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řízení (např. výsledky 
v soutěžích) 

Osobní údaje uvedené 
v doporučení školského 
poradenského zařízení pro 
úpravu podmínek přijímání 
ke vzdělávání a 
informovaném souhlasu 
zletilého uchazeče nebo 
zákonného zástupce 
s navrženými úpravami 
podmínek 

- uchazeč 
- zákonný 

zástupce 
uchazeče 

- vedoucí 
školského 
poradenského 
pracoviště 

vedení správního řízení, 
v souladu se zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších 
předpisů; zákonem 
č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve 
znění pozdějších 
předpisů; v souladu s 
§ 59 a násl. a § 165 
odst. 2 písm. f) zákona 
č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, 
středním, vyšším 
odborném a jiném 
vzdělávání (školský 
zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 
nařízením vlády 
č. 211/2010 Sb., o 
soustavě oborů vzdělání 
v základním, středním a 
vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů; 
vyhláškou 
č. 353/2016 Sb., o 
přijímacím řízení ke 
střednímu vzdělávání, 
ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláškou 
č. 27/2016 Sb., o 
vzdělávání žáků se 
speciálními 

vedení 
správního 
spisu 
v listinné 
podobě 
 

- přístup do spisu 
určeného 
omezeného 
okruhu osob dle 
interního 
předpisu 

- oddělené 
uložení spisu 
zajišťující 
ochranu před 
únikem údajů 
dle interního 
předpisu 

- Centrum pro 
zjišťování 
výsledků 
vzdělávání 
v případě oborů 
vzdělání, v rámci 
kterých se koná 
jednotná 
přijímací zkouška 

- zletilý uchazeč, 
zákonný 
zástupce 
nezletilého 
uchazeče 

- v případě 
odvolání proti 
rozhodnutí 
odvolací orgán 
(Krajský úřad 
Moravskoslezské
ho kraje) 

nepředává 
se 

podle spisového 
a skartačního 
řádu 
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vzdělávacími potřebami 
a žáků nadaných, ve 
znění pozdějších 
předpisů 

Osobní údaje podporující 
osoby obsažené v rozhodnutí 
ředitele o tom, kdo bude 
podporující osobou 

- podporující 
osoba 

vedení správního řízení, 
v souladu se zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších 
předpisů; zákonem 
č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve 
znění pozdějších 
předpisů; v souladu s 
§ 59 a násl. a § 165 
odst. 2 písm. f) zákona 
č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, 
středním, vyšším 
odborném a jiném 
vzdělávání (školský 
zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 
nařízením vlády 
č. 211/2010 Sb., o 
soustavě oborů vzdělání 
v základním, středním a 
vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů; 
vyhláškou 
č. 353/2016 Sb., o 
přijímacím řízení ke 
střednímu vzdělávání, 
ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláškou 
č. 27/2016 Sb., o 

vedení 
správního 
spisu 
v listinné 
podobě 
 

- přístup do spisu 
určeného 
omezeného 
okruhu osob dle 
interního 
předpisu 

- oddělené 
uložení spisu 
zajišťující 
ochranu před 
únikem údajů 
dle interního 
předpisu 

- zletilý uchazeč, 
zákonný 
zástupce 
nezletilého 
uchazeče 

- v případě 
odvolání proti 
rozhodnutí 
odvolací orgán 
(Krajský úřad 
Moravskoslezské
ho kraje) 

nepředává 
se 

podle spisového 
a skartačního 
řádu 
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vzdělávání žáků se 
speciálními 
vzdělávacími potřebami 
a žáků nadaných, ve 
znění pozdějších 
předpisů 

Osobní údaje uvedené 
v žádosti o prominutí 
přijímací zkoušky z českého 
jazyka a literatury v případě 
uchazeče, který získal 
předchozí vzdělání ve škole 
mimo území ČR 

- uchazeč, 
- zákonný 

zástupce 
nezletilého 
uchazeče 

vedení správního řízení 
v souladu s § 20 odst. 4 
zákona č. 561/2004 Sb., 
ve znění pozdějších 
předpisů, a § 14 
vyhlášky 
č. 353/2016 Sb., ve 
znění pozdějších 
předpisů 

vedení 
správního 
spisu 
v listinné 
podobě 

- přístup do 
spisu určeného 
omezeného 
okruhu osob 
dle interního 
předpisu 

- oddělené 
uložení spisu 
zajišťující 
ochranu před 
únikem údajů 
dle interního 
předpisu 

- zletilý uchazeč, 
zákonný 
zástupce 
nezletilého 
uchazeče 

- v případě 
odvolání proti 
rozhodnutí 
odvolací orgán 
(Krajský úřad 
Moravskoslezské
ho kraje) 

nepředává 
se 

podle spisového 
a skartačního 
řádu 

Osobní údaje uvedené ve 
zkušební dokumentaci 
(výsledky jednotné zkoušky, 
výsledky školní přijímací 
zkoušky, výsledky ověření 
znalosti českého jazyka 
rozhovorem v případě osob, 
které nekonaly zkoušku 
z českého jazyka a literatury) 

- uchazeč  vedení správního řízení 
v souladu s § 59 a násl. 
zákona č. 561/2004 Sb., 
ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhláškou 
č. 353/2016 Sb., ve 
znění pozdějších 
předpisů 

vedení 
správního 
spisu v 
listinné 
podobě 

- přístup do spisu 
určeného 
omezeného 
okruhu osob dle 
interního 
předpisu 

- oddělené 
uložení spisu 
zajišťující 
ochranu před 
únikem údajů 
dle interního 
předpisu 

- zletilý uchazeč, 
zákonný 
zástupce 
nezletilého 
uchazeče, 

- v případě 
odvolání proti 
rozhodnutí 
odvolací orgán 
(Krajský úřad 
Moravskoslezsk
ého kraje) 

nepředává 
se 

podle spisového 
a skartačního 
řádu 

Osobní údaje uvedené ve 
správním rozhodnutí 

- uchazeč, 
- zákonný zástupce 

nezletilého 
uchazeče 

vydání rozhodnutí v 
souladu se zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní 
řád, souladu s § 59 a 

vedení 
správního 
spisu 

- přístup do spisu 
určeného 
omezeného 
okruhu osob dle 

- zletilý uchazeč, 
zákonný 
zástupce 

nepředává 
se 

podle spisového 
a skartačního 
řádu 
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násl. a § 165 odst. 2 
písm. f) zákona 
č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, 
středním, vyšším 
odborném a jiném 
vzdělávání (školský 
zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

v listinné 
podobě 

interního 
předpisu 

- oddělené uložení 
spisu zajišťující 
ochranu před 
únikem údajů 
dle interního 
předpisu 

- doručení 
rozhodnutí o 
nepřijetí do 
vlastních rukou, 
rozhodnutí o 
přijetí 
oznámeno pod 
přiděleným 
registračním 
číslem 

nezletilého 
uchazeče, 

- v případě 
odvolání proti 
rozhodnutí 
odvolací orgán 
(Krajský úřad 
Moravskoslezsk
ého kraje) 

Osobní údaje uvedené 
v zápisovém lístku 

- uchazeč 
- zákonný 

zástupce 
nezletilého 
uchazeče 

- podpis ředitele 
střední školy 

zajištění potvrzení 
úmyslu vzdělávat se ve 
střední škole dle § 60g 
zákona č. 561/2004 Sb., 
ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhláškou 
č. 353/2016 Sb., ve 
znění pozdějších 
předpisů 

vedení 
v listinné 
podobě 

- přístup 
k dokumentaci 
určeného 
omezeného 
okruhu osob dle 
interního 
předpisu 

- oddělené uložení 
zápisových lístků 
zajišťující 
ochranu před 
únikem osobních 
údajů dle 
interního 
předpisu 

---- 
nepředává 
se 

podle spisového 
a skartačního 
řádu 

Osobní údaje uvedené 
v potvrzení pobytu cizince 

uchazeč zajištění vzdělávání ve 
střední škole osob dle § 
20 odst. 3 zákona 

vedení 
v listinné 
podobě 

- přístup do spisu 
určeného 
omezeného 

---- 
nepředává 
se 

podle spisového 
a skartačního 
řádu 
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č. 561/2004 Sb., ve 
znění pozdějších 
předpisů 

okruhu osob dle 
interního 
předpisu 

- oddělené uložení 
spisu zajišťující 
ochranu před 
únikem údajů 
dle interního 
předpisu 

2. Přijímání do vyššího ročníku střední školy  

Osobní údaj Subjekt údajů Účel zpracování Technická 
opatření 

Organizační 
bezpečnostní 
opatření 

Kategorie příjemců Případné 
předání do 
třetích 
zemí 

Plánovaná lhůta 
pro výmaz 

Osobní údaje uvedené ve 
formuláři přihlášky, jehož 
tiskopis (tj. i obsah) stanoví 
MŠMT 
 
Osobní údaje uvedené v 
přílohách přihlášky: 
- posudek o zdravotní 

způsobilosti, pokud je 
zdravotní způsobilost 
podmínkou přijetí, 

- ověřené kopie vysvědčení 
nebo výpisu z vysvědčení, 
pokud není klasifikace 
potvrzena základní 
školou, střední školou 
nebo konzervatoří, 

- doklad o získání 
příslušného stupně 
středního vzdělání, 
pokud se uchazeč hlásí 
do zkráceného studia pro 

- uchazeč, 
zákonný zástupce 
nezletilého 
uchazeče 

vedení správního řízení, 
vydání rozhodnutí 
v souladu se zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s 
§ 63, § 165 odst. 2 písm. 
f) zákona 
č. 561/2004 Sb., ve 
znění pozdějších 
předpisů 

vedení 
správního 
spisu 
v listinné 
podobě 

- přístup do spisu 
určeného 
omezeného 
okruhu osob dle 
interního 
předpisu 

- oddělené uložení 
spisu zajišťující 
ochranu před 
únikem údajů 
dle interního 
předpisu 

- zletilý uchazeč, 
zákonný 
zástupce 
nezletilého 
uchazeče, 

- v případě 
odvolání proti 
rozhodnutí 
odvolací orgán 
(Krajský úřad 
Moravskoslezsk
ého kraje) 

nepředává 
se 

podle spisového 
a skartačního 
řádu 
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získání středního vzdělání 
s maturitní zkouškou, 

- doklad o splnění povinné 
školní docházky, jde-li o 
uchazeče, který ukončil 
nebo ukončí povinnou 
školní docházku v 
zahraniční škole, vydaný 
zahraniční školou, 

- osvědčení o uznání 
rovnocennosti 
zahraničního vysvědčení 
vydaného zahraniční 
školou nebo rozhodnutí o 
uznání platnosti 
zahraničního vysvědčení 
v případě, že se pro 
přijetí vyžaduje získání 
příslušného stupně 
vzdělání 

Osobní údaje uvedené ve 
zkušební dokumentaci 
(výsledky zkoušky, pokud je 
určena) 

- uchazeč  vedení správního řízení 
v souladu s § 63 zákona 
č. 561/2004 Sb., ve 
znění pozdějších 
předpisů, 

vedení 
správního 
spisu v 
listinné 
podobě 

- přístup do spisu 
určeného 
omezeného 
okruhu osob dle 
interního 
předpisu 

- oddělené uložení 
spisu zajišťující 
ochranu před 
únikem údajů 
dle interního 
předpisu 

- zletilý uchazeč, 
zákonný 
zástupce 
nezletilého 
uchazeče, 

- v případě 
odvolání proti 
rozhodnutí 
odvolací orgán 
(Krajský úřad 
Moravskoslezsk
ého kraje) 

nepředává 
se 

podle spisového 
a skartačního 
řádu 
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Osobní údaje uvedené ve 
správním rozhodnutí 

- uchazeč, 
- zákonný 

zástupce 
nezletilého 
uchazeče 

vydání rozhodnutí v 
souladu se zákonem č. 
500/2004 Sb., správní 
řád, souladu s § 63 a § 
165 odst. 2 písm. f) 
zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, 
základním, středním, 
vyšším odborném a 
jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

vedení 
správního 
spisu 
v listinné 
podobě 

- přístup do spisu 
určeného 
omezeného 
okruhu osob dle 
interního 
předpisu 

- oddělené uložení 
spisu zajišťující 
ochranu před 
únikem údajů 
dle interního 
předpisu 

- doručení 
rozhodnutí o 
nepřijetí do 
vlastních rukou, 
rozhodnutí o 
přijetí oznámeno 
pod přiděleným 
registračním 
číslem 

- zletilý uchazeč, 
zákonný 
zástupce 
nezletilého 
uchazeče, 

- v případě 
odvolání proti 
rozhodnutí 
odvolací orgán 
(Krajský úřad 
Moravskoslezsk
ého kraje) 

nepředává 
se 

podle spisového 
a skartačního 
řádu 

Osobní údaje uvedené 
v potvrzení pobytu cizince 

uchazeč zajištění vzdělávání ve 
střední škole a 
konzervatoři osob dle 
§ 20 odst. 3 zákona 
č. 561/2004 Sb., ve 
znění pozdějších 
předpisů 

vedení 
v listinné 
podobě 

- přístup do spisu 
určeného 
omezeného 
okruhu osob dle 
interního 
předpisu 

- oddělené uložení 
spisu zajišťující 
ochranu před 
únikem údajů 
dle interního 
předpisu 

---- 
nepředává 
se 

podle spisového 
a skartačního 
řádu 

3. Smlouva o poskytování vzdělávání 
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Zrušuje se Záznam o činnostech zpracování: Přijímání ke vzdělávání ve střední škole ze dne 25. 5. 2018. 

 

Ostrava 1. 9. 2019 

 

Ing. Lenka Zdražilová 

Osobní údaj Subjekt údajů Účel zpracování Technická 
opatření 

- Organizační 
bezpečnostní 
opatření 

Kategorie 
příjemců 

Případné 
předání do 
třetích 
zemí 

Plánovaná lhůta 
pro výmaz 

Osobní údaje obsažené ve 
smlouvě o poskytování 
vzdělávání 
- jméno a příjmení 
- datum narození 
- místo trvalého pobytu 
- číslo účtu 

- žák 
- zákonný 

zástupce žáka 

uzavření smluvního 
vztahu 

vedení 
v listinné 
podobě 

- přístup určeného 
omezeného 
okruhu osob dle 
interního 
předpisu 

- oddělené uložení 
zajišťující 
ochranu před 
únikem údajů dle 
interního 
předpisu 

nepředává se 
nepředává 
se 

podle spisového 
a skartačního 
řádu 


