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Záznam o činnostech zpracování: Ukončování vzdělávání ve střední škole 

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. Přihlašování k maturitní zkoušce 
2. Protokoly o maturitní zkoušce 
3. Žádost o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka 
4. Vydání vysvědčení o maturitní zkoušce 
5. Vydání osvědčení o jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části, profilové části maturitní zkoušky 
6. Žádost o vydání opisu nebo stejnopisu vysvědčení 

 

1. Přihlašování k závěrečné, maturitní zkoušce 

Osobní údaj Subjekt údajů Účel zpracování Technická 
opatření 

Organizační 
bezpečnostní 
opatření 

Kategorie příjemců Případné 
předání do 
třetích zemí 

Plánovaná 
lhůta pro 
výmaz 

Identifikační údaje žáka, 
škola, obor vzdělání, termín 
konání zkoušky, údaje dle 
přihlášky k maturitní zkoušce 

- žák 
- oprávněná 

osoba 

zajištění 
závěrečné, 
maturitní 
zkoušky, vyhlášky 
č. 177/2009 Sb., 
ve znění 
pozdějších 
předpisů 

vedení 
v listinné 
nebo 
elektronické 
podobě 

- přístup k 
dokumentaci 
omezeného 
okruhu osob 
dle interního 
předpisu 

- uložení 
dokumentace 
zajišťující 
ochranu před 
únikem údajů 
dle interního 
předpisu 

společná část 
maturitní zkoušky – 
Centrum pro 
zjišťování výsledků 
vzdělávání 

nepředává 
se 

podle 
spisového a 
skartačního 
řádu 
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2. Protokoly o maturitní zkoušce 

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 
v tiskopisech protokolů dle 
§ 27 až 31 vyhlášky 
č.  177/2009 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

žák zpracování 
protokolů dle 
§ dle § 27 až 31 
vyhlášky 
č. 177/2009 Sb., 
ve znění 
pozdějších 
předpisů 

vedení 
v listinné 
nebo 
elektronické 
podobě 

- přístup k 
dokumentaci 
omezeného 
okruhu osob 
dle interního 
předpisu 

- uložení 
dokumentace 
zajišťující 
ochranu před 
únikem údajů 
dle interního 
předpisu 

Centrum pro 
zjišťování výsledků 
vzdělávání 

nepředává 
se 

podle 
spisového a 
skartačního 
řádu, pokud 
nejde o 
archiválii 

 

3. Žádost o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka 

Osobní údaj Subjekt údajů Účel zpracování Technická 
opatření 

Organizační 
bezpečnostní 
opatření 

Kategorie příjemců Případné 
předání do 
třetích zemí 

Plánovaná 
lhůta pro 
výmaz 

Identifikační údaje žák zajištění 
nahrazení 
profilové zkoušky 
dle § 81 odst. 6 
školského zákona 
a § 19a vyhlášky 
č. 177/2009 Sb., 
ve znění 
pozdějších 
předpisů 

vedení 
v listinné 
nebo 
elektronické 
podobě 

- přístup k 
dokumentaci 
omezeného 
okruhu osob 
dle interního 
předpisu 

- uložení 
dokumentace 
zajišťující 
ochranu před 
únikem údajů 

předání 
prostřednictvím 
školní matriky 

nepředává 
se 

podle 
spisového a 
skartačního 
řádu 
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dle interního 
předpisu 

 

4. Vydání vysvědčení o maturitní zkoušce 

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 na 
vysvědčení o maturitní 
zkoušce (jméno a příjmení, 
datum narození, místo 
narození, rodné číslo, státní 
občanství, název a IZO školy, 
adresa sídla a resortní 
identifikátor školy, obor 
vzdělání, třída, hodnocení, QR 
kód) 

žák 

vydání vysvědčení 
dle přílohy č. 5 
vyhlášky 
č. 3/2015 Sb., ve 
znění pozdějších 
předpisů 

vedení 
v listinné a 
elektronické 
podobě 

- přístup 
k dokumentaci 
a do školní 
matriky 
omezeného 
okruhu osob 
dle interního 
předpisu 

- uložení 
dokumentace 
zajišťující 
ochranu před 
únikem údajů 
dle interního 
předpisu 

nepředává se 
nepředává 
se 

podle 
spisového a 
skartačního 
řádu, pokud 
nejde o 
archiválii 
 

 

5. Vydání osvědčení o jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části, profilové části maturitní zkoušky 

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 na 
osvědčení o jednotlivé 
zkoušce (jméno a příjmení, 
datum narození, místo 
narození, rodné číslo, státní 
občanství, uzpůsobení 

oprávněná 
osoba 

vydání osvědčení 
dle přílohy č. 5 a 
6 vyhlášky 
č. 177/2009 Sb., 
ve znění 

vedení 
v listinné a 
elektronické 
podobě 

- přístup 
k dokumentaci 
omezeného 
okruhu osob 
dle interního 
předpisu 

nepředává se 
nepředává 
se 

podle 
spisového a 
skartačního 
řádu, pokud 
nejde o 
archiválii 
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zkoušky, název a IZO školy, 
adresa sídla a resortní 
identifikátor školy, 
hodnocení) 

pozdějších 
předpisů 

- uložení 
dokumentace 
zajišťující 
ochranu před 
únikem údajů 
dle interního 
předpisu 

 

 

6. Žádost o vydání opisu nebo stejnopisu vysvědčení 

Osobní údaj Subjekt údajů Účel zpracování Technická 
opatření 

Organizační 
bezpečnostní 
opatření 

Kategorie příjemců Případné 
předání do 
třetích zemí 

Plánovaná 
lhůta pro 
výmaz 

Identifikační údaje, rok 
konání zkoušky 

oprávněná 
osoba 

vydání opisu 
nebo stejnopisu 
dle vyhlášky č. 
3/2015 Sb., ve 
znění pozdějších 
předpisů 

vedení 
v listinné a 
elektronické 
podobě 

- přístup 
k dokumentaci 
omezeného 
okruhu osob 
dle interního 
předpisu 

- uložení 
dokumentace 
zajišťující 
ochranu před 
únikem údajů 
dle interního 
předpisu 

nepředává se 
nepředává 
se 

podle 
spisového a 
skartačního 
řádu 

 

 

Ostrava 25. 5. 2018 

 

Ing. Lenka Zdražilová 


