
Základní informace o zpracování osobních údajů 

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje  

v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění 

práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS y6aimds, emailem  

na adrese skola@vsetin.zsrokytnice.cz nebo poštou na adrese Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, 

Rokytnice 436, 755 01 Vsetín. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu 

obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 

omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost 

údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se 

mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž 

za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo 

(popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi 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 dosaženého stupně vzdělání; 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.  

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením 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), ve znění pozdějších předpisů 

předávají v rámci sběru agregovaných údajů ze škol a školských zařízení regionálního školství odboru 

školské statistiky, analýz a informační strategie, oddělení statistických zjišťování a podpory sběru dat. 

Sdružování individuálních údajů z dokumentací škol zajišťuje odbor školské statistiky, analýz  

a informační strategie, oddělení metodiky a správy statistického výkaznictví. 

V naší škole a jejím bezprostředním okolí je umístěn kamerový systém s uzavřeným okruhem 

umožňující pořízení záznamu. Účelem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem školy na ochraně 

zdraví osob a bezpečnosti dat a majetku školy a ochrana životně důležitých zájmů subjektů údajů či 

jiných fyzických osob prostřednictvím kamerového systému. Monitoring prostřednictvím kamerového 

systému je prováděn jen ohledně vnitřních prostor školy nebo v bezprostředním okolí budov či 

pozemků školy a to jen tak, aby nepřiměřeně nezasahoval do soukromí fyzických osob, a jeho účelem 

rovněž není ani nepřetržité monitorování pracovníků při výkonu práce. 

Informace o zpracování osobních údajů za účelem vedení školní dokumentace (matriky), přijímání žáků 

na ZŠ, průběhu ZŠ, přijímání žáků na SŠ a BOZP podrobně popisuje příloha č.1 tohoto dokumentu 

„Záznamy o činnostech zpracování“. 


