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GDPR – ochrana osobních údajů (Nařízení EU 679/2016) 

 
Základní škola Salvátor, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených 

případech: 

 
1. vedení dokumentace školy – údaje o žácích a jejich zákonných zástupcích:  

 zápis k základnímu vzdělávání 

 průběh a zajištění základního vzdělávání 

 zajištění vzdělávání ve ŠD a ŠK 

 zajištění školního stravování 

 evidence čtenářů ve školní knihovně 

 poskytování poradenských služeb ve škole 

 poskytování údajů pro ŠPZ, PPP, PČR, ÚP, OSPOD… 

 evidence úrazů 

 ochrana majetku a osob 

Na základě zákonné povinnosti a dalších předpisů (školský zákon, zákon o zdravotním a 

sociálním pojištění, vyhláška o vedení dokumentace škol, školských zařízení a školní matriky, 

vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně 

nadaných apod.) zpracováváme tyto údaje: 

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození); státní občanství; místo narození; 

místo trvalého pobytu; 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, 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; datum ukončení 

vzdělávání ve škole  

 
2. vedení dokumentace školy – údaje o zaměstnancích: 

 údaje pro výběrová řízení na zaměstnance 

 pracovněprávní a mzdová agenda 

 evidence úrazů 

 ochrana majetku a osob 

 evidence čtenářů ve školní knihovně 

 zajištění školního stravování 

Škola zpracovává o zaměstnancích následující typy údajů: 

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození); státní občanství; místo narození; 

místo trvalého pobytu; údaje o dosaženém vzdělávání, doplňkovém vzdělávání, kurzech, číslo 

účtu, údaje o předchozím zaměstnání; jazykové dovednosti, údaje o zdravotní způsobilosti pro 

pracovní zařazení, telefonní kontakt, e-mailová adresa, doklad o trestní bezúhonnosti, údaje o 

rodinných příslušnících (manžel, manželka, děti), zdravotní pojišťovna 

 

 

mailto:skola@zs-salvator.cz


 

Základní škola SALVÁTOR, Králova 380, 757 01 Valašské Meziříčí 

Bankovní spojení                         IČO: 60042281             e-mail: skola@zs-salvator.cz                Tel: 571 611 779  

MONETA Money Bank, a. s.       DIČ: CZ60042281        www.zs-salvator.cz  

VM: 2006000-764/0600 

 
3. údaje na základě souhlasu subjektů údajů: 

 fotografie a videa 

 citlivé osobní údaje 

 doklad totožnosti 

 prezentace školy na veřejnosti 

 organizace poutí, exkurzí, ŠvPř, LVK, pobytových kurzů, sportovních soutěží, školního 

plavání… 

 projekty a dotační programy (šablony, Erasmus+, Edison…) 

 údaje o totožnosti jiných osob potřebné pro vyzvedávání dítěte ze ŠD, ŠK 

S osobními údaji pracují jen určení zaměstnanci školy a jsou předávány MŠMT (matrika), 

ČSSZ, finanční správě, ÚP, zdravotním pojišťovnám (plnění zákonné povinnosti), 

ubytovacímu zařízení, plavecké škole, cestovní agentuře, dopravci (akce školy, sportovní 

kurzy, soutěže, projekty, dotační programy…). Uchovávání osobních údajů se děje po dobu 

nezbytnou k účelu, pro který jsou zpracovávány a po dobu stanovenou spisovým a skartačním 

řádem školy a nebudou poskytovány dalším osobám mimo Evropskou unii. Fotografie, videa 

a jiné obrazové a zvukové záznamy jsou používány pouze na webových stránkách školy a 

jiných informačních materiálech k prezentaci školy na veřejnosti. 

 

Zaměstnancem ZŠ Salvátor, který je pověřený správcem osobních údajů na škole je: 

 

 Marie Cahlíková; tel.: 571 611 779, e-mail: Marie.cahlikova@zs-salvator.cz 

 

Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů ZŠ Salvátor je:  

 

JUDr. Jakub Kříž; tel.: 777 985 630, e-mail: gdpr@jakubkriz.cz 

 

 Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet: 

prostřednictvím datové schránky, ID DS h5u2zw9, emailem na adrese skola@zs-salvator.cz 

nebo poštou na adrese Základní škola Salvátor, Králova 380, Valašské Meziříčí 757 01  

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.  
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