
Pojmenování a 
popis agendy / 
parametr 
zpracování 
Osobních údajů 

Zápis ZŠ 
(Zápisní list, 

Žádost o odklad, 
Rozhodnutí o 

přijetí/o 
odkladu)

Zápis MŠ 
(Zápisní list, 

Žádost o odklad, 
Rozhodnutí o 

přijetí/o 
odkladu)

Třídní knihy ZŠ a 
MŠ (včetně 

Omluvných listů 
MŠ)

Matrika ZŠ a MŠ 
(včetně 

Vysvědčení, 
Katalogových 
listů, Třídních 

výkazů, Žádostí 
o uvolnění z 

výuky)

Spisová služba 
ZŠ a MŠ (Žádost 

o přijetí/o IVP, 
Rozhodnutí o 

přijetí/o 
IVP/soudní, 

Podací deník, 
Smlouvy se 

SpZn)

Úrazy dětí MŠ, 
žáků ZŠ a 

zaměstnanců 
(Kniha úrazů, 

Záznamy o 
úrazu, Hlášení o 
škodní události, 

Posudky o 
bolestném)

Personální 
agenda ZŠ a MŠ

Mzdová agenda 
ZŠ a MŠ

Školní družina 
(Přehled 

výchovně 
vzdělávací 

práce, 
Docházkový 

deník, 
Přihlašovací 

lístek)

Školní jídelna 
(Přihlášky ke 
stravování a 

Evidence 
strávníků)

Zájmové útvary 
(třídní knihy, 

přihlášky) 

Agenda 
výchovného 
poradce ZŠ 
(Podpůrná 

opatření, IVP, 
Plán 

pedagogické 
podpory, Žádost 

o vyšetření 
dítěte v 

PPP/SPC, Zápis 
výchovné 
komise)

Smluvní a jiná 
dokumentace 

(Smlouvy, 
Zápisy z 

pedagogických 
rad, Školení 

BOZP,…)

Zdravotní 
dokumentace 

žáků ZŠ, dětí MŠ 
(školy v přírodě, 

plavecký 
výcvik,... )

Spisy 
dětí MŠ 
(přijetí 
do MŠ, 

lékařské 
zprávy, 

IVP)

Testování na 
COVID-19

Jsem správcem 
nebo  

zpracovatelem? 
Pokud 

zpracovatelem - 
pro jakého 
správce? 

(konkrétní 
označení)

Správce
Kombinace 

Správce+Zpracovat
el

Kombinace 
Správce+Zpracovat

el

Kombinace 
Správce+Zpracovat

el

Kombinace 
Správce+Zpracovat

el
Zpracovatel Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce

Kombinac
e 

Správce+Z
pracovatel

Správce

Účel zpracování

Zápis ZŠ (Zápisní 
list, Žádost o 

odklad, Rozhodnutí 
o přijetí/o odkladu)

Zápis MŠ (Zápisní 
list, Žádost o 

odklad, Rozhodnutí 
o přijetí/o odkladu)

Třídní knihy ZŠ a 
MŠ (včetně 

Omluvných listů 
MŠ)

Matrika ZŠ a MŠ 
(včetně Vysvědčení, 
Katalogových listů, 

Třídních výkazů, 
Žádostí o uvolnění z 

výuky)

Spisová služba ZŠ a 
MŠ (Žádost o 
přijetí/o IVP, 
Rozhodnutí o 

přijetí/o 
IVP/soudní, Podací 
deník, Smlouvy se 

SpZn)

Úrazy dětí MŠ, žáků 
ZŠ a zaměstnanců 

(Kniha úrazů, 
Záznamy o úrazu, 
Hlášení o škodní 

události, Posudky o 
bolestném)

Personální agenda 
ZŠ a MŠ

Mzdová agenda ZŠ 
a MŠ

Školní družina 
(Přehled výchovně 
vzdělávací práce, 

Docházkový deník, 
Přihlašovací lístek)

Školní jídelna 
(Přihlášky ke 
stravování a 

Evidence strávníků)

Zájmové útvary 
(třídní knihy, 

přihlášky) 

Agenda 
výchovného 
poradce ZŠ 
(Podpůrná 

opatření, IVP, Plán 
pedagogické 

podpory, Žádost o 
vyšetření dítěte v 

PPP/SPC, Zápis 
výchovné komise)

Smluvní a jiná 
dokumentace 

(Smlouvy, Zápisy z 
pedagogických rad, 

Školení BOZP,…)

Zdravotní 
dokumentace žáků 
ZŠ, dětí MŠ (školy v 
přírodě, plavecký 

výcvik,... )

Spisy dětí 
MŠ (přijetí 

do MŠ, 
lékařské 
zprávy, 

IVP)

Evidence výsledků 
testování na COVID-

19

Kategorie 
subjektu údajů 
(fyzických osob, 

jichž se údaje 
týkají)

Žáci ZŠ, 
potencionální žáci, 

zákonní zástupci

Děti MŠ, 
potencionální děti 

MŠ, zákonní 
zástupci

Žáci ZŠ, děti MŠ, 
zákonní zástupci

Žáci ZŠ, děti MŠ, 
zákonní zástupci, 

pedagogičtí 
pracovníci

Žáci ZŠ, děti MŠ, 
zákonní zástupci, 

zaměstnanci - 
příjemci, 

odesílatelé, smluvní 
partneři

Žáci ZŠ, děti MŠ, 
zákonní zástupci, 

zaměstnanci

Zaměstnanci, 
uchazeči o 

zaměstnání, 
pracovníci DPP a 

DPČ

Zaměstnanci, 
pracovníci DPP a 

DPČ

Žáci ZŠ, zákonní 
zástupci

Žáci ZŠ, děti MŠ, 
zaměstnanci ZŠ a 
MŠ, zaměstnanci 

obce, ostatní 
strávníci - občané

Žáci ZŠ, děti MŠ

Žáci ZŠ, děti MŠ, 
zákonní zástupci, 

pedagogičtí 
pracovníci

Smluvní partneři, 
zaměstnanci

Žáci ZŠ, zákonní 
zástupci

Děti MŠ, 
rodiče

děti, žáci, 
zaměstnanci

Kategorie 
osobních údajů

Jmenné, adresní, 
identifikační, 
kontaktní, 
zdravotní stav

Jmenné, adresní, 
identifikační, 
kontaktní, 
zdravotní stav

Jmenné, adresní, 
identifikační, 
kontaktní, 
zdravotní stav

Jmenné, adresní, 
identifikační, 
kontaktní, 
zdravotní stav, 
společenské OÚ

Jmenné, adresní, 
identifikační,  
kontaktní, 
ekonomické OÚ, 
společenské OÚ, 
zdravotní stav

Jmenné, adresní, 
identifikační, 
kontaktní, 
zdravotní stav

Jmenné, adresní, 
identifikační, 
kontaktní, 
zdravotní stav, 
společenské OÚ

Jmenné, adresní, 
identifikační, 
kontaktní, 
zdravotní stav, 
ekonomické OÚ

Jmenné, adresní, 
identifikační, 
kontaktní, 
zdravotní stav

Jmenné, adresní, 
datum narození, 
kontaktní, 
zdravotní stav

Jmenné, popisné

Jmenné, adresní, 
identifikační, 
popisné, kontaktní, 
zdravotní stav

Jmenné, adresní, 
identifikační,  
kontaktní, 
ekonomické OÚ

Jmenné, adresní, 
identifikační,  
popisné, kontaktní

Jmenné, 
adresní, 
identifikač
ní, 
popisné, 
kontaktní

Jmenné, datum 
narození, výsledek 

testu

Příjemce 
osobních údajů 
nebo kategorie 

příjemců

Určení 
zaměstnanci,   jiné 
školy, smluv. fa IT, 
kontrol. orgány

Určení 
zaměstnanci,   jiné 
školy, smluv. fa IT, 
kontrol. orgány

Určení 
zaměstnanci, 
smluv. fa IT, 
kontrol. orgány

Určení 
zaměstnanci, 
smluv. fa IT, 
kontrol. orgány

Určení 
zaměstnanci, 

kontrolní orgány

Zaměstnanci, 
zákonní zástupci, 
ČŠI, ZP, smluv. fa IT, 
kontrol. orgány

Určení 
zaměstnanci, 
dotčené subjekty, 
externí 
personalistka, 
smluv. fa IT, ORP, 
kontrol. orgány 

Určení 
zaměstnanci, 
dotčené subjekty, 
externí 
personalistka, 
externí mzdová 
účetní, sml. fa IT, 
kontrol. orgány

Určení 
zaměstnanci, 
smluv. fa IT, 
kontrol. orgány

Určený 
zaměstnanec, 
smluv. fa IT, 
kontrol. orgány

Určený 
zaměstnanec, 
kontrol. orgány

Určený 
zaměstnanec, 
zákonný zástupce, 
kontrol. orgány

Určení 
zaměstnanci, 
smluvní partneři, 
smluv. fa IT, 
kontrol. orgány

Určený 
zaměstnanec, 
kontrol. orgány

Určený 
zaměstnan
ec, 
zákonní 
zástupci, 
kontrol. 
orgány

orgány ochrany 
veřejného zdraví, 

zdravotní 
pojišťovny

Doba uchování 
osobních údajů

nejdéle 14 let nejdéle 14 let nejdéle 10 let nejdéle 45 let nejdéle 10 let nejdéle 10 let nejdéle 45 let nejdéle 45 let nejdéle 10 let nejdéle 5 let nejdéle 10 let nejdéle 10 let nejdéle 10 let nejdéle 5 let
nejdéle 10 

let
3 měsíce

Předávají se  
osobní údaje 

mimo EU? Pokud 
ano, podrobnosti 

o předání

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Právní titul účelu 
zpracování dle čl. 

6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění 
smlouvy

c) splnění právní 
povinnosti

d) nezbytné pro 
ochranu životně 
důležitých zájmů 

subjektu
e) splnění úkolu 
prováděného ve 
veřejném zájmu 

či při výkonu 
veřejné moci na 
základě pověření

f) oprávněný 
zájem 

příslušného 
správce či třetí 

strany

c c c c c c b b c c b c b c c c

Právní základ pro 
zpracování (pro 
případ titulu dle 

čl. 6 odst. 1 písm. 
c), e), f) + v 

případě písm. f) 
oprávněné zájmy 

správce nebo 
třetí strany  

Zákon č. 561/2004 
Sb.,školský zákon 
§28, písm c) 

Zákon č 500/2004 
Sb., správní řád §§ 
37/2 (podání), 45, 
67, 68, 69 

Zákon č. 561/2004 
Sb.,školský zákon 
§28, písm c) 

Zákon č 500/2004 
Sb., správní řád §§ 
37/2 (podání), 45, 
67, 68, 69 

Zákon č. 561/2004 
Sb., školský zákon § 
28

Zákon č. 561/2004 
Sb.,školský zákon 
§28, písm b)  

Vyhláška 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 § 
1, 1a

§ 64, § 68 Zákon č. 
499/2004 Sb., o 
archivnictví a 
spisové službě

Vyhláška č. 
259/2012 Sb., o 
podrobnostech 
výkonu spisové 
služby § 10

Zákon č. 561/2004 
Sb.,školský zákon § 
29

Vyhláška č. 
64/2005 Sb., o 
evidenci úrazů dětí, 
žáků a studentů §§ 
1,2 

Zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce § 
103/1/i, 103/3, § 
105/3, § 106

Zákon č. 309/2006 
Sb., o zajištění 
dalších podmínek 
bezpečnosti a 
ochrany zdraví při 
práci §§ 10, 10a --> 
prováděcí vyhlášky 
a nařízení vlády č. 
201/2010 Sb. § 2 
(evidence úrazů)

Není třeba vyplnit 
buňku.

Není třeba vyplnit 
buňku.

Vyhláška č. 
74/2005 Sb., o 
zájmovém vzdělání, 
§ 9/5

Není třeba vyplnit 
buňku.

Není třeba vyplnit 
buňku.

Vyhláška č. 
72/2005 Sb., o 
poskytování 
poradenských 
služeb ve školách a 
školských 
poradenských 
zařízeních, § 4

Není třeba vyplnit 
buňku.

Zákon č. 561/2004 
Sb.,školský zákon, § 
2

Vyhláška č. 
48/2005 Sb., o 
základním 
vzdělávání a 
některých 
náležitostech 
plnění povinné 
školní docházky § 2

Zákon č. 
561/2004 
Sb.,školský 
zákon §28, 
písm c) 

Zákon č 
500/2004 
Sb., 
správní 
řád §§ 
37/2 
(podání), 
45, 67, 68, 
69 

§ 101 a násl. 
zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, 

§ 2 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 94/2021 
Sb. o mimořádných 

opatřeních při 
epidemii 

onemocnění COVID-
19[1] a mimořádné 

opatření obecné 
povahy 

Ministerstva 
zdravotnictví 

Zda poskytování 
osobních údajů je 

zákonným či 
smluvním 

požadavkem, zda 
subjekt údajů má 

povinnost OÚ 
poskytnout + 

důsledky 
neposkytnutí

zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný

Pokud se údaje 
nezískaly od 

subjektu údajů a 
jejich získání není 

uloženo 
zákonem, jaký je 
zdroj osobních 

údajů?

X X X X X X X X X X X X X X

Zda dochází k 
automatizované
mu rozhodování, 

včetně 
profilování, 
pokud ano, 

informace o tom


