
 

 

 
 

Zásady pro nakládání a pro ochranu osobních údajů  

I. 

Cíl dokumentu 

Cílem dokumentu je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje škola shromažďuje, jak s 

nimi nakládá, z jakých zdrojů je získává, k jakým účelům je využívá, komu je poskytuje,  jaké 

jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého žáka, zákonného zástupce, zaměstnance, 

smluvního partnera apod.  

II. 

Výchova a vzdělávání žáků 
 

Škola shromažďuje a zpracovává údaje z legislativních důvodů: 

a) osobní údaje, které slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci žáka (jméno, příjmení, 

adresa trvalého pobytu, místo pobytu na území ČR u cizince, datum narození a místo narození, 

rodné číslo), 

b) kontaktní údaje žáka a zákonných zástupců (číslo telefonu, e-mailová adresa, doručovací 

adresa), 

c) údaje spojené s výchovou a vzděláváním (zápisy prospěchu, záznamy o průběhu a ukončování 

středního vzdělávání, evidence docházky v třídní knize, evidence přihlášek ke školnímu 

stravování, informace o schopnostech a dovednostech žáka, informace o podpůrných 

opatřeních, zprávy a doporučení odborných pracovišť, pokud mají být opatření uplatněna ve 

škole, datum zahájení a ukončení vzdělávání, údaje o předchozím vzdělávání, údaje o zkoušce, 

podle které bylo vzdělávání ve škole ukončeno, foto žáka v katalogovém listu žáka, které slouží 

k identifikaci žáka při klasifikaci, pro identifikaci pro nové vyučující), 

d) zápisy z pedagogických rad a další pedagogická dokumentace vyplývající ze zákona                       

č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

e) osobní údaje nostrifikantů pro potřeby nostrifikační zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, 

f) kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků a řešení pojistných událostí podle vyhlášky č. 64/2005 

Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. 

 

Škola shromažďuje a zpracovává údaje bez souhlasu žáka, zákonného zástupce a zaměstnanců    

z titulu oprávněných zájmů: 

a) foto, dokumentace, video, práce žáků na webu či školních nástěnkách za účelem propagace 

školy, 

b) identifikační údaje a historie výpůjček ve školní knihovně a u výpůjček školních pomůcek 

(jméno a příjmení). 

 

Škola shromažďuje a zpracovává údaje se souhlasem žáka či zákonného zástupce: 

a) se souhlasem žáka nebo jeho zákonného zástupce pro potřeby organizátorů soutěží a kurzů 

(jméno, ročník narození, kontaktní údaje), ubytovatelů a organizací zajišťující pojištění osob a 

majetku, pobytové, sportovní a jazykové akce (jméno, datum narození), 
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b) se souhlasem žáka nebo jeho zákonného zástupce pro spolupráci školy s výchovným poradcem, 

c) se souhlasem žáka nebo jeho zákonného zástupce zřizuje škola e-mailovou schránku ve formátu 

jmeno.přijmení@prak.cz. Schránka je využívána pro komunikaci mezi žákem a pedagogy po 

dobu studia. Současně po tuto dobu je umožněn přístup ke společnosti Google, Inc, (Google 

Classroom, Google Disc...). 

 

III. 

Smluvní vztahy s organizacemi a smluvními osobami 
 

Škola shromažďuje údaje nutné k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci smluvního partnera: 

a) jméno, příjmení, titul, datum narození, zaměstnavatel, IČ, název organizace, firmy, úřadu, 

b) kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt se smluvním partnerem (zejména uvedená 

adresa, číslo telefonu a e-mailová adresa, statutární orgán, bankovní spojení), 

c) údaje o využívané službě mezi školou a smluvním partnerem, které souvisejí s předmětem 

činnosti a charakterem dohodnuté služby. 

 

IV. 

Mzdová a personální agenda 

 
Škola shromažďuje a zpracovává údaje zaměstnanců z legislativních důvodů: 

a) osobní data zaměstnanců pro potřeby zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákona                 

č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákona č. 589/1992 o pojistném na 

sociálním zabezpečení, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 

b) údaje pracovnělékařské agendy podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách 

a některých druzích posudkové péče, 

c) osobní data zaměstnanců a dodavatelů služeb dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a 

zákona č.309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v pracovně právních vztazích, 

d) kniha úrazů a záznamy o úrazech zaměstnanců a řešení pojistných událostí podle nařízení vlády 

č. 201/2010 Sb. 

 

V. 

Účel a využití údajů 
 

Bez souhlasu žáka nebo jeho zákonného zástupce pro účely související s poskytovaným středoškolským 

vzděláváním (viz § 28 zákona 561/2004Sb., školský zákon; §34 zákona č. 109/2002Sb.; §4 vyhlášky 

č.72/2005Sb. a podle dalších legislativních předpisů v platném znění – vedení správního řízení a spisové 

služby, vedení školní matriky, vedení nostrifikační zkoušky). 

 

Bez souhlasu zaměstnance z legislativních důvodů uvedených v bodě IV. 

 

Bez souhlasu smluvního partnera z legislativních důvodů (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákon č. 

90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zákon č. 131/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákon č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákon o účetnictví atd.) 

 

Se souhlasem žáka nebo jeho zákonného zástupce - organizátorům soutěží a kurzů (jméno, ročník 

narození, kontaktní údaje), ubytovatelům a organizacím zajišťujícím pojištění osob a majetku, pobytové, 

sportovní a jazykové akce (jméno, datum narození), pro školní akce mimo budovu školy a pro 

reprezentaci školy. 
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VI. 

Zajištění ochrany osobních údajů 

 
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a škola disponuje 

standardními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou 

ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo 

zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. 

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či 

smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.  

 

VII. 

Poskytování osobních údajů 
 

Škola poskytuje informace a osobní údaje státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění 

zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy: Jde především o Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, Českou školní inspekci, Krajský úřad a další instituce vykonávající kontrolu činnosti 

školského zařízení, finanční úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Okresní správa sociálního 

zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Orgán sociálně právní ochrany dětí, soudy). 

 

Dále jsou údaje poskytovány organizátorům soutěží a kurzů (jméno, ročník narození, kontaktní údaje), 

ubytovatelům a organizacím zajišťujícím pojištění osob a majetku, pobytové, sportovní a jazykové akce 

(jméno, datum narození). 

  

VIII. 

Další ustanovení 
 

S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů se nevyžaduje souhlas (viz 

§ 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), zpracovává škola osobní údaje výhradně se 

souhlasem dotyčné osoby. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v navrženém 

rozsahu poskytne, případně omezí-li jej, nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a 

není podmínkou pro uzavření vybraných služeb. Poskytnutý souhlas lze odvolat nebo změnit /upravit 

jeho rozsah. Rozsahem poskytnutého souhlasu bude škola vázána a plně ho bude respektovat. 

 

Informaci o tom, jaké osobní údaje škola zpracovává, si lze vyžádat v jejím sídle (Dr. Milady Horákové 

447/60, 460 01 Liberec). Pokud lze dovodit, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany školy k 

porušení práv či k porušení povinností stanovených zákonem, lze se domáhat nápravy s využitím všech 

prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů).  

 

Dále je možné kdykoliv se obrátit na vedení školy, kde budou zodpovězeny veškeré dotazy týkající se 

problematiky osobních údajů. Dotazy lze řešit: 

• osobní návštěvou školy, telefonicky domluvit schůzku (48 513 10 35), 

• e-mailovou zprávou na prak@prak.cz, 

• písemnou, e-mailovou nebo telefonickou žádostí podanou pověřenci pro ochranu osobních 

údajů Ing. Kateřině Honzejkové Dr. Milady Horákové 447/60, tel.: 48 513 10 35, 

katerina.honzejkova@prak.cz. 

 
Každý má v případně protiprávního zpracování osobních údajů právo na výmaz údajů či při zpracování 

nesprávných osobních údajů právo na opravu dat. 

 

 
 

Liberec 25. května 2018 


