
     
Správce osobních údajů 

 

 
ZŠ a MŠ Golčův Jeníkov 

Mírová 253 

 
Odpovědná osoba 

 
Mgr. Alena Víšková 
ředitelka školy 

ČINNOST ZPRACOVÁNÍ 
název agendy  

PŘIJETÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
                  dílčí účely 

 
 
 
 
 
právní titul zpracování (článek 6 
odst. 1 Obecního nařízení) 
 

                     právní základ 
 

zpracování žádosti a zápisního lístku 
rozhodnutí o přijetí 
zpracování žádosti o odklad povinné školní docházky 
rozhodnutí o odkladu školní docházky 
sdělení o vzdělávání žáka v cizině 

písm. c) plnění právní povinnosti správce 
písm. e) plnění úkolu ve veřejném zájmu 
                                                           Povinná dokumentace dle § 28 školského zákona 
                                                                                  Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 
                                                             Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 

Kategorie subjektů osobních 
údajů 

 
DÍTĚ 

 
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE 

 
poznámka 

kategorie osobních údajů 
 
           zpracované osobní údaje 

jméno a příjmení 
datum narození 
místo narození 
státní příslušnost 
rodné číslo 
trvalé bydliště 

jméno a příjmení 
trvalý pobyt 
doručovací adresa 
kontaktní telefon a email 

 

        zvláštní kategorie osobních 
                                              údajů 

údaje o zdravotním stavu 
posudek ŠPZ a odborného 
lékaře 

Právní titul pro zpracování zvláštních kategorií: dle článku 9 
odst.2 písm.  g) – zpracování nezbytné z důvodu významného 
veřejného zájmu 

 
Získávání osobních údajů 

Zřizovatel předává jmenný seznam dětí ve spádové oblasti, narozených za dané 
období (předává se na základě ustanovení § 36 odst. 8 školského zákona) 

 
jde o zákonný nebo smluvní 
požadavek na poskytnutí ou 

 
dodržení zákonných 
požadavků 

 
důsledky neposkytnutí 
Osobních údajů 

 
žádost nebude možné zpracovat 

 
Příjemci nebo kategorie 
příjemců 

 
údaje se nepředávají 

Předání osobních údajů 
do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci 

 
Nepředává se 

 
Zpracovatel 

JUDr. Milan Ondrášek, e-mail: on-epd@email.cz. 

 
Doba uchování 

10 let od ukončení řízení (u 
nepřijatých dětí) 
přijaté děti: převedení do 
školní matriky 

automatizované 
individuální rozhodování 
nebo profilování 

 
není prováděno 

Práva subjektu údajů  

právo na přístup ano přenositelnost údajů ne 

právo na opravu ano právo na námitku ne 

právo na výmaz NE před uplynutím skartační 
lhůty 

omezení zpracování ano 

právo odvolat souhlas ne právo podat stížnost ano 



 


