
Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ŠKOLE 
 
Škola jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech: 
 
Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona 

 školní matrika; seznamy žáků a jejich rozdělení do tříd 
 doklady o přijímání žáků ke vzdělávání, jeho průběhu a ukončování (žádost o přijetí, zápisní 

lístek, žádost o přestup, žádost o uvolnění ze školní docházky, zápis z pohovoru o neprospěchu 
žáka, zápisní lístek do školní družiny, katalogové listy) 

 integrace, reedukace, podpůrná opatření, pedagogické intervence, individuální vzdělávací plány 
 oznámení o vzdělávání žáka v cizině 
 kniha úrazů, záznam o úraze, hodnocení bolestného, lékařské zprávy 
 orientační testování nezletilého žáka na přítomnost omamných a psychotropních látek 
 třídní výkazy, třídní knihy, žákovská knížka, povinně volitelné předměty, kroužky 
 prohlášení zákonného zástupce o způsobilosti k výuce tělesné výchovy (případně zpráva lékaře 

o nezpůsobilosti) 
 záznamy z pedagogických rad; výroční zprávy 
 portfolio žáka, písemné práce, hlášenka školní akce, přihlášky na soutěže 

 
Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů 

 podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise, hlášení trestných činů, neomluvená absence, 

 podklady žáků pro vyšetření v ŠPZ, 

 
Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu 

 fotografie žáka (web školy, školní Facebook, regionální tisk, školní noviny, nástěnky ve škole, 
fotografování tříd) 

 jméno, příjmení, třída žáka, dosažené výsledky (umístění v soutěžích a olympiádách na školním 
webu, nástěnkách ve škole, ve výroční zprávě školy, školní akce, přihlášky na soutěže, 
olympiády) 

 audio či videozáznamy žáka (web školy) 
 jméno, příjmení, telefonní kontakt na zákonného zástupce (komunikace v rámci BOZP – úrazy, 

školní výlety) 
 jméno a příjmení žáka, jméno a příjmení zákonných zástupců (omluvenky, zprávy) 

 
Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu na zajištění osob a ochrany 
majetku 

 Kamerový záznam u vchodů do školy (14 dnů) 

 
Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:  
 
datové schránky:  stwmrhg 

e-mailem:   info@zschodov-nejdecka.cz, 

poštou na adrese:  Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková 

organizace, Nejdecká 254, 357 35 Chodov 

 
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 a v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu 

rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.  

 
JMENOVANÝM POVĚŘENCEM PRO ŠKOLU JE: 

 
Ing. Stanislav Novák, 

telefon: + 420 724 078 926 

e-mail: standa@lendo.cz 
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