
Zpracování osobních údajů  

Účel zpracování Kategorie subjektů 

a kategorie osobních 

údajů 

Kategorie 

příjemců 

Doba uchování 

Přijímací řízení ke 

vzdělávání ve 

středních školách 

podle zákona č. 

561/2004 Sb., vyhlášky 

č. 353/216 Sb., zákona 

500/2004 Sb., nařízení 

vlády č. 211/2010 Sb., 

sdělení MŠMS, kterým 

se stanoví termíny 

konání přijímací 

zkoušky a souborem 

pedagogicko-

organizačních 

informací 

Žák - jméno, příjmení, 

rodné číslo, datum a místo 

narození, adresa trvalého 

pobytu 

Zákonný zástupce 

nezletilého žáka – jméno, 

příjmení, datum narození, 

adresa trvalého pobytu, 

telefonní číslo, e-mailová 

adresa 

Nejsou 10 let 

Evidence záznamů o 

úrazech podle § 28 a § 

29 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, 

základním, středním, 

vyšším odborném a 

jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve 

znění pozdějších 

předpisů, a § 4 odst. 3 

vyhlášky č. 64/2005 

Sb., o evidenci úrazů 

dětí, žáků a studentů, 

ve znění pozdějších 

předpisů 

Žák, jemuž se stal úraz - 

jméno, příjmení, datum 

narození, adresa, údaj o 

zdravotním stavu. 

Zákonný zástupce žáka, 

jemuž se stal úraz - jméno, 

příjmení, adresa. 

 

Nejsou 5 let 

Personální a platová 

agenda zaměstnanců  

Zaměstnanci - jméno, 

příjmení, datum narození, 

plat, doba započitatelné 

praxe 

Nejsou 50 let 

Jmenování členů 

komisí pro maturitní a 

závěrečné zkoušky, 

Jmenovaní pedagogičtí 

pracovníci školy - jméno, 

příjmení.                

Nejsou 5 let 



odborníků z praxe pro 

závěrečné zkoušky 

Odborníci z praxe – jméno, 

příjmení, datum narození 

Poskytování dotací ze 

státního rozpočtu a 

z rozpočtu zřizovatele  

Škola jako příjemce dotací 

– název, sídlo a adresa 

organizace, IČ, DIČ, 

bankovní spojení a další 

údaje nezbytné pro 

jednání o uzavření či 

změně smlouvy a pro 

plnění smlouvy 

Poskytovatel 

dotace 

10 let 

Provádění změn v 

údajích zapisovaných 

do rejstříku škol a 

školských zařízení na 

základě schválené 

žádosti zřizovatele a 

vyhledávání v údajích 

zapisovaných do 

rejstříku škol a 

školských zařízení 

jméno, příjmení, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu fyzické osoby, 

která je zřizovatelem 

právnické osoby, která 

vykonává činnost školy 

nebo školského zařízení; 

jméno, příjmení, místo 

trvalého pobytu, datum 

narození ředitelů škol nebo 

školských zařízení; jméno, 

příjmení, místo trvalého 

pobytu, datum narození 

osoby nebo osob, které 

jsou statutárním orgánem 

právnické osoby, která 

vykonává činnost školy 

nebo školského zařízení 

MŠMT, ČŠI, 

škola nebo 

školské 

zařízení, 

zřizovatel, 

účastník 

správního 

řízení 

10 let 

Zpracování 

dokumentů k 

vyúčtování dotací ze 

státního rozpočtu a z 

rozpočtu zřizovatele   

Škola jako příjemce dotace 

– název, sídlo a adresa 

organizace IČ, DIČ, 

bankovní spojení, další 

údaje nezbytné k 

vyúčtování dotace 

Poskytovatel 

dotace 

10 let 

Přijímání a vyřizování 

petic a stížností 

Osoba podávající petici, 

členové petičního výboru, 

osoba podporující petici, 

stěžovatel - jméno, 

příjmení, datum narození, 

adresa 

Nejsou 5 let 



Poskytování informací 

podle zákona č. 

106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k 

informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

Žadatel o poskytnutí 

informace - jméno, 

příjmení, datum narození, 

adresa 

 

Žadatel o 

poskytnutí 

informace 

5 let 

Řízení a realizace 

projektů 

spolufinancovaných z 

evropských finančních 

zdrojů a s tím spojená 

administrativa 

1. Osoby zapojené do 

realizace projektu - 

titul, jméno, příjmení, 

datum narození, 

bydliště, funkční náplň, 

mzdové údaje, 

bankovní spojení, 

2. Osoby z cílových 

skupin projektu - titul, 

jméno, příjmení, 

datum narození, 

bydliště, číslo 

občanského průkazu, 

číslo cestovního pasu, 

funkční náplň, mzdové 

údaje, tel. číslo, e-

mailová adresa, údaje 

z veřejně přístupných 

evidencí, IČ, DIČ, 

3. Osoby jednající za 

projektové/smluvní 

partnery - titul, jméno, 

příjmení, funkce, 

kontaktní údaje, údaje 

z veřejně přístupných 

evidencí, 

4. Smluvní partneři v 

rámci projektu - titul, 

jméno, příjmení, 

bydliště/místo 

podnikání, datum 

narození, IČ, DIČ, 

bankovní spojení, další 

údaje nezbytné pro 

jednání o uzavření či 

změně smlouvy a pro 

plnění smlouvy 

Projektoví 

partneři, 

poskytovatelé 

dotace, 

kontrolní 

orgány pro 

projekty 

financované z 

evropských 

finančních 

zdrojů 

Po dobu realizace projektů 

spolufinancovaných z evropských 

finančních zdrojů a jejich udržitelnosti a 

poté archivace po dobu vyžadovanou 

poskytovatelem dotace 

 


