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Dodatek č. 3 ke Školnímu řádu Základní školy PrahaPetrovice zaměřený na ochranu osobních údajů
Školní řád, označení dokumentu, číslo jednací: ZS7/2018, počet stran: 15
Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy
Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 29. srpna 2017
Dodatek č. 3, číslo jednací: DZS/2018/3/GDPR, počet stran: 2
Platnost a účinnost dokumentu ode dne 3. září 2018
Základní škola Praha–Petrovice, příspěvková organizace
Pracoviště v budově Edisonova 40, Praha 10-Petrovice
Pracoviště v budově Dopplerova 351, Praha 10-Petrovice
Pracoviště Dopplerova 351 – nový pavilon, Praha 10-Petrovice
Pracoviště Dopplerova 351 – školní dílna, Praha 10-Petrovice
Sídlo, adresa ředitelství: Dopplerova 351, 109 00 Praha 10–Petrovice,
IČO: 71008314
Zapsána do školského rejstříku Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, Karmelitská 7,
118 12 Praha 1–Malá Strana, identifikátor 600041221
Ţáci mají právo na ochranu osobních údajů podle platné legislativy ČR a dle souboru pravidel
na ochranu dat v EU (GDPR). Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze na základě
právního předpisu nebo na základě informovaného souhlasu zákonných zástupců ţáků.
Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:
 školní matrika,
 doklady o přijímání ţáků, o průběhu vzdělávání a jeho ukončení,
 třídní kniha,
 záznamy z pedagogických rad,
 kniha úrazů a záznamy o úrazech ţáků, lékařské posudky.
Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů:
 podněty pro jednání OSPOD (odbory sociálně-právní ochrany dítěte), přestupkové komise,
 podklady ţáků pro vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách,
 hlášení trestných činů, neomluvená absence,
 údaje o zdravotní způsobilosti ţáka (školy v přírodě, kurz plavání, lyţování).
Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu zákonných zástupců ţáků:
 seznamy ţáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
 seznamy ţáků na soutěţích a olympiádách,
 seznamy zákonných zástupců pro Školskou radu při Základní škole Praha-Petrovice,
 jména osob, které budou odvádět dítě ze školní druţiny,
 kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte),
 fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu ţáků o studium na dané škole,
 zveřejnění výtvarných a obdobných děl ţáků na výstavách a přehlídkách,
 seznamy pro školní jídelnu.
Ţáci a jejich zákonní zástupci mají právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na
vymazání osobních údajů, toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní
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matriky, právo na zabezpečení osobních údajů. Zabezpečení osobních údajů kontroluje
pověřenec. Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů je dostupný zákonným zástupcům ţáků. Ve spolupráci
s vedením školy vyřizuje ţádosti o informace od zákonných zástupců ţáků včetně oprav
osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.
3. 9. 2018 Mgr. Petr Zeman, ředitel školy, v. r.

