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Informace o zpracování osobních údajů v rámci agend vykonávaných DDÚ, DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Homole 90 
 

Pro zajištění vedení dokumentace školského zařízení a pro plnění všech úkolů stanovených zákonem 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související a v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §5, 15, 34, 39, 41 zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony  zpracovává školské zařízení o žácích následující typy údajů: 

 

 
Činnost školského zařízení- Přijetí dítěte do zařízení na základě rozhodnutí soudu 

Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování  
Jméno, příjmení Dítě, zákonný zástupce §5 zákona č. 109/2002 Sb, § 18, písm.d, bod 4 zákona č. 326/1999 Sb. 
Trvalý pobyt, bydliště Dítě, zákonný zástupce §5 zákona č. 109/2002 Sb, § 18, písm.d, bod 4 zákona č. 326/1999 Sb. 

 

Činnost školského zařízení- průběh pobytu 
uzavírání smlouvy o dobrovolném pobytu, přijetí klienta do střediska výchovné péče – oddělení celodenní, pobytové, stanovení výše plného přímého 
zaopatření, příjmy dítěte, stanovení výše na úhradu péče, realizace programů rozvoje osobnosti, udělování opatření ve výchově, rozhodnutí o povolení 
pobytu dítěte mimo zařízení, souhlas s pobytem mimo zařízení, příkaz k umístění dítěte do oddělené místnosti, vypracování komplexní diagnostické zprávy, 
vedení knihy návštěv, hlášení o útěku dítěte ze zařízení, testování dětí na přítomnost omamných a psychotropních látek 

Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování  
Jméno, příjmení, RČ dítě, zákonný zástupce, třetí osoba §41 zákona č. 109/2002 Sb, vyhláška č. 438/2006 Sb., § 29, odst. 6 zákona č. 

359/1999 Sb. 
Údaje o zdravotním stavu dítě §41 zákona č. 109/2002 Sb, vyhláška č. 438/2006 Sb., § 29, odst. 6 zákona č. 

359/1999 Sb. 
Datum a místo narození dítě, zákonný zástupce §41 zákona č. 109/2002 Sb, vyhláška č. 438/2006 Sb., § 29, odst. 6 zákona č. 

359/1999 Sb. 
Trvalý pobyt, bydliště dítě, zákonný zástupce §41 zákona č. 109/2002 Sb, vyhláška č. 438/2006 Sb., § 29, odst. 6 zákona č. 

359/1999 Sb. 
Údaje o zdravotní pojišťovně dítě §41 zákona č. 109/2002 Sb, vyhláška č. 438/2006 Sb., § 29, odst. 6 zákona č. 

359/1999 Sb. 
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Podobizna dítě §41 zákona č. 109/2002 Sb, vyhláška č. 438/2006 Sb., § 29, odst. 6 zákona č. 
359/1999 Sb. 

Konkrétní doporučení ŚPZ dítě §41 zákona č. 109/2002 Sb, vyhláška č. 438/2006 Sb., § 29, odst. 6 zákona č. 
359/1999 Sb.                                                           

 

 

Činnost školského zařízení- ukončení pobytu 
 – podnět k soudu ke zrušení ochranné výchovy,, ústavní výchovy, prodloužení ÚV/OV 

Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování  
Jméno, příjmení, RČ dítě, zákonný zástupce, třetí osoba §41 zákona č. 109/2002 Sb, vyhláška č. 438/2006 Sb., § 29, odst. 6 zákona č. 

359/1999 Sb. 
Údaje o zdravotním stavu dítě §41 zákona č. 109/2002 Sb, vyhláška č. 438/2006 Sb., § 29, odst. 6 zákona č. 

359/1999 Sb. 
Datum narození dítě, zákonný zástupce §41 zákona č. 109/2002 Sb, vyhláška č. 438/2006 Sb., § 29, odst. 6 zákona č. 

359/1999 Sb. 
Trvalý pobyt, bydliště dítě, zákonný zástupce §41 zákona č. 109/2002 Sb, vyhláška č. 438/2006 Sb., § 29, odst. 6 zákona č. 

359/1999 Sb. 
 

Činnost školského zařízení- dokumentace 
Vedení knihy denní evidence, vedení jednacích protokolů, vedení osobní dokumentace dítěte, vedení záznamů o dětech, knihy návštěv apod. 

 
Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování  

Jméno, příjmení, RČ dítě, zákonný zástupce, třetí osoba §34, odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb, vyhláška č. 438/2006 Sb.,  
Údaje o zdravotním stavu dítě §34, odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb, vyhláška č. 438/2006 Sb., 
Datum a místo narození/RČ dítě §34, odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb, vyhláška č. 438/2006 Sb., 
Trvalý pobyt, bydliště, číslo 
občanského průkazu 

dítě, zákonný zástupce, třetí osoba §34, odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb, vyhláška č. 438/2006 Sb., 
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Činnost školského zařízení 
 vedení zdravotní dokumentace dítěte, vedení Knihy úrazů, záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte ve škole nebo školském zařízení 

zasahující alespoň 2 dny po sobě jdoucích vyučovacích dnů 
Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování  

Jméno, příjmení,  dítě, zákonný zástupce, třetí osoba §29 odst.2 a 3 ŠZ, § 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.  
Údaje o zdravotním stavu dítě §29 odst.2 a 3 ŠZ, § 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb. 
Datum a místo narození/RČ Dítě, zákonný zástupce, třetí osoba §29 odst.2 a 3 ŠZ, § 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb. 
Trvalý pobyt, bydliště, 
kontaktní údaje 

dítě, zákonný zástupce, třetí osoba §29 odst.2 a 3 ŠZ, § 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb. 

 

Činnost školského zařízení 
Předávání dokumentace jiným orgánům a institucím – informace příslušnému obecnímu úřadu o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení, předložení 
veškeré dokumentace státnímu zástupci, Policii ČR, soudu  

Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování  
Jméno, příjmení,  dítě, zákonný zástupce § 39 odst.2, zákona č. 109/2002 Sb., §4 odst.1 písm. b zákona č.283/1993 Sb., 

§29 odst. 6 zákona č. 259/199 Sb. 
Údaje o zdravotním stavu Dítě, zákonný zástupce § 39 odst.2, zákona č. 109/2002 Sb., §4 odst.1 písm. b zákona č.283/1993 Sb., 

§29 odst. 6 zákona č. 259/199 Sb. 
Psychologické posudky Dítě, zákonný zástupce § 39 odst.2, zákona č. 109/2002 Sb., §4 odst.1 písm. b zákona č.283/1993 Sb., 

§29 odst. 6 zákona č. 259/199 Sb. 
Datum a místo narození/RČ Dítě, zákonný zástupce § 39 odst.2, zákona č. 109/2002 Sb., §4 odst.1 písm. b zákona č.283/1993 Sb., 

§29 odst. 6 zákona č. 259/199 Sb. 
Trvalý pobyt, bydliště,  dítě, zákonný zástupce § 39 odst.2, zákona č. 109/2002 Sb., §4 odst.1 písm. b zákona č.283/1993 Sb., 

§29 odst. 6 zákona č. 259/199 Sb. 
 

Výše vymezené údaje jsou ve školském zařízení vedeny v listinné nebo elektronické podobě. Jsou poskytovány pouze vymezenému okruhu pracovníků 
školského zařízení podle vnitřních směrnic školského zařízení a dále jen oprávněným orgánům a osobám vymezených výše uvedenými zákony (státní zástupci, 
Policie ČR, soudy, orgány sociálně právní ochrany dětí). 

V Homolích dne 25. 5. 2018                                                                                                                    Mgr. Vladimír Ira 

                                                                                                                                                                            ředitel 
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