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Informace o zpracování osobních údajů  

MŠ Holubice, okres Praha – západ 
 

Cílem tohoto dokumentu je v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) poskytnout 

informace o zpracování osobních údajů, které jsou získávány přímo od subjektu údajů. 

 

1) Správce osobních údajů – identifikační údaje 

Název:   Mateřská škola Holubice, okres Praha – západ (dále jen MŠ) 

Adresa:   Lesní 58, Kozinec, 252 65 Holubice 

Tel.:    +420 736 190 341 

Email:    msholubice@gmail.com 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Ing. Jaroslav Stuchlý 

Tel: +420774233045  

Email: jaroslav.stuchly@be-mi.cz 

2) Právní titul zpracování osobních údajů 

MŠ zpracovává osobní údaje na základě tohoto právního titulu: 

A. Plnění právních povinností 

B. Souhlas se zpracováním OU 

C. Oprávněného zájmu subjektu údajů 

A) Plnění právních povinností - účel zpracování: 

1) Vedení řízení ohledně přijímání do předškolního vzdělávání v souladu s požadavky: 

 §34 zákona č.  561/2004 Sb., školský zákon 

 §50 Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

Kategorie osobních údajů: 

Dítě: 

 jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, mateřský jazyk, adresa bydliště, 

kód zdravotní pojišťovny, zdravotní stav; 

Rodiče: 

 jméno a příjmení (otce, matky), zaměstnavatel (otce, matky - adresa, telefon); 

Sourozenci: 

 jméno a příjmení, datum narození; 

 

Přístup k osobním údajům - K osobním údajům svým a svého dítěte mají přístup zákonní 

zástupci dítěte a ředitel MŠ.  
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Předání třetím stranám - Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám 

Doba uchování - 5 let 

2) Školní matrika -v souladu s požadavky: 

 §16, 28 zákona č.  561/2004 Sb., školský zákon 

Kategorie osobních údajů: 

Dítě: 

 Identifikační údaje - jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství; 

 Adresní údaje - místo narození, místo trvalého pobytu, místo pobytu na území České 

republiky (podle druhu pobytu cizince), místo pobytu v zahraničí (nepobývá-li dítě na 

území České republiky); 

 Údaje o vzdělání - datum zahájení, datum ukončení vzdělávání v MŠ; 

 Citlivé údaje o zdravotním stavu - o znevýhodnění dítěte, údaje o mimořádném 

nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, školou v souladu s § 16, 

a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, 

údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly 

mít vliv na průběh vzdělávání; 

 

Zákonný zástupce:  

 Identifikační údaje - jméno a příjmení,  

 Adresní údaje - místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České 

republiky místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické 

spojení. 

 Kontaktní údaje - telefonické spojení 

 

Přístup k osobním údajům - K osobním údajům dětí MŠ mají přístup oprávnění 

zaměstnanci - ředitelka MŠ, vedoucí školní jídelny MŠ, učitelky. 

Předání třetím stranám - Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám 

Doba uchování  - 5 let 

3) Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, lékařské posudky v souladu s požadavky: 

 § 29 zákona č.  561/2004 Sb., školský zákon 

 Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů  

Kategorie osobních údajů: 

Dítě: 

 Identifikační údaje- jméno a příjmení, datum narození; 

 Adresní údaje – místo trvalého pobytu 

 Popis úrazu 

Zákonný zástupce:  

 Identifikační údaje - jméno a příjmení  

 Adresní údaje - místo trvalého pobytu 
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Svědek úrazu: 

 Identifikační údaje - jméno a příjmení, podpis 

 

Zaměstnanci MŠ vykonávající dohled: 

 Identifikační údaje - jméno a příjmení, podpis 

 

Přístup k osobním údajům  - K osobním údajům svého dítěte mají přístup zákonní zástupci 

dítěte. Dále oprávnění zaměstnanci - ředitelka MŠ, učitelky, smluvní organizace – technik 

BOZP. 

Předání třetím stranám - Osobní údaje jsou předávány třetím stranám 

 Policie České republiky 

 Pojišťovna (u které je MŠ pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou na 

životě a zdraví žáků) 

 Oblastní inspektorát práce 

 Zdravotní pojišťovna dítěte 

 Česká školní inspekce 

 Zřizovatel MŠ  

Doba uchování  - 5 let 

4) Individuální vzdělání dítěte v souladu s požadavky: 

 §34b zákona č.  561/2004 Sb., školský zákon 

Kategorie osobních údajů: 

Dítě 

 jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo 

pobytu dítěte 

 důvody pro individuální vzdělávání dítěte 

 Časový rozsah vzdělání  

 

Rodiče  

 jméno a příjmení (otce, matky), zaměstnavatel (otce, matky - adresa, telefon); 

 sourozenci - jméno a příjmení, datum narození; 

 

Přístup k osobním údajům - K osobním údajům svého dítěte mají přístup zákonní zástupci 

dítěte. Dále oprávnění zaměstnanci - ředitelka MŠ, vedoucí školní jídelny MŠ, učitelky, 

smluvní organizace – zpracovatel účetnictví MŠ, zpracovatel počítačového systému Z-WARE 

s.r.o Brno 

Předání třetím stranám - Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám 

Doba uchování  - 5 let 

5) Osvobození od úplaty za vzdělání a školské služby v souladu s požadavky: 
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 §123 zákona č.  561/2004 Sb., školský zákon 

 §6 odst. 6 vyhl. č 14/2005 Sb., 

Kategorie osobních údajů: 

Dítě: 

 Jméno a příjmení 

 

Rodiče: 

 jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu 

 

Přístup k osobním údajům - K osobním údajům svého dítěte mají přístup zákonní zástupci 

dítěte. Dále oprávnění zaměstnanci - ředitelka MŠ, vedoucí školní jídelny MŠ, učitelky, 

smluvní organizace – zpracovatel účetnictví MŠ, zpracovatel počítačového systému Z-WARE 

s.r.o Brno 

Předání třetím stranám - Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám 

Doba uchování  - pouze po dobu docházky dítěte 

B. Souhlas se zpracováním osobních údajů  

Souhlas je poskytován za účelem: 

 informování zákonných zástupců na interních vývěskách v prostorách MŠ o 

poplatcích (školné, stravné) 

Kategorie osobních údajů: 

Dítě 

 jméno, příjmení, variabilní symbol 

 

Přístup k osobním údajům dítěte - K osobním údajům svého dítěte mají přístup zákonní 

zástupci dítěte. K osobním údajům dětí MŠ mají přístup oprávnění zaměstnanci - ředitelka 

MŠ, vedoucí školní jídelny MŠ, učitelky, smluvní organizace – zpracovatel účetnictví MŠ, 

technik BOZP, zpracovatel počítačového systému Z-WARE s.r.o Brno 

Předání třetím stranám - Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám 

Doba uchování  - po dobu nezbytně nutnou – do ukončení řízení 

Reportážní fotografie z akcí školy na webových stránkách MŠ 

Kategorie osobních údajů: 

Dítě – podobizna 

 

Přístup k osobním údajům - K osobním údajům svým a svého dítěte mají přístup zákonní 

zástupci dítěte, kterým bylo předáno heslo. 
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Předání třetím stranám - Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám. 

Doba uchování  - po dobu docházky dítěte do MŠ 

C. Oprávněný zájem za účelem zajištění bezpečnosti dítěte 

Kategorie osobních údajů: 

Dítě 

 jméno, příjmení, datum narození 

 

Zástupce oprávněn k vyzvednutí dítěte: 

 Jméno, příjmení, tel. kontakt 

 

Přístup k osobním údajům - K osobním údajům svého dítěte mají přístup zákonní zástupci 

dítěte a osoby určené k vyzvedávání dítěte zákonným zástupcem. Dále oprávnění zaměstnanci 

- ředitelka MŠ, učitelky. 

Předání třetím stranám - Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám. 

Doba uchování  - po dobu jednoho školního roku 

D) Práva subjektu údajů 

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k vašim údajům - to znamená, že vám na základě vaší 

žádosti poskytneme informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, 

z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly vaše údaje poskytnuty a jaká je 

plánovaná doba, po níž budou uloženy. 

Máte právo kdykoliv požadovat opravu osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li 

neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné 

pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat 

z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.). 

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů – to znamená, že nás 

můžete požádat, abychom nevymazávali vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak 

učinit, a také nás můžete požádat, abychom s vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud 

se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla vaše námitka proti 

zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže). 

Pro uplatnění svých práv kontaktujte pověřence (kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 1). 

 

Podání stížnosti dozorovému úřadu 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů, 

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové 

stránky: https://www.uoou.cz.  


