
Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

 Plánované lhůty pro 

výmaz kategorií 

osobních údajů

Obecný popis technických a 

organizačních 

bezpečnostních opatření

A B C D E F G

1.

Konkurzní řízení na pracovní místa ředitelů škol 

a školských zařízení zřizovaných krajem podle: 

- § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení 

a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, rodné číslo, místo 

trvalého pobytu, telefonní 

spojení, e-mail

jiné údaje: předchozí 

zaměstnání, dosažené 

vzdělání, 

citlivé údaje: údaj o zdravotní 

způsobilosti vykonávat práci, 

údaj o trestní bezúhonnosti, 

údaj o svéprávnosti, 

uchazeči v konkurzním 

řízení

konkurzní komise,

Rada kraje

5 let spisová služba, listinná podoba

2.

Jmenování a odvolání ředitelů škol a školských zařízení 

zřizovaných krajem podle:

- § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

- § 33 odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. e), § 73 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

- § 166 odst. 2, 4, 5, 6 zákona č. 561/2004 Sb., o  předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu, telefonní spojení, e-

mail

jiné údaje: předchozí 

zaměstnání, dosažené 

vzdělání,

citlivé údaje: údaj o zdravotní 

způsobilosti vykonávat práci, 

údaj o trestní bezúhonnosti, 

údaj o svéprávnosti

ředitelé škol nebo 

školských zařízení 

zřizovaných krajem

Rada  kraje, 

soudy

10 let spisová služba, listinná podoba

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

 Plánované lhůty pro 

výmaz kategorií 

osobních údajů

Obecný popis technických a 

organizačních 

bezpečnostních opatření

A B C D E F G

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

3.

Stanovení platů a odměn ředitelům škol a školských 

zařízení zřizovaných krajem podle:

- § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

- § 122  a násl.  a § 224 odst. 2 písm. a) zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 

službách a správě,

- § 3, § 4  a § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul,  místo 

trvalého pobytu

jiné údaje: výše platu

ředitelé případně zástupci 

ředitelů  škol, nebo 

školských zařízení 

zřizovaných krajem

Rada kraje, 

ředitelé případně 

zástupci ředitelů  škol, 

nebo školských zařízení 

zřizovaných krajem

10 let spisová služba, listinná podoba

4.

Rozhodování v odvolacím řízení proti rozhodnutí ředitelů 

škol nebo školských zařízení podle:

- § 183 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu, adresa pro 

doručování účastníka řízení,  

zástupce nebo zmocněnce

jiné údaje: údaje o výsledcích 

výchovy a vzdělávání, 

zdravotní stav účastníka 

řízení

účastníci správního řízení,  

zástupci účastníka řízení, 

zmocněnec 

školy nebo školské 

zařízení zřizované 

krajem, 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy,

soudy,

Veřejný ochránce práv

5 let spisová služba, listinná podoba



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

 Plánované lhůty pro 

výmaz kategorií 

osobních údajů

Obecný popis technických a 

organizačních 

bezpečnostních opatření

A B C D E F G

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

5.

Rozhodování v odvolacím řízení proti rozhodnutí ředitelů 

dětských domovů, dětských domovů se školou 

a výchovných ústavů podle:

- § 36 odst. 2 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, 

- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu, adresa pro 

doručování účastníka řízení, 

zástupce nebo zmocněnce

jiné údaje: údaje o výsledcích 

vzdělávání žáka, příjmy žáka

účastníci správního řízení,  

zástupci účastníka řízení, 

zmocněnec 

dětské domovy, dětské 

domovy se školou a 

výchovné ústavy,

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy,

soudy,

Veřejný ochránce práv

5 let spisová služba, listinná podoba

6.

Jmenování a odvolání předsedů komisí pro závěrečné 

zkoušky a absolutoria podle:

- § 74 odst. 7, § 90 odst. 5 a § 102 odst. 4 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů,

- vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních 

školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání 

v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu předsedy

jiné údaje: údaje o dosaženém 

vzdělání a údaj o délce praxe 

předsedů, údaj o 

zaměstnavateli   

předsedové komisí škola, kde předseda 

vykonává svou funkci

5 let spisová služba, listinná podoba

7.

Jmenování a odvolání předsedů komisí pro maturitní 

zkoušky podle: 

- § 80 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu předsedy

jiné údaje: údaje o dosaženém 

vzdělání a údaj o délce praxe 

předsedů, údaj o 

zaměstnavateli 

předsedové komisí škola, kde předseda 

vykonává svou funkci

5 let spisová služba, listinná podoba



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

 Plánované lhůty pro 

výmaz kategorií 

osobních údajů

Obecný popis technických a 

organizačních 

bezpečnostních opatření

A B C D E F G

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

8.

Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní 

zkoušky a absolutoria podle:

- § 82 odst. 1 a 2, § 90 odst. 12 a § 102 odst. 9 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu, adresa pro 

doručování účastníka řízení,   

zástupce nebo zmocněnce

jiné údaje: údaje o výsledcích 

vzdělávání žáka

citlivé údaje: údaje o 

zdravotním stavu žáka  

žáci středních škol

studenti vyšších odborných 

škol zástupci

zmocněnec

soudy, 

Česká školní inspekce

5 let spisová služba, listinná podoba

9.

Stanovení způsobu vzdělávání žáků s hlubokým 

mentálním postižením podle:

- § 42 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů,

- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu účastníka řízení 

účastníka řízení, zákonného 

zástupce nebo zmocněnce

jiné údaje: údaje o 

vzdělávacích potřebách, 

možnostech  a schopnostech 

žáka

citlivé údaje: údaje o  

zdravotním stavu žáka

účastníci řízení,

zástupci účastníků řízení,

zmocněnec

speciálně pedagogické 

centrum,

škola, do které je žák 

přihlášen nebo se 

vzdělává,

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy,

soudy,

Veřejný ochránce práv

50 let spisová služba, listinná podoba



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

 Plánované lhůty pro 

výmaz kategorií 

osobních údajů

Obecný popis technických a 

organizačních 

bezpečnostních opatření

A B C D E F G

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

10.

Uznávání zahraničního vzdělání (nostrifikace, 

rovnocennost) podle:

- § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů,

- vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti 

a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, 

- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu, adresa pro 

doručování, bankovní, 

telefonní spojení, e-mail 

účastníka řízení, zástupce 

nebo zmocněnce

jiné údaje: údaje o dosaženém 

vzdělání a údaje o výsledcích 

vzdělávání žadatele

účastníci řízení,

zástupci účastníků řízení,

zmocněnec

škola, ve které se koná 

nostrifikační zkouška 

(usnesení o nařízení 

nostrifikační zkoušky),

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy,

soudy,

Veřejný ochránce práv

50 let spisová služba, listinná podoba,

databáze MŠMT

11.

Jmenování předsedů a členů komisí pro nostrifikační 

zkoušky podle:

- § 3 odst. 3 vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání 

rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními 

školami

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul předsedy 

a členů komise pro 

nostrifikační zkoušku,    

jméno, příjmení, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu žadatele

předseda a členové komise 

pro nostrifikační zkoušku,

žadatel

škola, ve které se 

nostrifikační zkouška 

koná,

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy

50 let spisová služba, listinná podoba



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

 Plánované lhůty pro 

výmaz kategorií 

osobních údajů

Obecný popis technických a 

organizačních 

bezpečnostních opatření

A B C D E F G

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

12.

Administrace žádostí o dotaci nebo návratné finanční 

výpomoci:

- § 10a až 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení, ve znění pozdějších předpisů

- § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení, ve znění pozdějších předpis

- § 94a odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení, ve znění pozdějších předpisů

- § 5 odst. 1 zákona č. 111/2009 sb., o základních registrech, 

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpsiů

Adresní a identifikační údaje:

A) V případě fyzické osoby:

- jméno a příjmení, titul

- datum narození

- adresa bydliště, adresa pro 

doručování, bankovní a 

telefonní spojení, e-mail, 

údaje o dosaženém vzdělání a 

údaje o průběhu vzdělávání

B) V případě OSVČ také:

- identifikační číslo osoby 

(bylo-li přiděleno)

nebo

C) V případě právnické 

osoby:

- název, popřípadě obchodní 

firma

- sídlo

- identifikační číslo osoby 

(bylo-li přiděleno)

Žadatelé o dotaci nebo 

návratnou finanční 

výpomoc:

- fyzické osoby 

(nepodnikající)

- fyzické osoby podnikající 

(OSVČ)

- právnické osoby

Administrátoři žádostí o 

dotace z dotačních 

programů a 

individuálních dotací 

nebo žádostí o návratnou 

finanční výpomoc 

zařazených do odboru 

školství, mládeže a 

tělovýchovy 

- kanceláře ředitelky 

úřadu (koordinátor pro 

elektronizaci 

administrace dotací)

Vedoucí oddělení a 

adborů, kteří přímo řídí 

administraci žádostí o 

dotaci nebo návratné 

finanční výpomoci, Rada 

kraje, Zastupitelstvo 

kraje, Výbor pro výchovu, 

vzdělávání a 

zaměstnanost, Komise 

pro sport a tělovýchovu 

Po dobu uložení 

spisové dokumentace v 

centrální spisovně:

- v případě krajských 

dotací a dotací s 

podílem finančních 

prostředků ze státního 

rozpočtu 10 let 

(ukládací znak 88 

vyjma 88.3)

- v případě dotací s 

podílem finančních 

prostředků EU 15 let 

Ukládací znak 108.5)

Informační systém GINIS 

(především moduly RAP, 

SPO, VFP, SML, POU a 

ADK) prostřednictvím 

napojení na informační 

systém základních registrů 

(ISZR) - ROB, ROS, RÚIAN, 

spisová služba, listinná 

podoba

13.

Poskytování dotací ze státního rozpočtu soukromým 

školám, předškolním a školským zařízením podle:

- zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým 

školám, předškolním a školským zařízením ve znění pozdějších 

předpisů,

- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul osoby 

vykonávající činnost 

statutárního organu či 

zástupce právnické osoby - 

žadatele o dotaci, bankovní a 

telefonní spojení

osoby vykonávající činnost 

statutárního orgánu 

právnické osoby, případně 

zástupce statutárního 

orgánu

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy,

finační úřad

10 let spisová služba, listinná podoba,

informační systém



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

 Plánované lhůty pro 

výmaz kategorií 

osobních údajů

Obecný popis technických a 

organizačních 

bezpečnostních opatření

A B C D E F G

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

14.

Kontrola dotací poskytnutých soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením, kontrola v oblasti 

volného času dětí a mládeže, sportu a v oblasti rizikového 

chování u dětí a mládeže podle:

- zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů,

- zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu žáka, zákonného 

zástupce, jméno, příjmení, 

titul osoby vykonávající 

činnost statutárního organu či 

zástupce právnické osoby 

nebo žadatele o dotaci

citlivé údaje: údaje o 

zdravotním stavu žáka

jiné údaje: údaje související 

se vzděláním žáka

žáci

osoby vykonávající činnost 

statutárního orgánu 

právnické osoby, případně 

zástupce, 

žadatelé o dotaci

10 let spisová služba, listinná podoba

15.

Administrace žádostí o dar:

- § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení, ve znění pozdějších předpisů

- § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení, ve znění pozdějších předpis

- § 94a odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení, ve znění pozdějších předpisů

- § 5 odst. 1 zákona č. 111/2009 sb., o základních registrech

Adresní a identifikační údaje:

A) V případě fyzické osoby:

- jméno a příjmení,

- datum narození

- adresa bydliště

B) V případě OSVČ také:

- identifikační číslo osoby 

(bylo-li přiděleno)

nebo

C) V případě právnické 

osoby:

- název, popřípadě obchodní 

firma

- sídlo

- identifikační číslo osoby 

Žadatelé o dar:

- fyzické osoby 

(nepodnikající)

- fyzické osoby podnikající 

(OSVČ)

- právnické osoby

Administrátoři žádostí o 

dar zařazených do 

odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy

- kanceláře ředitelky 

úřadu (koordinátor pro 

elektronizaci 

administrace dotací)

Vedoucí oddělení a 

adborů, kteří přímo řídí 

administraci žádostí o 

dar, Rada kraje

Po dobu uložení 

spisové dokumentace v 

centrální spisovně

Informační systém GINIS 

(především moduly RAP, 

SPO, VFP, SML, POU a 

ADK) prostřednictvím 

napojení na informační 

systém základních registrů 

(ISZR) - ROB, ROS, RÚIAN, 

spisová služba, listinná 

podoba



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

 Plánované lhůty pro 

výmaz kategorií 

osobních údajů

Obecný popis technických a 

organizačních 

bezpečnostních opatření

A B C D E F G

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

16.

Kontrola v oblasti přestupků na úseku školství a výchovy 

mládeže podle:

- § 129 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

- zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předipsů,

- zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu žáka, zástupce nebo 

zmocněnce, jméno, příjmení, 

titul osoby vykonávající 

činnost statutárního organu či 

zástupce právnické osoby, 

jméno, příjmení a titul 

oprávněných úředních osob, 

jiné údaje:údaje o průběhu a 

výsledcích vzdělávání, údaje o 

zdravotním stavu žáka  

žáci, zástupci žáků nebo 

zmocněnci,

osoby vykonávající činnost 

statutárního orgánu 

právnické osoby, případně 

zástupce, oprávněné úřední 

osoby

obce s rozšířenou 

působností

5 let spisová služba, listinná podoba

17.

Realizace veřejných zakázek vztahujících se k plnění 

úkolů odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského 

úřadu Karlovarského kraje podle:

- zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů

adresní a identifkační údaje: 

jméno, příjmení, titul, 

kontaktní adresa osoby 

vykonávají činnost 

statutárního orgánu nebo 

zástupce právnické osoby, 

jméno, příjmení, titul, místo 

trvalého pobytu, kontaktní 

adresa, datum narození 

účastníka veřejné zakázky, 

případně dalších osob, 

bankovní a telefonní spojení,

jiné údaje: údaje ze 

živnostenského nebo 

obcodního rejstříku, údaj o 

odborné způsobilosti

účastník veřejné zakázky,

včetně osoby vykonávající 

činnost statutárního orgánu 

právnické osoby nebo jeho 

zástupce, další osoby                                                                            

kontrolní orgány 10 let spisová služba, listinná podoba,

informační systém veřejných 

zakázek (EZAK)



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

 Plánované lhůty pro 

výmaz kategorií 

osobních údajů

Obecný popis technických a 

organizačních 

bezpečnostních opatření

A B C D E F G

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

18.

Vedení rejstříku škol a školských zařízení podle:

- § 141 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, státní příslušnost, 

místo trvalého pobytu nebo 

bydliště, pokud nemá na 

území ČR trvalý pobyt 

zřizovatele (fyzická osoba); 

jjméno, příjmení, datum 

narození ředitele školy nebo 

školského zařízení; jméno, 

příjemní, místo trvalého 

pobytu nebo bydlištgě, pokud 

nemá ne území ČR trvalý 

pobyt, datum narození osoby 

nebo osob, které jsou 

statutárním orgánem 

právnické osoby, která 

vykonává činnost školy nebo 

školského zařízení

zřizovatel (fyzická osoba),

ředitel školy nebo 

školského zařízení,

fyzické osoby vykonávající 

činnost statutárního orgánu 

právnické osoby 

vykonávající činnost školy 

nebo školského zařízení

zřizovatel,

škola nebo školské 

zařízení,

veřejnost (rejstřík je 

veřejný),

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy,

Veřejný ochránce práv

10 let spisová služba, listinná podoba,

rejstřík škol a školských zařízení

19.

Přezkoumání výsledků hodnocení žáka v případě, že byl 

vyučujícím ředitel školy - komisionální přezkoušení podle:

- § 41 odst. 7,  § 52 odst. 4, § 69 odst. 9, § 91 odst. 2 zákona 

č. 561/2004 Sb. předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů,

- § 22 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 

a plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení,  místo 

trvalého pobytu, doručovací 

adresa žáka, zákonného 

zástupce nebo zmocněnce, 

datum narození žáka,  jméno 

a příjmení a titul předsedy a  

členů komise

jiné údaje: údaje o průběhu a 

výsledcích vzdělávání žáka

žáci

zákonní zástupci žáků,

zmocněnec

škola, ve které se koná 

přezkoušení,

Česká školní inspeckce 

(je-li součinná)

5 let spisová služba, listinná podoba



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

 Plánované lhůty pro 

výmaz kategorií 

osobních údajů

Obecný popis technických a 

organizačních 

bezpečnostních opatření

A B C D E F G

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

20.

Přezkoumání výsledků hodnocení žáka  za chování nebo v 

předmětech výchovného zaměření podle: 

- § 52 odst. 5, 69 odst. 10, § 91 odst. 2  zákona 

č. 561/2004 Sb. předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu, doručovací adresa 

žáka, zákonného zástupce 

nebo zmocněnce, datum 

narození žáka

jiné údaje: údaje o průběhu a 

výsledcích vzdělávání žáka

žáci,

zákonní zástupci žáků,

zmocněnec

Česká školní inspekce 

(je-li součinná)

5 let spisová služba, listinná podoba

21.

Přijímání a vyřizování petic a stížností na činnost ředitelů 

škol a školských zařízení podle:

- § 59 odst. 1 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, bydliště 

osoby, která petici podává, 

osob petičnío výboru, osoby 

oprávněné zastupovat členy 

petičního výboru; jméno, 

příjmení, bydliště nebo 

doručovací adresa, případně 

další údaje týkající se osob, 

které podávají stížnost a 

osoob, vůči kterým stížnost 

nebo petice směřuje

stěžovatelé,

osoby podávající stížnost 

nebo petici,

osoby, vůči kterým stížnost 

nebo petice směřuje,

členové petičního výboru,

osoby zastupující členy 

petičního výboru

Zastupitelstvo kraje,

Rada Kraje,

soudy,

Veřejný ochránce práv

5 let spisová služba, listinná podoba

22.

Organizování soutěží a přehlídek podle:

- § 111 zákona č. 561/2004 Sb. předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, 

- § 8 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace 

a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa školy, 

rok narození soutěžícího; 

jméno, příjmení, titul 

jmenovaných členů 

hodnotících komisí;  jméno, 

příjmení osoby vykonávající 

činnost statutárního orgánu 

školy a školského zařízení 

pověřeného prováděním 

soutěže, přehlídky   

soutěžící,

členové hodnotících komisí,

osoby vykonávající činnost 

statutárního orgánu 

právnické osoby  

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

ČR, 

poroty jednotlivých 

soutěží

5 let spisová služba, listinná podoba,

informační systém,

databáze MŠMT 



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

 Plánované lhůty pro 

výmaz kategorií 

osobních údajů

Obecný popis technických a 

organizačních 

bezpečnostních opatření

A B C D E F G

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

23.

Souhlas zřizovatele  k  povolení pokračování v základním 

vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne 

dvacátého šestého roku věku podle:

- § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu žáka, doručovací 

adresa žáka jméno účastníka 

řízení, zástupce nebo 

zmocněnce 

jiné údaje: údaj o 

vzdělávacích potřebách  a 

schopnostech žáka

citlivé údaje: údaje o 

zdravotním stavu žáka

žáci,

zástupci žáků,

zmocněnec

Rada kraje,

škola, ve které se žák 

vzdělává

5 let spisová služba, listinná podoba

24.

Evidence záznamů o smrtelných úrazech podle:

-  § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů,

- § 4 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků 

a studentů, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení,místo trvalého 

pobytu, datum narození, třída, 

ročník, škola zraněného 

dítěte, žáka, studenta; jméno, 

příjmení a místo trvalého 

pobytu zákonného zástupce 

zraněného

citlivé údaje: údaj o 

zdravotním stavu

jiné údaje: jména a příjmení 

svědků, osoby vykonávající 

dohled a  vedoucího 

zaměstnance, jméno, příjmení 

a trvalý pobyt osoby, která 

ovlivnila úraz 

děti, žáci a studenti,

zákonní zástupci,

osoba vykonávající dohled,

vedoucí zaměstnanec,

svědkové úrazu,

osoba, která ovlivnila úraz

Rada kraje 5 let spisová služba, listinná podoba



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

 Plánované lhůty pro 

výmaz kategorií 

osobních údajů

Obecný popis technických a 

organizačních 

bezpečnostních opatření

A B C D E F G

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

25.

Vyřizování žádostí o poskytnutí informace vztahujících se 

k působnosti odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje podle:

- zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  

narození, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa 

bydliště a adresa pro 

doručování                                                 

žadatelé o informace Ministerstvo vnitra,

soudy

5 let spisová služba, listinná podoba

26.

Jednání o uzavření smluv a smluvní vztahy vztahujících 

se k plnění úkolů odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje podle:

- zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje:  

jméno, příjmení, adresa 

trvalého pobytu, doručovací 

adresa, bankovní a telefonní 

spojení, e-mail

jiné údaje: IČO

účastnící smlouvy soudy 5 let spisová služba, listinná podoba,

informační systém

27.

Vyřizování stížností proti nevhodnému chování ředitelů 

škol a školských zařízení jako úředních osob nebo proti 

jejich postupu jako správního orgánu podle: - § 175 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu nebo adresa pro 

doručování účastníků řízení; 

jméno, příjmení, adresa 

pobytu, adresa pro 

doručování zákonných 

zástupců účastníka řízení 

nebo zmocněnce; jméno a 

příjmení osob, vúči kterým 

stížnost směřuje

účastníci správního řízení, 

jejich zákonní zástupci 

nebo zmocněnec, 

osoba, proti které stížnost 

směřuje

soudy,

Veřejný ochránce práv

5 let spisová služba, listinná podoba



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

 Plánované lhůty pro 

výmaz kategorií 

osobních údajů

Obecný popis technických a 

organizačních 

bezpečnostních opatření

A B C D E F G

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

28.

Vydávání zápisových lístků podle:

-  § 60g odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum  a 

místo narození, adresa místa 

trvalého pobytu (adresa 

pobytu na území ČR - 

cizinci), příp. adresa pro 

doručování uchazeče o 

vzdělání ve střední škole; 

jméno, příjmení, adresa 

pobytu, adresa pro 

doručování zákonného 

zástupce nebo zmocněnce

uchazeči o vzdělávání ve 

střední škole, 

zákonní zástupci,

zmocněnec

5 let spisová služba, listinná podoba,

informační systém

29.

Rozhodnutí v odvolacím řízení proti rozhodnutím obcí s 

rozšířenou působností týkajících se přestupků na úseku 

školství a výchovy mládeže podle:

- § 182a odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého 

pobytu, doručovací adresa 

obviněného; jméno, příjmení, 

datum narození, adresa 

trvalého pobytu nezletilého 

dítěte obviněného; 

identifikační a adresní údaje 

svědků, zmocněnce, případně 

dalších osob

jiné údaje: třída, název a sídlo 

školy, do které dítě 

obviněného dochází

citlivé údaje: údaj o 

zdravotním stavu dítěte

jiné údaje: údaj vztahující se 

ke vzdělávání dítěte, údaj o 

vině a trestu obviněného

obviněný,

zmocněnec, 

nezletilé dítě,

osoby podávající vysvětlení,

svědci,

ředitelé škol a školských 

zařízení,

pedagogičtí pracovníci

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy,

soudy,

Veřejný ochránce práv

10 let spisová služba, listinná podoba



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

 Plánované lhůty pro 

výmaz kategorií 

osobních údajů

Obecný popis technických a 

organizačních 

bezpečnostních opatření

A B C D E F G

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

30.

Jmenování členů školských rad podle:

- § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, adresa místa 

trvalého pobytu nebo adresa 

bydliště a adresa pro 

doručování, datum narození 

členů školské rady

členové školských rad Rada kraje,

škola, kde člen školské 

rady plní svou funkci

5 let spisová služba, listinná podoba

31.

Poskytování podkladů pro vydávání stejnopisů dokladů o 

vzdělání

identifikační a adresní údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození žáka, jméno, 

příjmení ředitele školy a 

třídního učitele

jiné údaje: název a adresa 

školy, studijní obor, forma 

studia, ročník studia, studijní 

prospěch, studijní průměr

žadatel škola, která vystavuje 

stejnopis dokladu o 

vzdělání

5 let spisová služba, listinná podoba

32.

Rozhodování ve věci podjatosti ředitelů škol a školských 

zařízení  podle: 

- § 131 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- § 183 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů                                                                

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu, adresa pro 

doručování účastníka řízení 

účastníka řízení, zástupce 

nebo zmocněnce;  jméno, 

příjmení, titul podjatého 

ředitele školy a ředitele 

pověřeného k projednání

jiné údaje: název a adresa 

školy, studijní obr, forma 

studia, ročník studia, výsledky 

přijímacího řízení, studijní 

prospěch a průměr

citlivé údaje: zdravotní 

způsobilost ke studiu 

účastníci správního řízení, 

zákonní zástupci účastníků 

řízení, 

zmocněnec,

ředitelé škol nebo 

školských zařízení 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy,

soudy,

Veřejný ochránce práv

5 let spisová služba, listinná podoba



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

 Plánované lhůty pro 

výmaz kategorií 

osobních údajů

Obecný popis technických a 

organizačních 

bezpečnostních opatření

A B C D E F G

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

33.

Rozhodování o mimořádných opravných prostředcích 

podle:

- 183 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, adresa trvalého 

pobytu, doručovací adresa, 

účastníka řízení, obviněného; 

jméno, příjemní, datum 

narození, adresa trvalého 

pobytu nezletilého dítěte 

obviněného; identifikační a 

adresní údaje svědků, 

zmocněnce, případně dalších 

osob

jiné údaje: třída, název a sídlo 

školy, do které dítě 

obviněného dochází, údaj 

vztahující se ke vzdělávání 

dítěte, údaj o vině a trestu 

citlivé údaje: údaj o zdravotní 

způsobilosti 

účastníci řízení,

obviněný,

zmocněnec,

svědci,

osoby podávající vysvětlení,

pedagogičtí pracovníci

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy,

soudy,

Veřejný ochránce práv

5 let

10 let (přestupky)

spisová služba, listinná podoba

34.

Nominace účastníků a trenérského doprovodu na Hry 

olympiády dětí a mládeže České republiky včetně ocenění 

nejlepších sportovců

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, rodné číslo, 

adresa místa trvalého pobytu, 

tel. a bankovní spojení, e-mail

jiné údaje: název a adresa 

školy

účastníci soutěže,

žáci školy, 

trenéři

organizátor soutěže, 

Komise pro sport a 

tělovýchovu, 

jednotlivé sportovní svazy

5 let spisová služba, listinná podoba

35.

Anketa Sportovec roku adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení,datum 

narození, adresa místa 

trvalého pobytu, tel. a 

bankovní spojení, e-mail

účastníci soutěže, organizátor soutěže, 

Komise pro sport a 

tělovýchovu, Česká unie 

sportu

5 let spisová služba, listinná podoba



Poř. 

číslo
Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

 Plánované lhůty pro 

výmaz kategorií 

osobních údajů

Obecný popis technických a 

organizačních 

bezpečnostních opatření

A B C D E F G

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

36.

Evidence spisů a vyřízení žádosti bývalých zaměstnanců 

škol a školských zařízení Karlovarského kraje o potvrzení 

zaměstnání a výdělku

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjemní, datum 

narození, bydliště, adresa pro 

doručování, pracovní pozice, 

výše příjmu

bývalý zaměstnanci škol a 

školských zařízení 

Karlovarského kraje

5 let spisová služba, listinná podoba

37. 

Jmenování  předsedy komise pro státní jazykové zkoušky 

podle § 110 odst. 4 školského zákona

adresní a identifikační údaje: 

jméno, příjmení, titul, datum 

narození, místo trvalého 

pobytu předsedy

předsedové komisí škola, kde předseda 

vykonává funkci

5 let spisový služba, listinná podoba


