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Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, 
Hradec Králové 

_____________________________________________________________________ 
Příloha organizačního řádu 

Směrnice  
na ochranu osobních údajů ve školském zařízení 

Platnost směrnice: od 25. 5. 2018 
Č.j.: DDÚ 550/2018 

 
Tato směrnice vychází z Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen Obecné nařízení) - 
GDPR General Data Protection Regulation - nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů se stanovenou účinností od 25. května 2018) 

 
Tato směrnice nahrazuje Zásady pro systém ochrany osobních a citlivých údajů na pracovišti č.j. DDÚ 
1135/2015-15 
 

Následující text se týká pouze těch dokumentů, které obsahují osobní data zaměstnanců, dětí, popř. 
klientů zařízení, včetně osob odpovědných za výchovu, rodinných příslušníků a dále osob 
spolupracujících organizací a institucí ve smyslu Obecného zařízení 
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1. Úvod 
 
Působnost      
Tato směrnice upravuje postupy školského zařízení, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při 
nakládání s osobními údaji, pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, použití, šíření a 
uchovávání osobních údajů. Směrnice rovněž upravuje některé povinnosti školského zařízení, jejích 
zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji.  
 
Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školského zařízení. Směrnice je závazná i pro další 
osoby, které mají se školským zařízením jiný právní vztah (smlouva o dílo, nájemní smlouva) a které se 
zavázaly postupovat podle této směrnice.  
 
Výklad některých pojmů: 
 
Správce osobních údajů  
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Správcem údajů osobních dat je školské zařízení. Odpovědnou osobou je statutární zástupce - ředitel 
školského zařízení 
Zpracovatel osobních údajů 
Externí firma zpracovávající data s osobními údaji 
Subjekt údajů 

Dítě, žák, student (dále v textu klient nebo dítě dle právního zařazení), zákonný zástupce, 
zaměstnanec školy, rodiče klientů, jména osob souvisejících organizací a institucí..… 
Pověřené osoby = zaměstnanci manipulující dokumenty s osobními údaji či jinak 
přicházejícími do kontaktu s informacemi obsahující osobní data 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
Dle č. 37 až 39 Obecného nařízení zřizuje školské zařízení funkci pověřence pro ochranu osobních 
údajů, do které na základě rozhodnutí zřizovatel jmenován pan 
 

Dr. Ing. Luboš Sychra 
pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Oddělení bezpečnostního ředitele, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 
Korespondenční adresa: Karmelitská 529/5, Malá Strana 118 12 Praha 1  
tel: +420 234 814 303 
e-mail: lubos.sychra@msmt.cz; gdpr@msmt.cz 
www.msmt.cz 

2. Obecné zásady 
Všichni pracovníci, kteří přijdou do styku s osobními a citlivými údaji, jsou dle Směrnice ředitele 
„Ochrana osobních a citlivých údajů“ ze dne 15. 2. 2009 seznámeni s povinností mlčenlivosti včetně 
založení jejich čestného prohlášení do osobní složky na personálním úseku organizace (viz osobní 
složky). 
 
Všichni pracovníci jsou v rámci vstupního školení, příp. periodickém školení BOZP poučeni o 
bezpečném a zákonném zacházení s osobními údaji dle zákona o informacích č. 106/99 SB, Obecného 
nařízení (GDPR - General Data Protection Regulation) a dle zásad této Směrnice na ochranu osobních 
údajů ve školském zařízení (viz protokoly o vstupním školení BOZP). 
 
V popisech práce jednotlivých profesí nebo v dodatcích těchto popisů je uvedena povinnost dodržovat 
zásady bezpečného nakládání s osobními údaji v souvislosti s vykonávanou pracovní pozicí (viz 
příslušné popisy práce). 
 
1x ročně, zpravidla v rámci zahajovací porady daného školního roku jsou všichni pracovníci opětovně 
poučeni ve smyslu zásad této Směrnice, dále pak vždy v případech aktualizace těchto zásad (viz 
prezenční listina příslušné porady nebo školení)  

 
Pro všechny pracovníky bez rozdílu pracovního zařazení platí zásada mlčenlivosti o získaných 
poznatcích v oblasti osobních údajů, týkajících se dětí, klientů, zákonných zástupců, zástupců 
smluvních stran, osob spolupracujících organizací a institucí.  
 

Zásady nakládání s osobními údaji  
Při nakládání s osobními údaji se školské zařízení, její zaměstnanci a další osoby řídí těmito 
zásadami: 
- Zpracovávat osobní údaje  v souladu se zásadou zákonnosti – na základě právních předpisů, 

vymezených v této směrnici, při plnění ze smlouvy, při plnění právní povinnosti správce, při ochraně 

mailto:lubos.sychra@msmt.cz
mailto:gdpr@msmt.cz
http://www.msmt.cz/
file:///C:/Users/Ivo%20Filáček/Dropbox/GDPR/přílohy/vstupní%20instruktáž%202014%20BOZP.docx
file:///C:/Users/Ivo%20Filáček/Dropbox/GDPR/přílohy/popisy%20práce/škola/učitel12.doc
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životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, při ochraně oprávněných zájmů 

školského zařízení, při ochraně veřejného zájmu, a zpracování osobních údajů na základě 

informovaného souhlasu subjektů údajů, 

- Zpracovávat osobní údaje ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a dbát na to, aby tyto 

byly pravdivé a přesné, 

- Dodržovat technické a jiné bezpečnostní parametry a ustanovení s nakládáním osobních údajů dle 

zásad této Směrnice ředitele 

Princip odpovědnosti 
Správce subjektu odpovídá za zpracování osobních údajů dle stanovených povinností, je povinen zavést 
vhodná technická a organizační zajištění a je schopen doložit, že zpracování osobních dat je v souladu 
s Obecným nařízením. 

 
Princip rizika 
- Správce subjektu vychází při realizaci adekvátních technických a organizačních opatření za účelem 

zajištění zabezpečení osobních údajů z odpovědného posouzení všech rizik, které shromažďování 

osobních údajů přináší. 

Definice osobních, popř. citlivých údajů: 
„osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen 
„subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační 
údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby; 
Konkrétně jde o tyto údaje: 
 Jméno a příjmení 
 Rodné číslo 
 Adresa bydliště 
 Zákonní zástupci, jejich adresa.  
 Datum narození 
 Jednoznačná fotografie či videozáznam 
 personalizovanou e-mailová adresa 
 údaje o mzdě a funkčním zařazení konkrétního pracovníka 
 IP adresa…. 

 

Specifická oblast osobních údajů - citlivé údaje    
Jednotlivé kategorie nejsou v Obecném nařízení výslovně definovány 
 údaje o zdravotním stavu dítěte nebo zaměstnance školy, 
 rasový či etnický původ 
 sexuální orientace 
 mentální omezení (poruchy učení, …), 
 specifické stravovací plány související se zdravotním stavem, filozofickým nebo náboženským 

přesvědčením,   
 popis rodinného prostředí žáka, 
 biometrické údaje, genetické údaje… 

3. Pracoviště školského zařízení:  
 

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna 
Pracoviště: Říčařova 277, Hradec Králové 



5 

 

Pracoviště: Brandlova 112, Hradec Králové 
 

Středisko výchovné péče: 
SVP Návrat  Říčařova 277, Hradec Králové 
SVP Pyramida  Sokolovská 146, Rybitví 
SVP Mimoza  Andrlíkova 972, Ústí nad Orlicí,  
SVP Varianta  Mládežnická 536, Trutnov 
SVP Kompas  Smiřických 1237, Náchod 

 
Jednotlivé úseky školského zařízení 
Úsek odborný (sociální, zdravotní, psycholog, etoped - speciální pedagog) 
Úsek školy 
Úsek výchovný 
Úsek ekonomický (ekonom, správní, školní jídelna, hospodářský) 

3. 1. Pracoviště shromažďuje, vede a zpracovává: 

 

Dokumentaci obsahující osobní údaje na základě: 
 Zákonné povinnosti (školský zákon 561/2004, zákon 109/2002, další) 
 Veřejného zájmu a výkonu veřejné moci  
 Informovaného souhlasu 

3.1.1. Úsek odborný: 

 

Sociální úsek 
Pracoviště shromažďuje dokumentaci s osobními údaji dětí, jejich zákonných zástupců a dalších osob 
na základě ustanovení - viz záznam o činnostech zpracování: 
Zákona č. 109/2002, § 5 odst. 5); §  30 - povinná dokumentace 
Vyhlášky 438/2006, § 4 odst1 - Podrobnosti ústavní výchovy  
Vyhláška 438/2006,  odst 2, 3 - záznamy o poučení a seznámení do dokumentace dítěte;  
Občanský zákoník zákon č. 89/2012 -    §971 ústavní výchova 
 
Při příjmu dítěte jsou do osobního spisu dítěte uloženy tyto dokumenty: 

 Usnesení soudu o PO nebo ÚV nebo OV 
 OP nebo pas 
 Rodný list 
 osobní list (OSPOD) 
 katalogový list 
 poslední vysvědčení 
 dotazník školy 
 vřazení do programu speciální školy 
 výpis ze školní matriky předcházejícího zařízení 
 rozhodnutí ředitele o přijetí do DDÚ 
 dokumentace spojená se správním řízením  
 zprávy z různých vyšetření (PPP, lékař aj.) - podle školského zákona 
 písemné žádosti zákonných zástupců o povolení pobytu mimo zařízení 
 Závěrečné zprávy kompletní 

 
Tyto dokumenty jsou po ukončení pobytu dítěte dle zákonných ustanovení odeslány s dítětem do 
dalšího zařízení nebo dle Skartačního a archivačního řádu zařízení jsou skartovány nebo po zákonnou 
lhůtu archivovány 
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Na základě této dokumentace jsou uvedeny tyto individuální údaje v databázovém systému 
Foster: (viz kapitola 7. 6.)  

 Jméno a příjmení 
 Rodné číslo 
 Datum narození 
 Datum přijetí a ukončení pobytu dítěte 
 Školní docházka, ročník, místo posledního konání povinné školní docházky 
 Adresa posledního bydliště 
 Občanský průkaz 
 Jména a příjmení rodičů - zákonných zástupců, jejich adresy, kontakty, data narození 
 Jména a příjmení sourozenců, data narození, věk 
 Jména pracovníků OSPOD, pracoviště, kontakt 
 Č.j.  zavedeného spisu dítěte 
 Uvedení právního důvodu umístění 
 Aktuální zdravotní stav dítěte 
 Zdravotní pojišťovna dítěte 

 
 Zásadní návyky, které mohou ovlivňovat vzdělávací a výchovný proces 
 Fyzický popis dítěte 

 
 Jména a příjmení kontaktních osob, včetně kontaktů osob, které na základě dohody mohou 

dítě navštěvovat 
 

 Základní sociální anamnéza s uvedením zakázkové problematiky, se kterou dítě přichází 
 Výstup ze vstupního pohovoru s dítětem, popř. jeho doprovodem 
 Fotografie dětí (v rámci výkonu veřejné moci pro potřeby PČR a dalších orgánů veřejné moci) 

 
V rámci úložného prostoru systému Foster jsou ukládány následující dokumenty, obsahující osobní 
údaje a jsou potřebné k zajištění informovanosti příslušných osob pro splnění úkolů vyplývajících ze 
zákonných ustanovení 

 Závěrečné zprávy 
 Dílčí anamnestická dokumentace  

Po uplynutí zákonné doby dle Skartačního a archivačního řádu organizace jsou data z databázového 
systému Foster vymazána odpovědnou osobou sociálního úseku. 
 
Sociální úsek dále vede: 

 knihu denního hlášení 
 knihu úředních návštěv 

 
Předává zdravotnímu úseku pracoviště Říčařova: 

 Průkaz zdravotní pojišťovny klienta 
 Očkovací průkaz klienta 
 Prohlášení o bezinfekčnosti klienta 
 

Psycholog 
Psycholog shromažďuje a pracuje s dokumentací s osobními údaji na základě ustanovení 
Zákon č. 109/2002, § 5, odst 2) písm a) a c) 
Vyhlášky 438/2006 - Podrobnosti ústavní výchovy (§ 4 - odst 6)  
 
Jde o dokumentaci, která vychází z úkolů  
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a) diagnostických, spočívající ve vyšetření úrovně dítěte formou pedagogických a psychologických 
činností, 
c) terapeutických, které prostřednictvím pedagogických a psychologických činností směřují k nápravě 
poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte, 
a to prostřednictvím standardizovaných dotazníků, testů a záznamů vedené za účelem 
psychologického vyšetření. 
 
Dále může přistupovat do osobního spisu dítěte a dokumentům umístěným v rámci úložného prostoru 
databázového systému Foster ke studiu další potřebné dokumentace o dítěti (předcházející 
psychologická, speciálně pedagogická, psychiatrická vyšetření atd.) 
 
V případě potřeby zpracovává zprávy o dítěti k soudu, PČR, OSPOD 
 
Do databázového systému Foster zapisuje tyto údaje: 

 výstup ze vstupního pohovoru 
 dílčí aktuální zprávy, zprávy z případových konferencí či jednání se zákonnými zástupci, 

pracovníky OSPOD, PČR a spolupracujícími organizacemi 
 závěrečné zprávy - kompletní 

 

Etoped - speciální pedagog 
Etoped – speciální pedagog shromažďuje a pracuje s dokumentací s osobními údaji na základě 
ustanovení 
Zákon č. 109/2002, § 5, odst 2) písm a) a c) 
Vyhlášky 438/2006 - Podrobnosti ústavní výchovy (§ 4 - odst 6)  
Metodický pokyn MŠMT č.j.: MSMT- 50808/2015, příloha č. 2 – tvorba IVP a PROD 
 
Jde o dokumentaci, která vychází z úkolů  
 
a) diagnostických, spočívajících ve vyšetření úrovně dítěte formou pedagogických a psychologických 
činností, 
c) terapeutických, které prostřednictvím pedagogických a psychologických činností směřují k nápravě 
poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte, 
a to prostřednictvím záznamů vedené za účelem speciálně pedagogického vyšetření. 
 
Dále může přistupovat do osobního spisu dítěte ke studiu další potřebné dokumentace o dítěti 
(předcházející psychologická, speciálně pedagogická, psychiatrická vyšetření atd.) 
 
V případě potřeby zpracovává zprávy o dítěti k soudu, PČR, OSPOD 
 
Do databázového systému Foster zapisuje tyto údaje: 

 výstup ze vstupního pohovoru 
 dílčí aktuální zprávy, zprávy z případových konferencí či jednání se zákonnými zástupci, 

pracovníky OSPOD, PČR a spolupracujícími organizacemi 
 závěrečné zprávy včetně kompletace celkové závěrečné zprávy a programu rozvoje osobnosti 

(PROD) 

 
Zdravotní 
Všeobecná sestra shromažďuje a pracuje s dokumentací na základě ustanovení 
Zákon č. 109/2002, § 5 odst. 5); §5) odst 2) písm d) (úkoly výchovné a sociální,….podle potřeby 
zprostředkovává zdravotní vyšetření dítěte) 
Vyhlášky 438/2006 - § 4 - odst1) 6)  
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Přijímá od sociálního úseku a shromažďuje tuto dokumentaci: 

 Průkaz zdravotní pojišťovny klienta 
 Očkovací průkaz klienta 
 Prohlášení o bezinfekčnosti klienta 
 Zdravotní záznamy nebo výpisy ze zdravotních záznamů dětí (pracoviště Brandlova má uloženou 

tuto zdravotní dokumentaci u smluvního lékaře) 
 
Pro organizaci výdeje léků (organizační zabezpečení úkonů spojených s požadovanou zákonnou péčí) 
je vedena průběžná evidence dětí s určením denní příslušné medikace. Tato evidence je po ukončení 
nařízené medikace nebo ukončení pobytu likvidována. 

3.1.2. Úsek školy:  

Pracoviště shromažďuje, vede, zpracovává a pracuje s dokumentací s osobními údaji na základě 
ustanovení - viz záznam o činnostech zpracování: 
Zákona č.  561/2004, § 28, odst. 1, písm f, h, (školský zákon) 
Vyhlášky 438/2006 - § 4 - odst1) 6)  
Zákon 109/2002 § 5 odst 2) písm b) (úkoly vzdělávací, v jejichž rámci zjišťuje úroveň dosažených 
znalostí a dovedností, atd.) 
 
Jedná se o tuto dokumentaci 

 třídní knihy a třídní výkazy,  
 záznamy z pedagogických rad,  
 Kniha úrazů, záznamy o úrazech,) 
 Seznamy dětí pro vyúčtování akcí – součást dokumentace pro ekonomický úsek 

 
V rámci školní matriky (Bakaláři -viz kapitola 7.6.) jsou vedeny tyto údaje: 

 jméno a příjmení 
 rodné číslo, příp. datum narození 
 státní občanství 
 místo narození 
 místo trvalého pobytu 
 předchozí vzdělávání a dosažený stupeň vzdělání (viz katalogový list) 
 datum zahájení vzdělávání 
 průběh a výsledky vzdělávaní, vyučovací jazyk 
 údaje o znevýhodnění, mimořádném nadání, podpůrných prostředcích 
 závěry vyšetření v doporučení školského poradenského zařízení 
 zdravotní způsobilost a zdravotní obtíže 
 datum ukončení vzdělávání 
 jméno a příjmení zákonného zástupce a místo jeho trvalého pobytu + tlf. spojení 

 
Do databázového systému Foster zapisují učitelé a asistenti tyto údaje: 

 - úkoly IVP 
 - dílčí aktuální zprávy 
 - závěrečné zprávy 

 
Učitel a asistent pedagoga může přistupovat do osobního spisu dítěte a dokumentům umístěným 
v rámci úložného prostoru databázového systému Foster ke studiu další potřebné dokumentace o 
dítěti (předcházející psychologická, speciálně pedagogická, psychiatrická vyšetření atd.) 
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3.1.3. Úsek výchovný:  

Pracoviště shromažďuje, vede, zpracovává a pracuje s dokumentací s osobními údaji na základě 
ustanovení - viz záznam o činnostech zpracování: 
Zákona č.  561/2004, § 28, (školský zákon) 
Vyhlášky 438/2006 - § 4 - odst1) 6)  
Zákon 109/2002 - § 5, odst 2) 3) 4) 5) - uložené povinnosti pro DDÚ, které vyžadují vedení 
dokumentace ke splnění zadaných úkolů  
Zákon č. 109/2002 - § 34 Povinná dokumentace 
Vyhláška 438/2006 - § 6 odst. 3) záznam o záchytu, záznam o umístění a pohovoru v dokumentaci 
dítěte 
Zákon č. 109/2002 - § 22, odst 4 - - dokumentace oddělené místnosti 
 
Jde o tyto dokumenty: 
Záznam o dítěti (vstupní a průběžné údaje) 

 jméno a příjmení, podpis dítěte 
 rodné číslo 
 datum narození 
 datum přijetí 
 právní důvod umístění  
 kopie rozsudku 
 záznam o seznámení s právy a povinnostmi dítěte 
 evidence vycházek 
 evidence kapesného 
 evidence výchovných opatření 

Týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti 
 jména a příjmení dětí a dospělých 

Zápisy z posudkových porad viz (Zákon č. 561/2004 § 28 odst. 1, písm h)) 
 jména a příjmení zúčastněných dospělých osob 
 jména a příjmení přijímaných dětí, datum přijetí, právní důvod, charakteristika problému 
 jména a příjmení dětí v rámci projednávaných informací, úkolů, plánovaných činností, odchodů 

apod. 
 

Dokumentace o umístění a průběhu pobytu v oddělené místnosti 
Dokumentace o umístění a průběhu pobytu v záchytové místnosti 
Knihu ostatních návštěv včetně evidence návštěv osob odpovědných za výchovu  
Seznamy dětí pro vyúčtování akcí – součást dokumentace pro ekonomický úsek 
 
Do databázového systému Foster zapisují vychovatelé a asistenti pedagoga tyto údaje: 

 úkoly IVP 
 dílčí aktuální zprávy o dětech,  
 informace o umístění na záchytovou nebo oddělenou místnost 
 závěrečné zprávy 

 
V rámci úložného prostoru systému Foster jsou ukládány následující dokumenty, obsahující osobní 
údaje a jsou potřebné k zajištění informovanosti příslušných osob pro splnění úkolů vyplývajících ze 
zákonných ustanovení 

 Zápisy z posudkových porad 
 Rozpisy služeb 
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Vychovatel a sistent pedagoga může přistupovat do osobního spisu dítěte a dokumentům umístěným 
v rámci úložného prostoru databázového systému Foster ke studiu další potřebné dokumentace o 
dítěti (předcházející psychologická, speciálně pedagogická, psychiatrická vyšetření atd.) 

3.1.4. Úsek ekonomický: 

Pracoviště shromažďuje, vede, zpracovává a pracuje s dokumentací s osobními údaji na základě 
těchto zákonných ustanovení - viz záznam o činnostech zpracování: 
 

Personální a mzdová oblast 
Údaje týkající se personálních, mzdových náležitostí 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,  
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
Zákon č. 586/1992 Sb., zákon o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,  
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,  
Zákon č. 187/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,  
Zákon č. 592/1992 Sb., zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů,  
Zákon č. 589/1992 Sb., zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,  
Zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 582/1991 Sb., zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Zákon č. 109/2002, § 18 (předpoklady pro výkon pedagogické práce, psychologický posudek)  
Zákon č. 563/2004 Sb., Školský zákon (předpoklady pro výkon pedagogické práce) 
 
Shromažďovaná osobní data zaměstnanců: 

 Jméno a příjmení 
 Datum narození 
 Rodné číslo 
 Adresa bydliště 
 Stav - manželka (její adresa) 
 Děti 
 Státní příslušnost 
 Zápočtový list 
 Dosažené vzdělání 
 Osobní dotazník 
 Rozhodnutí o exekuci 
 Daňová přiznání 
 Pojistné sociálního zabezpečení 
 Čísla účtů 
 Přihláška, odhláška do zdravotní pojišťovny 
 Zdravotní prohlídky 
 Zdravotní stav 
 Mzdové výkazy 
 Psychologické posudky pracovníků 

 

Oblast veřejných zakázek a smluv 
údaje týkající se zadávání veřejných zakázek a registru smluv 
Zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek 
Zákon č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv 
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Zákon č. 2019/2000 Sb., zákon o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích – 
smlouvy o prodeji apod. 

 
Oblast účetních operací 
Údaje týkající se účetních operací 
Zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.)  
Zákon č. 109/2002, § 2, odst. 7 (zaopatření a péče o děti v zařízeních) 
 
Shromažďované dokumenty s osobními údaji, týkající se dětí nebo klientů 

 Kapesné dětí 
 Seznamy dětí při vyúčtování akcí 
 Ošetřovné 

 
Úsek využívá pro zpracování dat obsahující osobní údaje softwarové systémy Helios a Avansio ((viz 
kapitola 7.6.) 

  

Školní jídelna  
Poskytování školního stravování je poskytováno na základě § 119 Zákona č. 561/2004 (školský zákon – 
zpracování potřebných údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle čl. 6 Obecného nařízení). 
Údaje jsou vedeny v rozsahu v nezbytném pro zabezpečení školního stravování. 
 
Evidence zaměstnanců, kteří se stravují ve školní jídelně, je vedena v elektronické podobě v programu 
Stravné (fa Veřejná informační služba spol. s r. o., Plzeň - viz kapitola 7.6.). Záloha systému probíhá 
v rámci programu a je uložena na přenosných mediích, které jsou v odpovědnosti vedoucího školní 
jídelny a vedoucí stravování odloučeného pracoviště. 
 
V písemné podobě je tato evidence uložena u vedoucího školní jídelny a vedoucí stravování 
odloučeného pracoviště dle ustanovení této směrnice a je po ukončení sledovaného stravovacího 
období likvidována (následný měsíc) 
 
Evidence dětí pracoviště Říčařova a Brandlova pro potřeby zajištění stravování je vedená k zabezpečení 
úkolů dle zákona č. 109, § 2, odst 7) písm a 
 
V elektronické podobě je pro organizační zajištění stravování vedena na pracovišti Říčařova evidence 
dětí a klientů na sdíleném úložišti vnitřní sítě - veřejné (V:) - a je opatřena heslem. Heslo mají k dispozici 
a údaje vkládají sociální pracovnice a vedoucí školní jídelny pracoviště Říčařova 277. 
Evidence je průběžně aktualizována včetně výmazu dětí a klientů, kteří ze zařízení odešli. 
 
Smlouvy s dodavateli jsou uloženy na ekonomickém úseku 
 

Správní:  
Pracovnice správního úseku shromažďuje a pracuje s dokumenty obsahujícími osobní údaje pro 
zajištění úkonů spojených s  

 Příspěvkem na úhradu péče poskytované dítěti v zařízeních  
 Správním řízením 

a to na základě ustanovení: 
Zákon 500/2004 Sb. (správní řád) 
Zákon 109/2002 (Hlava VI) 
Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře 
Zákon č. 110/2006 Sb. o životním existenčním minimu 
Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník (neplnění vyživovací povinnosti) 
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Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 
Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkolech a autorizované konverzi dokumentů 
 
Spisová dokumentace vedená za účelem správního řízení obsahuje: 

 žádost účastníka správního řízení,  
 usnesení soudu o předběžném opatření či rozsudku o nařízení ústavní nebo ochranné výchovy,  
 zahájení správního řízení ve věci,  
 dokumenty potřebné k rozhodování ve věci (majetkové poměry, ošetřovné, vřazení dítěte do ZŠ, 

přemístění dítěte apod.) 
 rozhodnutí ředitele ve věci 

 

Hospodářská pracovnice 
Hospodářská pracovnice vede písemnou evidenci dětí nutnou k zabezpečení ustanovení  
Zákona č. 109, § 2, odst 7) písm a 
 
Evidence je po ukončení pobytu dětí likvidována. 

3.1.5. Střediska výchovné péče:  

 

Sociální úsek 
Pracoviště shromažďuje dokumentaci s osobními údaji klientů, jejich zákonných zástupců a dalších 
osob spolupracujících organizací a institucí na základě ustanovení - viz záznam o činnostech 
zpracování: 
Zákon č. 109/2002 (§ 16, § 17, § 34, odst 2 
Vyhláška 458/2005, §9, odst. 3 a 4; § 10 (Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti SVP) 
Zákon č. 89/2012 (občanský zákoník) 
zákon č. 563/2004 Sb.,  
Zákon č. 359/1999 (zákon o sociálně - právní ochraně dětí) 
 
Jedná se o tyto údaje a dokumenty: 

 Jméno a příjmení 
 Datum a místo narození 
 Zdravotní stav a způsobilost (vyjádření lékaře) 
 Doklad o úhradě stravování 
 Seznámení s pravidly a smluvními podmínkami pobytu nebo ambulantního šetření 
 Kopie posledního školního vysvědčení nebo výpis ze školní matriky 
 Očkovací průkaz a průkaz pojištěnce 
 
Při příjmu dítěte jsou do osobního spisu klienta dále uloženy tyto dokumenty: 
 Usnesení soudu o PO nebo ÚV nebo OV nebo výchovné opatření 
 OP nebo pas 
 Rodný list 
 osobní list (OSPOD) 
 katalogový list 
 poslední vysvědčení 
 dotazník školy 
 individuální vzdělávací plán 
 vřazení do programu speciální školy 
 výpis ze školní matriky předcházejícího zařízení 
 rozhodnutí ředitele o přijetí do SVP 
 dokumentace spojená se správním řízením  
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 zprávy z různých vyšetření (PPP, lékař aj.) 
 výsledky ambulantního šetření – IVP, karta klienta, předávací zpráva 
 Kartička ZP 
 Očkovací průkaz 
 Prohlášení o bezinfekčnosti 
 Závěrečné zprávy kompletní  
 Smlouva o poskytované péči (pobyt, ambulance) 

 
Dále úsek vede tuto dokumentaci: 

 knihu denní evidence zařízení 
 knihu úředních návštěv 

 
V případě využívání databázového systému Foster jsou zde uvedeny tyto individuální údaje:  

 Jméno a příjmení 
 Rodné číslo 
 Datum narození 
 Datum přijetí a ukončení pobytu dítěte 
 Školní docházka, ročník, místo posledního konání povinné školní docházky 
 Adresa posledního bydliště 
 Občanský průkaz 
 Jména a příjmení rodičů - zákonných zástupců, jejich adresy, kontakty, data narození 
 Jména a příjmení sourozenců, data narození, věk 
 Jména pracovníků OSPOD, pracoviště, kontakt 
 Č.j.  zavedeného spisu dítěte 
 Uvedení právního důvodu umístění 
 Aktuální zdravotní stav dítěte 
 Zdravotní pojišťovna dítěte 
 Zásadní návyky, které mohou ovlivňovat vzdělávací a výchovný proces 
 Fyzický popis dítěte 
 Základní sociální anamnéza s uvedením zakázkové problematiky, se kterou dítě přichází 
 Fotografie dětí (v rámci výkonu veřejné moci pro potřeby PČR a dalších orgánů veřejné moci) 

 
V rámci úložného prostoru systému Foster jsou ukládány následující dokumenty, obsahující osobní 
údaje a jsou potřebné k zajištění informovanosti příslušných osob pro splnění úkolů vyplývajících ze 
zákonných ustanovení 

 Závěrečné zprávy 
 Karta klienta 
 Předávací zpráva z ambulantního šetření 
 Individuální vzdělávací plán 

 
Po uplynutí zákonné doby dle Skartačního a archivačního řádu organizace jsou data z databázového 
systému Foster vymazána odpovědnou osobou sociálního úseku.  

 
Zdravotní dokumentace 
Je shromažďována na základě 
Zákon č. 109/2002, § 5 odst. 5); §5) odst 2) písm d) (úkoly výchovné a sociální,….podle potřeby 
zprostředkovává zdravotní vyšetření dítěte) 
Zákon č. 109/2002 (§ 16, § 17, § 34, odst 2 
Vyhláška 458/2005, §9, odst. 3 a 4; § 10 (Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti SVP) 
Vyhlášky 438/2006 - § 4 - odst1) 6)  
 
Jde o tuto dokumentaci 



14 

 

 Kartička ZP 
 Očkovací průkaz 
 Prohlášení o bezinfekčnosti 
 Vyjádření lékaře o aktuálním stavu klienta 

 
Zdravotní dokumentace zůstává v případě smluvních pobytů klientů u příslušných dětských 
(obvodních) lékařů. V případě soudně nařízeného pobytu se postupuje dle kap. 3.1.1. Úsek zdravotní 
 
Pro organizaci výdeje léků (zabezpečení úkonů spojených s požadovanou zákonnou péčí) je vedena 
průběžná evidence dětí s určením denní příslušné medikace. Tato evidence je po ukončení nařízené 
medikace nebo ukončení pobytu likvidována. 

 
Psycholog 
Psycholog shromažďuje a pracuje s dokumentací s osobními údaji na základě ustanovení 
Zákon č. 109/2002, § 5, odst 2) písm a) a c) 
Vyhlášky 438/2006 - Podrobnosti ústavní výchovy (§ 4 - odst 6)  
Zákon č. 109/2002 (§ 16, § 17, § 34, odst 2 
Vyhláška 458/2005, §  2, § 10,  (Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti SVP) 
 
Jde o dokumentaci, která vychází z úkolů  
a) diagnostických,  

psychologická diagnostika osobnosti 
speciálně pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostika poruch chování a sociálního vývoje 
speciálně pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostika poruch chování a sociálního vývoje 

b) preventivně výchovných 
výchovně vzdělávací činnost zaměřená na předcházení poruchám chování nebo jejich nápravu a 
sociálně rehabilitační činnost 
vypracování individuálního výchovného plánu podle § 3 odst. 4 a podpora klienta při naplňování 
tohoto plánu 
jednorázové, krátkodobé a dlouhodobé vedení klientů formou individuální, skupinové a rodinné 
terapeutické činnosti 
vypracování a uskutečňování speciálně pedagogických a terapeutických programů cílených na 
potřeby jednotlivých klientů a pro skupiny klientů 
zpracování a realizace cíleného speciálně pedagogického programu pro třídní kolektivy při 
předcházení a při řešení sociálně patologických jevů na podnět školy nebo školského zařízení 

c) poradenských 
poradenská intervence včetně telefonické intervence a psychologická podpora poskytovaná 
klientovi, jenž je v obtížné životní situaci, kterou není schopen sám vyřešit, 
poradenská činnost zaměřená na předcházení vzniku sociálně patologických jevů, na řešení 
problémů vzniklých v důsledku poruch chování klienta a nežádoucích vlivů a odborná činnost 
zaměřená na podporu při začleňování klienta do společnosti 
poskytování informací zaměřených na vhodnou volbu a zvládnutí profesní přípravy a podpora 
klienta při snaze získat kvalifikaci potřebnou k lepšímu uplatnění na trhu práce. 
 

Tyto úkoly spočívají ve vyšetření úrovně klienta formou pedagogických, psychologických a 
terapeutických činností, které směřují k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte, 
a to i prostřednictvím standardizovaných dotazníků, testů a záznamů vedené za účelem 
psychologického vyšetření. 
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Dále může přistupovat do osobního spisu klientů a dokumentům umístěným v rámci úložného prostoru 
databázového systému Foster ke studiu další potřebné dokumentace o klientovi (předcházející 
psychologická, speciálně pedagogická, psychiatrická vyšetření atd. 
 
V případě potřeby zpracovává zprávy o dítěti k soudu, PČR, OSPOD 
 
V případě využívání databázového systému Foster zapisuje tyto údaje:  

 dílčí aktuální zprávy, zprávy z případových konferencí či jednání se zákonnými zástupci, 
pracovníky OSPOD 

 závěrečné zprávy 

 
Etoped - speciální pedagog 
Etoped – speciální pedagog shromažďuje a pracuje s dokumentací s osobními údaji na základě 
ustanovení 
Zákon č. 109/2002, § 5, odst 2) písm a) a c) 
Vyhlášky 438/2006, § 4 - odst 6) - Podrobnosti ústavní výchovy  
Zákon č. 109/2002 (§ 16, § 17, § 34, odst 2 
Vyhláška 458/2005, § 2, § 10, (Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti SVP) 
Z 
 
Jde o dokumentaci, která vychází z úkolů  
a) diagnostických,  

psychologická diagnostika osobnosti 
speciálně pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostika poruch chování a sociálního 
vývoje 
speciálně pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostika poruch chování a sociálního 
vývoje 

b) preventivně výchovných 
výchovně vzdělávací činnost zaměřená na předcházení poruchám chování nebo jejich nápravu a 
sociálně rehabilitační činnost 
vypracování individuálního výchovného plánu podle § 3 odst. 4 a podpora klienta při naplňování 
tohoto plánu 
jednorázové, krátkodobé a dlouhodobé vedení klientů formou individuální, skupinové a rodinné 
terapeutické činnosti 
vypracování a uskutečňování speciálně pedagogických a terapeutických programů cílených na 
potřeby jednotlivých klientů a pro skupiny klientů 
zpracování a realizace cíleného speciálně pedagogického programu pro třídní kolektivy při 
předcházení a při řešení sociálně patologických jevů na podnět školy nebo školského zařízení 

c) poradenských 
poradenská intervence včetně telefonické intervence a psychologická podpora poskytovaná 
klientovi, jenž je v obtížné životní situaci, kterou není schopen sám vyřešit, 
poradenská činnost zaměřená na předcházení vzniku sociálně patologických jevů, na řešení 
problémů vzniklých v důsledku poruch chování klienta a nežádoucích vlivů a odborná činnost 
zaměřená na podporu při začleňování klienta do společnosti 
poskytování informací zaměřených na vhodnou volbu a zvládnutí profesní přípravy a podpora 
klienta při snaze získat kvalifikaci potřebnou k lepšímu uplatnění na trhu práce. 

 
Tyto úkoly spočívají ve vyšetření úrovně klienta formou pedagogických, psychologických a 
terapeutických činností, které směřují k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte, 
a to i prostřednictvím standardizovaných dotazníků, testů a záznamů vedené za účelem 
psychologického vyšetření. 
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Dále může přistupovat do osobního spisu klientů a dokumentům umístěným v rámci úložného prostoru 
databázového systému Foster ke studiu další potřebné dokumentace o dítěti (předcházející 
psychologická, speciálně pedagogická, psychiatrická vyšetření atd.  
 
V případě potřeby se zpracovávají zprávy o klientech k soudu, PČR, OSPOD 
 
V případě využívání databázového systému Foster zapisuje tyto údaje:  

 dílčí aktuální zprávy, zprávy z případových konferencí či jednání se zákonnými zástupci, 
pracovníky OSPOD 

 závěrečné zprávy a jejich celková kompletace 

 
Úsek výchovný:  
Pracoviště shromažďuje, vede, zpracovává a pracuje s dokumentací s osobními údaji na základě 
ustanovení - viz záznam o činnostech zpracování: 
Zákona č.  561/2004, § 28, (školský zákon) 
Zákon 109/2002 - § 5, odst 2) 3) 4) 5) - uložené povinnosti pro DDÚ, které vyžadují vedení 
dokumentace ke splnění zadaných úkolů  
Zákon č. 109/2002 - § 34 Povinná dokumentace  
Vyhlášky 438/2006 - § 4 - odst1) 6)  
Vyhláška 438/2006,  odst 2, 3 - Podrobnosti ústavní výchovy – záznamy o poučení a seznámení do 
dokumentace dítěte;  
Zákon č. 109/2002 (§ 16, § 17, § 34, odst 2 
Vyhláška 458/2005, § 2, § 10, (Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti SVP) 
 
Zpravidla se jedná o tuto dokumentaci nebo tyto údaje, pokud nejsou vedeny v rámci sociálního úseku: 
Záznam o dítěti (osobní list) 

 Jméno a příjmení 
 Rodné číslo 
 Datum a místo narození 
 Datum přijetí a ukončení pobytu dítěte 
 Školní docházka, ročník, místo posledního konání povinné školní docházky 
 Adresa posledního bydliště 
 Občanský průkaz 
 Jména a příjmení rodičů - zákonných zástupců, jejich adresy, kontakty, data narození 
 Jména a příjmení sourozenců, data narození, věk 
 Jména pracovníků OSPOD, pracoviště, kontakt 
 Č.j.  zavedeného spisu dítěte 
 Uvedení právního důvodu umístění 
 Aktuální zdravotní stav klienta 
 Zdravotní pojišťovna klienta 
 Jména a příjmení kontaktních osob, včetně kontaktů osob, které na základě dohody mohou 

klienta navštěvovat 
 Základní sociální anamnéza s uvedením zakázkové problematiky, se kterou klient přichází 
 Výstup ze vstupního pohovoru s klientem, popř. jeho doprovodem 
 Evidence vycházek 
 Evidence kapesného 
 Evidence léků 
 Kopie rozsudku 

 
Týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti 
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 jména a příjmení dětí a dospělých 
 
Zápisy z posudkových porad  

 jména a příjmení zúčastněných dospělých osob 
 jména a příjmení přijímaných dětí, datum přijetí, právní důvod, charakteristika problému 
 jména a příjmení dětí v rámci projednávaných informací, úkolů a plánovaných činností 

 
Knihu ostatních návštěv včetně evidence návštěv osob odpovědných za výchovu  
 
Seznamy dětí pro vyúčtování akcí – součást dokumentace pro ekonomický úsek 
 
V případě využívání databázového systému Foster vychovatelé a asistenti pedagoga zde uvádějí tyto 
individuální údaje:  

 dílčí aktuální zprávy 
 závěrečné zprávy 

 

Vedoucí střediska 
shromažďuje, vede, zpracovává a pracuje s dokumentací s osobními údaji na základě ustanovení 
Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) část druhá, hlava pátá 
Zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zákon o požární ochraně 
Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 
Zákon č. 561/2004 § 28 odst. 1, písm f) - školský zákon 
Metodický pokyn MŠMT Č.j.: 37 014/2005-25 – k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
 
dokumentace BOZP a PO, autoprovozu  

 jména a příjmení zaměstnanců v rámci zúčastněných školení 
 jména a příjmení zaměstnanců ve jmenovacích dokladech pro výkon funkce v rámci BOZP a PO 
 jména a příjmení, data narození, rodná čísla, místa narození zaměstnanců na kopiích vydávaných 

osvědčení  
 kopie řidičských průkazů v rámci pravidelného proškolení příslušných zaměstnanců pro 

používání služebních vozidel 

 
Kniha úrazů, záznamy o úrazech, (561/2004 § 28 odst. 1, písm f) 

 

Matrika školského zařízení:  
 

Střediska výchovné péče vedou prostřednictvím jednotlivých pracovišť matriku školského zařízení pro 
zajištění požadavku zákona č. 561/2004, § 28, odst. 3 a pro celkovou evidenci klientů, kteří nejsou 
zařazení do školy v rámci dětského diagnostického ústavu. Tato matrika je vedena prostřednictvím 
elektronického systému Matrika školského zařízení (viz kapitola 7.6.) 
 
Jsou shromažďována a vedena tato data osobních údajů: 

 
 Jméno a příjmení 
 RČ 
 Adresa 
 Typ rodiny 
 Pohlaví 
 Typ zakázky 
 Škola 
 Adresa školy 
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 Ročník 
 Matka (jméno a příjmení, stav, adresa) 
 Otec (jméno a příjmení, stav, adresa) 
 Anamnéza 
 Předchozí pobyty 

 
Vedením školní matriky je pověřena sociální pracovnice daného pracoviště (pověření ředitele) 
Kontrolu vedení evidence školní matriky na pracovištích provádí vedoucí pracovník, kontrolu celkové 
evidence provádí zástupce ředitele pro SVP 4x ročně s příslušným zápisem o provedené kontrole 

4. Pravidla technického zabezpečení 
V rámci školského zařízení se pro technické zabezpečení konkrétních prostor, kde dochází 
k manipulaci, zpracování a archivaci dokumentace obsahující osobní údaje, ustavuje následující 
opatření: 

4. 1. Seznam místností 

Seznam místností, kde je uložena spisová a elektronická dokumentace a funkční zařazení odpovědných 
a pověřených osob 

Viz příloha č. 2 

4. 2. Pracoviště Říčařova 277, DDÚ a SVP Návrat 
V budově pracoviště je zabezpečen celodenní (celoroční provoz) s režimem Hlavní služby. (8.00 – 16.00 
pracovník sociálního úseku, 16.00 – 20.00 pracovník výchovného úseku, 20.00 – 8.00 pracovník 
výchovného úseku v nočním režimu). S výkonem Hlavní služby mimo běžnou pracovní dobu je spojena 
povinnost pravidelné kontroly budovy včetně uzamčení úseku s elektrickým zabezpečovacím 
zařízením, hlavních a ostatních vchodových dveří a přízemních oken (viz řád HS). Vchodové dveře jsou 
zvenčí opatřeny koulí, klíče jsou vydávány zaměstnancům proti podpisu a evidence je uložena u 
vedoucího ekonomického úseku. 
 
Všechny místnosti s uloženou spisovou a elektronickou dokumentací jsou opatřeny zámky a klíče mají 
v držení příslušní pracovníci, kteří obdrželi klíče proti podpisu a evidence je uložena u vedoucího 
ekonomického úseku a byli poučeni o nutnosti kanceláře a místnosti zamykat proti neoprávněnému 
vniknutí (popis práce, vstupní školení BOZP). 
 
V každé místnosti, kde je uložena spisová dokumentace a je-li to technicky možné, je umístěna 
minimálně jedna skříň, která je opatřena zámkem a je určena pro ukládání spisové dokumentace 
obsahující osobní a citlivé údaje zaměstnanců a klientů zařízení, včetně osob odpovědných za výchovu 
a rodinných příslušníků, dále pak osob souvisejících organizací a institucí (OSPOD, soud, PČR, 
pomáhající organizace, lékař….) 
 
Klíče mají k dispozici pouze pracovníci příslušné místnosti, kteří obdrželi klíče proti podpisu a evidence 
je uložena u vedoucího ekonomického úseku a jsou poučeni ve smyslu zásad této Směrnice ředitele o 
ukládání citované dokumentace do těchto uzamykatelných skříní při ukončení práce s touto 
dokumentací (popis práce, vstupní školení BOZP). 
 
Úsek kanceláří ředitele, ekonomického a sociálního úseku je zajištěn elektrickým zabezpečovacím 
zařízením (dodavatel fa: Oxford Alarm Systems). První pracovník zmíněného pracoviště při příchodu 
deaktivuje systém a poslední odcházející pracovník z popisovaného úseku opět aktivuje systém 
předepsaným způsobem. Zabezpečovací systém je v rámci servisních služeb pravidelně kontrolován 
dodavatelskou firmou. Pověření pracovníci jsou o manipulaci se zabezpečovacím zařízením poučeni 
(popis práce, vstupní školení BOZP). 
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4.3. Pracoviště Brandlova: 

 
V budově pracoviště je zabezpečen celodenní (celoroční provoz) s režimem Hlavní služby. (8.00 – 15.30 
pracovník sociálního úseku, 15.30 – 20.00 pracovník výchovného úseku, 20.00 – 8.00 pracovník 
výchovného úseku v nočním režimu). S výkonem Hlavní služby mimo běžnou pracovní dobu je spojena 
povinnost pravidelné kontroly budovy, uzavření hlavních a ostatních vchodových dveří a přízemních 
oken (viz řád HS).   
 
Všechny místnosti s uloženou spisovou a elektronickou dokumentací jsou opatřeny zámky a klíče mají 
v držení příslušní pracovníci, kteří obdrželi klíče proti podpisu a evidence je uložena u hospodářské 
pracovnice a byli poučeni o nutnosti kanceláře a místnosti zamykat proti neoprávněnému vniknutí 
(popis práce, vstupní školení BOZP). 
 
V každé místnosti, kde je uložena spisová dokumentace a je-li to technicky možné, je umístěna 
minimálně jedna skříň, která je opatřena zámkem a je určena pro ukládání spisové dokumentace 
obsahující osobní a citlivé údaje zaměstnanců a klientů zařízení, včetně osob odpovědných za výchovu 
a rodinných příslušníků, dále pak osob souvisejících organizací a institucí (OSPOD, soud, PČR, 
pomáhající organizace, lékař….) 
 
Klíče mají k dispozici pouze pracovníci příslušné místnosti, kteří obdrželi klíče proti podpisu a evidence 
je uložena u vedoucí hospodářské pracovnice a jsou poučeni ve smyslu zásad této Směrnice ředitele o 
ukládání citované dokumentace do těchto uzamykatelných skříní při ukončení práce s touto 
dokumentací (popis práce, vstupní školení BOZP). 

4. 4. Pracoviště SVP 

 
SVP Rybitví 
Všechny místnosti s uloženou spisovou a elektronickou dokumentací jsou opatřeny zámky a klíče mají 
v držení příslušní pracovníci, kteří obdrželi klíče proti podpisu a evidence je uložena u sociální 
pracovnice a byli poučeni o nutnosti kanceláře a místnosti zamykat proti neoprávněnému vniknutí. (viz 
záznam o poučení, v popisu práce, vstupní školení BOZP?) 
V každé místnosti, kde je uložena spisová dokumentace a je-li to technicky možné, je umístěna 
minimálně jedna skříň, která je opatřena zámkem a je určena pro ukládání spisové dokumentace 
obsahující osobní a citlivé údaje zaměstnanců a klientů zařízení, včetně osob odpovědných za výchovu 
a rodinných příslušníků, dále pak osob souvisejících organizací a institucí (OSPOD, soud, PČR, 
pomáhající organizace, lékař….) 
 
Klíče mají k dispozici pouze pracovníci příslušné místnosti, kteří obdrželi klíče proti podpisu a evidence 
je uložena u hospodářské pracovnice a jsou poučeni ve smyslu zásad této Směrnice ředitele o ukládání 
citované dokumentace do těchto uzamykatelných skříní při ukončení práce s touto dokumentací (viz 
záznam o poučení, v popisu práce, vstupní školení BOZP?) 

 
SVP Ústí nad Orlicí 
Všechny místnosti s uloženou spisovou a elektronickou dokumentací jsou opatřeny zámky a klíče mají 
v držení příslušní pracovníci, kteří obdrželi klíče proti podpisu a evidence je uložena u sociální 
pracovnice a byli poučeni o nutnosti kanceláře a místnosti zamykat proti neoprávněnému vniknutí. 
V každé místnosti, kde je uložena spisová dokumentace a je-li to technicky možné, je umístěna 
minimálně jedna skříň, která je opatřena zámkem a je určena pro ukládání spisové dokumentace 
obsahující osobní a citlivé údaje zaměstnanců a klientů zařízení, včetně osob odpovědných za výchovu 
a rodinných příslušníků, dále pak osob souvisejících organizací a institucí (OSPOD, soud, PČR, 
pomáhající organizace, lékař….) 
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Klíče mají k dispozici všichni odborní pracovníci, kteří obdrželi klíče proti podpisu a evidence je uložena 
u sociální pracovnice a jsou poučeni ve smyslu zásad této Směrnice ředitele o ukládání citované 
dokumentace do těchto uzamykatelných skříní při ukončení práce s touto dokumentací. 
 

SVP Trutnov 
Všechny místnosti, kde je spisová a elektronická dokumentace, jsou opatřeny zámky a klíče mají v 
držení příslušní pracovníci SVP, kteří obdrželi klíče proti podpisu a evidence je uložena u sociální 
pracovnice a byli poučeni o nutnosti kanceláře a místnosti zamykat proti neoprávněnému vniknutí.  

 
SVP Náchod 
V budově pracoviště je zajištěn ambulantní provoz v době od 7:30 – 16:00 hodin. Uzamykání 
budovy je v kompetenci správce budovy (zaměstnanec PPP Náchod).  
 
Všechny místnosti s uloženou spisovou a elektronickou dokumentací jsou opatřeny zámky a klíče mají 
pouze zaměstnanci SVP Kompas. Klíče jsou vydávány proti podpisu a evidence klíčů je uložena 
v kanceláři sociální pracovnice. Zaměstnanci SVP Kompas byli poučeni o nutnosti zamykat kanceláře 
proti vniknutí neoprávněné osoby, viz školení BOZP.  
 
V místnosti sociální pracovnice je uzamykatelná kartotéka, v dalších místnostech, kde je uložena 
spisová a elektronická dokumentace, jsou umístěny uzamykatelné skříňky na spisovou dokumentaci, 
obsahující osobní a citlivé informace o klientovi, včetně osob odpovědných za péči a výchovu.  
 
Kontrolu provádění pravidel technického zabezpečení (kap. 4) jednotlivých pracovišť provádí příslušní 
vedoucí pracovníci (viz příloha č. 1). 

5. Pravidla spisové dokumentace 
Písemné a tištěné zpracování a manipulace dokumenty s osobními údaji klientů, včetně osob 
odpovědných za výchovu, zákonných zástupců, rodinných příslušníků a dále pracovníků organizace se 
řídí těmito základními pravidly: 

5. 1. aktivní dokumentace 
Příslušní pracovníci určených profesí a uvedených místností (viz Směrnice ředitele/15. 2. 2009 - příloha) 
a bod 4. 1. této Směrnice) v rámci své kompetence pracují a manipulují s aktivní spisovou dokumentací, 
která obsahuje osobní údaje. Po ukončení těchto prací ukládají tuto dokumentaci na určené 
uzamykatelné místo a dále zabezpečují technickými prostředky danými pro příslušné pracoviště. 
(uzamčení kanceláře, zajištění poplachovým systémem….) 
 
Nahlížení a manipulace těmito dokumenty pracovníky jiných úseků je možné pouze v rozsahu daného 
pracovního zařazení a kompetencí pro práci s těmito daty (viz směrnice ředitele/15.2.2009 - příloha). 
Za správnost této manipulace odpovídá pracovník úseku, který dokumentaci spravuje. 

5. 2. pasivní dokumentace 

 
Pasivní dokumentace, která podléhá zákonným ustanovením pro archivaci, se ukládá do místnosti 
archivu nebo jiných prostor určených k ukládání archivních dokumentů. Tyto místnosti či prostory jsou 
uzamykatelné a klíče mají k dispozici určené osoby. Vlastní proces archivace spisové dokumentace 
probíhá dle Spisového a skartačního řádu organizace (Organizační řád, kap. 25), včetně Jednacího 
protokolu. Realizací Jednacího protokolu a archivací je pověřena správní pracovnice, na jednotlivých 
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pracovištích odpovídá za realizaci vedoucí pracovník, v případě skartace ve spolupráci s odpovědnou 
správní pracovnicí. 
Ostatní dokumentace je průběžně likvidována a to po ukončení doby pobytu, poskytované služby, 
smluvního vztahu apod. 
Práce s aktivní a pasivní spisovou dokumentací mimo pracoviště v rámci právního subjektu je možná 
jen se souhlasem ředitele. 
 

5. 3. Písemné seznamy a evidence, kronika, nástěnky 

 

Seznamy a evidence, které obsahují data s osobními údaji: 
 Seznamy účastníků různých akcí - školy v přírodě, tábory, exkurze, soutěže… (povinné při 

vyúčtování akcí) 
 Rozpisy služeb - výchovný úsek, kuchyň (organizační zajištění povinných činností) 
 Rozvrhy pracovní doby (povinnost dle ZP) 
 třídní rozvrhy (povinnost dle Školského zákona) 
 Hodnocení dětí na nástěnkách (organizační součást Vnitřního bodového systému jako přílohy 

Vnitřního řádu, jehož existenci ukládá zákon č. 109/2002).  
 Kroniky (nyní fotoknihy – pouze na pracovišti Říčařova, archivace jako součást veřejného zájmu, 

odpovídá vedoucí vychovatelka). 

5. 4. archivace 
Písemná a tištěná dokumentace s osobními údaji, která je vedena na základě působnosti příslušného 
zákona nebo ve veřejném zájmu je archivována a skartována dle ustanovení Spisového a skartačního 
řádu. 
Písemná a tištěná dokumentace s osobními údaji, která je vedena na základě informovaného souhlasu 
subjektu osobních údajů, je na základě posouzení správce osobních údajů ihned skartována nebo 
archivována na přesně určenou dobu a poté skartována. 

5. 5. Kontrolní systém: 

Příslušní pracovníci, kteří jsou pověřeni v souvislosti s výkonem své funkce s manipulací s aktivní či 
pasivní dokumentací písemného a tištěného charakteru ((viz příloha č. 1) jsou prokazatelně poučení o 
odpovědnosti i míře rizika při práci s osobními údaji a o jejich zabezpečení vždy při prvním nástupu do 
funkce a dále pak 1x ročně při pravidelném poučení. (viz osnova školení a prezenční listina, příp. podpis 
vstupního poučení BOZP, popis práce) 
 
Vedoucí pracovníci příslušných pracovišť provádějí namátkové kontroly zaměřené hlavně na: 

 správnost manipulace s dokumenty dle této Směrnice a Spisového a skartačního řádu 
 správnost technického zabezpečení této dokumentace dle této směrnice 
 správnost archivace dle Spisového a skartačního řádu 

 
a tuto činnost dokladují příslušným protokolem o provedení kontrolní činnosti. 

6. Pravidla elektronické dokumentace 
 
Elektronické zpracování a manipulace s osobními údaji klientů, včetně osob odpovědných za výchovu 
a rodinných příslušníků, pracovníků organizace a dalšími zainteresovanými účastníky se řídí těmito 
základními pravidly: 
 
PC stanice na pracovištích rozlišujeme na  
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a) nezařazené do vnitřní sítě 
b) zařazené do vnitřní sítě 
 
Na PC stanicích nezařazených do vnitřní sítě nedochází ke zpracování osobních údajů. Jsou zpravidla 
určeny pro děti a klienty v rámci výukových i volnočasových aktivit. Děti mají přístup bez hesla, v rámci 
omezeného uživatelského účtu, přístup administrátora PC je pod heslem v rámci administrátorského 
přístupu. Děti jsou v pravidelných intervalech seznamováni s nebezpečím on-line aktivit v rámci 
společenských webových systémů, sloužící k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení 
multimediálních dat, udržování vztahů a zábavy (Facebook) ve smyslu poskytnutí svých osobních dat a 
citlivých údajů. Tyto informace jsou součástí průběžně zařazovaných programů v rámci školního 
vzdělávání i mimoškolní výchovy. 
 
Stanice PC, které jsou propojeny do vnitřní sítě pracoviště, mají přístup do operačního systému PC 
zabezpečen přes administrátorský účet, který je opatřen heslem, které přiděluje správce sítě nebo 
pracovník odpovědný za provoz příslušné sítě. Heslo je přiděleno pověřeným osobám dané PC stanice.  

6. 1. Pracoviště Říčařova – DDÚ, SVP Návrat 

 
PC nezařazené do vnitřní sítě jsou umístěny v učebně IKI, jsou určeny pro klienty v rámci výukových i 
volnočasových aktivit.  
PC zařazené do vnitřní sítě pracoviště jsou konkrétně určené (kap. 4.1.). Internetová komunikace 
probíhá přes serverovou stanici umístěnou v pracovně ředitele a data jsou ukládány na síťové úložiště 
NAS, které je umístěno v kabinetě 2, v uzamčeném Racku. Serverová stanice a síťové úložiště NAS jsou 
spravovány a smluvně řízeny fy IT e-Studio, Hradec Králové. S firmou je uzavřena dohoda o ochraně a 
zabezpečení uložených dat. (viz příloha). Uživatelé zmíněných pracovišť jsou poučeni o tom, že přístup 
do těchto zařízení je povolen jen pověřenému pracovníkovi pro správu sítě a pracovníkovi IT fy e-Studio 
Hradec Králové. 
 
Stanice PC v rámci vnitřní sítě mohou vzájemně komunikovat přes sdílenou složku  
pujcovna(P:) – pouze ke čtení a verejne(V:) – ke čtení i k zápisu.  
 
Stanice PC zařazené do vnitřní sítě mají na síťovém úložišti NAS k dispozici individuální úložný prostor 
pro zálohu svých dat název_stanice(S:). V případě, že takto dochází k zálohování dat s osobními údaji, 
podléhají tato data zásadám o archivaci. 
 
Pracoviště SVP Návrat disponuje externím síťovým diskem pro archivaci ambulantních dat, která 
podléhají zásadám o archivaci. Přístup k těmto datům mají pracovníci určení zástupcem ředitele pro 
SVP a zmíněné úložiště spravuje pověřený pracovník (viz příloha) 
 
Vnitřní síť umožňuje vybraným PC stanicím společné sdílení určených databázových programů, které 
zpracovávají osobní údaje. (Bakaláři, Avensio, Helios…. Viz kap. 7) 

6. 2. Pracoviště Brandlova 

 
PC nezařazené do vnitřní sítě jsou umístěny v klubovně pro PC, jsou určeny pro děti a klienty v rámci 
výukových i volnočasových aktivit.  
PC zařazené do vnitřní sítě pracoviště jsou konkrétně určené (kap. 4.1.). Kontakt probíhá přes externí 
síťové diskové úložiště umístěné v pracovně zástupce ředitele pro odloučené pracoviště. 
Přístup a servis tohoto zařízení je povolen jen pověřenému správci sítě a externímu pracovníkovi IT e-
Studio Hradec Králové 
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Stanice PC v rámci vnitřní sítě mohou vzájemně komunikovat přes sdílenou složku  
pujcovna(Q:) – pouze ke čtení a verejne(W:) – ke čtení i k zápisu.  
 
Stanice PC zařazené do vnitřní sítě mají na externím síťovém diskovém k dispozici vlastní úložný prostor 
pro zálohu svých dat (ddu-server)názevstanice(S:). V případě, že takto dochází k zálohování dat 
s osobními údaji, podléhají tato data zásadám o archivaci. 
 

6. 3. Další pracoviště 

 
Jednotlivá pracoviště mimo pracoviště Říčařova 277 v případech vnitřní sítě postupují při zabezpečení 
osobních a citlivých údajů dle výše uvedených bodů se zohledněním specifik a možností pracoviště 
 
SVP Rybitví 
 
PC nezařazené do vnitřní sítě jsou umístěny ve třídě nebo v klubovně pro PC, jsou určeny pro děti a 
klienty v rámci výukových i volnočasových aktivit.  
PC zařazené do vnitřní sítě pracoviště jsou konkrétně určené (kap. 4.1.). PC u sociální pracovnice má 
sdílenou složku, ke které mají přístup určení pracovníci, která ale není primárně určená k ukládání 
dokumentace s osobními údaji. 
Elektronická dokumentace obsahující osobní údaje je vedena v jednotlivých PC určených pracovníků 
dle zásad této směrnice, případná archivace probíhá dle Spisového a archivačního řádu. 
 
SVP Ústí nad Orlicí 
 
Jednotlivé PC jsou propojené přes zabezpečenou interní síťovou infrastrukturu a chráněny heslem. 
U sociální pracovnice je složka s elektronickými kartami všech klientů, do které je možný přístup ze 
všech počítačů odborných pracovníků, kam se ukládají veškeré zprávy a zápisy z konzultací apod. Dále 
je ve složce uložena dokumentace vedení skupiny a další dokumenty, do kterých je nutný přístup všech 
odborných pracovníků střediska. 
Data jsou archivována na externím disku, který je připojen k PC vedoucího SVP. 
 
Pro plánování konzultací klientů k jednotlivým pracovníkům je využíváno cloudového úložiště Gmail, 
které je ze strany provozovatele Google zabezpečeno šifrovaným přístupem a potvrzením smluvních 
podmínek včetně zásad ochrany osobních údajů. 
Přístup do systému je chráněn heslem a pracovníci jsou poučeni o způsobech používání cloudového 
úložiště ve smyslu ochrany osobních údajů.  

 
Počítačový program využívaný pro práci s třídními kolektivy - podle vyhlášky 458/2005 Sb., § 2 odst. 3 
písm. e . 
1) SO-RA-D - sociometricko-ratingový dotazník 
2) Dotazník B-3, B-4  

 
Správu sítě zabezpečuje na základě smluvního vztahu ing. Stanislav Rojíček 
 
SVP Trutnov 
Jednotlivé PC pracoviště jsou opatřeny heslem. V těchto PC je společná jedna sdílená složka, určená ke 
čtení i zápisu, kde jsou ukládány aktuální dokumenty s osobními údaji klientů, potřebné k plnění 
zákonných úkolů diagnostických, preventivně výchovných a poradenských. 
Tyto jsou vzájemně propojeny sdílenou složkou ke čtení i k zápisu. 
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Archivace elektronických dat probíhá z PC pověřenými pracovníky prostřednictvím externího úložiště.  
 
SVP Náchod 
 
Jednotlivá PC jsou opatřena heslem, vnitřní síť není zřízena.  
Archivace elektronických dat probíhá prostřednictvím pověřeného pracovníka na externí úložiště 

7.  Elektronické databázové systémy: 
 
Na pracovištích jsou používány tyto elektronické systémy: 

7. 1. Bakaláři - verze dle příslušného update    

 
Bakaláři 0708 (B3-01 společné prostředí, B3-02 evidence, bakalář) 
Fa Geřábek, Pardubice 
 
Program je doporučen MŠMT jako program pro elektronické zpracování Školní matriky pro potřeby 
úseku Základní škola. Údaje zde zpracovávané jsou dány školským Zákonem č. 561/2004, § 28. 
 
Do programu Bakaláři má přístup pouze pověřený pracovník (viz příloha). Ten je pověřen i ukládáním 
dat a správou programu, dále pak prováděním tiskových výstupů příslušných formulářů. Případný 
výstup a zpracování statistických údajů provádí na základě pokynu ředitele organizace nebo zástupce 
ředitele pro školu. 
 
Ochrana dat ze strany zprostředkující firmy je garantována fy  BAKALÁŘI software s.r.o. se sídlem 
Sukova třída 1548, 530 02 Pardubice, IČO 27483045, a to Licenční smlouvou ze dne 14. 5. 2018 a 
Prohlášením o souladu s GDPR. 
 

PC stanice, kde je instalován program Bakaláři: 
 

2x - PC kabinet 1 
1x PC kabinet 2 
1x PC učitel - třída 
 
Sdílená složka je umístěna na lokálním serverovém úložišti bakalari(O:), kde je také úložiště dat a jejich 
archivace, která probíhá v rámci programu. Data se archivují dle archivačního a skartačního řádu. 
 
Pověřený pracovník za správu programu a jejího používání: viz příloha 

7. 2. Mzdový systém Avensio 

 
Fa Alfa Software, s.r.o., Pražská 33, Klatovy 
 
Program slouží ke zpracování mezd právního subjektu. 
Program je umístěn na PC ekonom 1, zálohování a archivace je umožněna na vlastní úložný prostor 
síťového úložiště NAS. 
Pověřený pracovník pro správu programu a jeho používání - viz příloha. 

7. 3. Účetní systém Helios 

Fa Asseco Solutions, a.s., Praha 
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Program je v rámci právního subjektu využíván jako účetní systém, dále pro zpracování pohledávek, 
závazků, přehled majetku a odpovědných osob 
Program je umístěn na PC ekonomického úseku, zálohování a archivace je umožněna na vlastní úložný 
prostor síťového úložiště NAS. 
Pověřený pracovník pro správu programu a jeho používání - viz příloha. 

7. 4. Foster  

 
fa Fragaria s.r.o., Ječná 507/6, 120 00 Praha 2 
 
Program je informačním systémem pro kompletní správu agendy v zařízeních náhradní výchovy a je 
vytvořen na základě požadavků zařízení pro náhradní výchovu. Základem je dokonale zabezpečená 
databáze klientů, k níž pracovníci konkrétních zařízení přistupují pomocí běžného internetového 
prohlížeče (prostřednictvím šifrovaného protokolu HTTPS), na základě osobních přihlašovacích údajů 
příslušných pracovníků.  
Údaje zde zpracovávané jsou dány školským zákonem č. 561/2004, § 28, zákonem č. 109/2002, §5, 
odst. 2, 5, zákonem o sociálně právní ochraně dětí 359/1999, hlava V, § 28 - 30, popř. dalšími údaji, 
evidovanými na základě informovaného souhlasu subjektu údajů nebo jeho zákonných zástupců 
a jeho účelem je souhrnným a jednotným způsobem tato data zpracovávat a umožnit tak 
koordinovanou pedagogickou, terapeutickou, diagnostickou a organizační práci s klientem (dítětem) 
tak, jak je požadováno zákonnými ustanoveními výše zmíněných zákonů. 
 
Poskytovatel garantuje zabezpečení na úrovni bankovních systémů a v rámci smlouvy o zpracování 
osobních údajů garantuje ochranu dat dle ustanovení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů. 
Pracovníci jsou poučeni a prokazatelně seznámeni se všemi skutečnostmi týkající se provozu programu, 
manipulaci s ním, nutnosti a povinnosti chránit a utajovat data v programu uvedená, včetně 
doporučeného typu hesla pro individuální vstup do systému. (viz popis práce, vstupní školení BOZP) 
 

7. 4. 1. Přehled funkčních a místních stanic PC pro užití systému Foster: 

 
Pracovníci jsou poučeni v rámci vstupního školení, dále pak průběžně 1x ročně, zpravidla na zahajovací 
poradě a přístup do systému je specifikován dle jejich pracovního zařazení 
 

použití Fosteru na PC stanicích: 
 
pracoviště Říčařova 277: 
 
PC ředitel 
PC sociální pracovník  2x 
PC všeobecná sestra 
PC správní pracovník 2 
PC sborovna – 4x, 
PC kabinet 1 – 3x, 2 – 4x  
PC vedoucí vychovatel  
PC etoped koordinátor 
PC etoped 
PC zástupce ředitele 
PC noční  
PC Psycholog 1, 2, 3 
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Pracoviště SVP Návrat, Říčařova 277: 
 
PC vedoucí pracoviště 
PC psycholog 1,2 
PC sborovna 2x 
 
PC etoped ambulance   
PC psycholog ambulance 1,2 
 
Pracoviště Brandlova 112: 
 
PC zástupce ředitele pro odloučení pracoviště 
PC učitel - třída 
PC Vychovatel - sborovna 2x 
PC sociální pracovnice 

7. 5. Matrika školského zařízení – evidence SVP 

 
fa eStudio, Mrštíkova 1122/40; Hradec Králové 500 09 
 
Program je vytvořen na základě požadavku § 28 odst 1, a 3) Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyš. odb. aj. vzdělávání), a doplněn o možnost vkládání dalších 
údajů týkající se smluvních pobytů v rámci školského zařízení. 
 
Program pracuje na základě internetového připojení přes individuální heslo pracovníka, které generuje 
samotný program. Samotný provoz systému na webovém rozhraní je zabezpečen bezpečnostním 
certifikátem.  
 
Výrobce garantuje zabezpečení citlivých a osobních údajů na úrovni bankovních systémů a v rámci 
kupní smlouvy garantuje ochranu dat dle ustanovení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů 
(GDPR). 
 
Odpovědné pracovníky v rámci jednotlivých uživatelských účtů pověřuje písemně ředitel zařízení – viz 
příloha č. 1 
 
Odpovědní pracovníci jsou poučeni o všech skutečnostech týkající se provozu programu, jeho 
manipulací, nutnosti a povinnosti chránit a utajovat data v programu uvedená. 

7. 6.  Program Stravné 
 

Veřejná informační služba, spol. s r.o.  (VIS), Farského 14, 326 00 Plzeň 
 
Program je využíván v rámci školní jídelny (pracoviště Říčařova a Brandlova) a zde uložena databáze 
zaměstnanců, kteří se stravují ve školní jídelně. 
Program umožňuje evidovat platby za stravné a další služby pro jednotlivé i vícenásobné strávníky. 
 
Program spravuje na svých PC vedoucí školní jídelny pracoviště Říčařova 277 a vedoucí hospodářského 
úseku pracoviště Brandlova 112, kteří jsou proškoleni o obsluze programu (popis práce, vstupní školení 
BOZP). 
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Archivace dat probíhá v rámci programu na externí media, která jsou uložena u odpovědných 
pracovníků (viz příloha). 

7. 7. Systém evidence autoprovozu přes cloudové úložiště: 
 
V rámci cloudového úložiště Google s využitím kalendářního rozpisu pro systém autoprovozu jsou 
uváděna pouze příjmení pracovníků, kteří jsou seznámeni s touto skutečností, kdy systém a režim 
autoprovozu vyžaduje v rámci veřejného zájmu správce údajů uvedení konkrétní uživatele služebních 
automobilů. 
Cloudové úložiště je ze strany provozovatele Google zabezpečeno šifrovaným přístupem a potvrzením 
smluvních podmínek včetně zásad ochrany osobních údajů. 
 
Přístup do systému je chráněn heslem a pracovníci jsou poučeni o způsobech používání cloudového 
úložiště ve smyslu ochrany osobních údajů.  
 
Pracovníci, kteří užívají služební automobily, jsou seznámeni s pravidly využívání systému autoprovozu 
při nástupu do funkce a dále periodicky dle pokynů ředitele zařízení (viz zápis o poučení BOZP, zápis o 
proškolení řidičů služebních vozidel) 
 
Osobu kompetentní ke správě a kontrole systému pověřuje ředitel školského zařízení (viz příloha č. 1) 

7. 8. Ostatní elektronické systémy: 
 
Osobní data mohou být také zpracovávána ve schválených licenčních programech Microsoft Office  – 
Word, Exel, Acces, popř. jiných určených kancelářských programech 
 
Soubory vytvořené v těchto programech a obsahující zmiňované údaje jsou v příslušné PC stanici 
pověřenými pracovníky ukládány pouze do určených složek příslušné PC stanice.  
 
Práce s dokumenty v elektronické podobě mimo pracoviště jsou možná jen se souhlasem ředitele nebo 
vedoucího SVP. 

7. 8. Kontrolní systém: 
 
Kontrolou nakládání dat s osobními v elektronické podobě je pověřen příslušný vedoucí pracovník výše 
zmiňovaných pracovišť. - viz příloha č. 1 -  a tuto činnost dokladují příslušným protokolem o provedení 
kontrolní činnosti. 

8. Elektronická pošta a datové schránky: 

8. 1. Elektronická pošta 

 
Veškerá elektronická dokumentace obsahující osobní údaje je odesílána a přijímána prostřednictvím 
datové schránky a evidována dle Spisového řádu. 
V případě korespondence se zákonnými zástupci dětí a klientů, kdy není zajištěna na straně příjemce 
potřebná datová schránka, je omezen v textech výskyt osobních údajů používaných na základě 
informovaného souhlasu a v rámci možností omezen na nejmenší možnou míru. 
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8. 2. Datové schránky 

 
Zákon č. 300/2008 
Vyhláška 194/2008 
Datovou schránkou se rozumí elektronické uložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, 
provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a k dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících 
fyzických osob a právnických osob ve smyslu Zákona č. 300/2008 Sb., § 2 odst. 1 o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 
Každá datová schránka je tedy jedinečná, označená vlastím identifikátorem. Ten je vytvářen 
automatizovaně s využitím algoritmů pro generování náhodných čísel dle Vyhlášky 194/2009 Sb., § 8 
odst. 1 a 2 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek. 
 
Školské zařízení provozuje datovou schránku pro celý právní subjekt. 
Komunikace školského zařízení s orgány veřejné moci probíhá výhradně prostřednictvím datové 
schránky. 
 
Za servis, aktualizaci a chod datové schránky odpovídá pověřený pracovník - viz příloha č. 1. 
 
Přístup do datové schránky je umožněn na základě zmocnění ředitele školského zařízení konkrétním 
osobám ve vymezeném rozsahu.  
V případě, že osoba s umožněným přístupem do datové schránky ukončí pracovní poměr, pověřený 
pracovník pro správu datové schránky změní přístupové heslo. 
 
Přístup do datové schránky je umožněn: 

 správní referent školského zařízení 
 sociální pracovnice Říčařova a Brandlova 
 sociální pracovnice jednotlivých SVP 
 určení vedoucí pracovišť 

 
Rozsah přístupu je vymezen takto: 

 vstup 
 výběr prošlých dokumentů, evidence dle Spisového a jednacího řádu, předání příslušným 

pracovníkům 
 uložení evidované dokumentace dle Spisového a jednacího řádu do datové schránky k odeslání 
 odesílání uložené dokumentace 

 
Pověření pracovníci jsou poučeni o zásadách práce s datovou schránkou (viz popis práce, vstupní 
školení BOZP) 
 
Kontrola řádného užívání datové schránky, evidence dokumentů dle Spisového a skartačního řádu, 
Jednacího řádu je prováděna nadřízeným pracovníkem příslušných úseků - vedoucím ekonomického 
úseku, odborného úseku, statutárním zástupcem ředitele, zástupcem ředitele pro odloučené 
pracoviště, vedoucími SVP min 2x ročně a tuto činnost dokladují příslušným protokolem o provedení 
kontrolní činnosti. 

9. Archivace elektronických dat: 
 
elektronická data s osobními údaji se archivují: 
 

na serverové úložiště NAS 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-17-cervence-2008-o-elektronickych-ukonech-a-autorizovane-konverzi-dokumentu-16735.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-23-cervna-2009-o-stanoveni-podrobnosti-uzivani-a-provozovani-informacniho-systemu-datovych-schranek-17206.html
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Na serverová úložiště je ukládají data s osobními údaji, která je organizace povinna archivovat. Tato 
data se pomocí softwarového řešení ukládají z příslušných PC, kde jsou uložena v určené a označené 
složce Osobní data 
 
Na serverová úložiště příslušná k jednotlivým PC lze dle dohody ukládat i další údaje, které jsou 
umístěny v určené složce jednotlivých PC stanic 
 
Tato data pak tvoří mobilní zálohu pro případ havárie konkrétního PC a jsou součástí archivace 
elektronických dat. 
 

na externí médium 
Na externí média se ukládají data s osobními údaji, která podléhají zákonným ustanovením o archivaci, 
potažmo ustanovením Spisového a archivačního řádu. 
Externí média spravují pověřené osoby v náležitostech Spisového a archivačního řádu - viz příloha 

9. 1. Kontrolní systém: 

Kontrolu ukládání dat v jednotlivých PC stanicích na určené místo provádí příslušný nadřízený 
pracovník (viz příloha č. 1) 
 
Kontrolu řádného průběhu vlastního zálohování na síťové úložiště provádí vedoucí pracovníci, správce 
sítě, pověřenec. (viz příloha č. 1; str. 3 ) 
 
Kontrolu ukládání dat na externí média provádí vedoucí pracovníci, správce sítě, správce subjektu 
(ředitel), pověřenec (viz příloha č. 1; str. 3)). 

10. Webová a jiná prezentace  
 
Na webových stránkách a sociálních sítích není možné umisťovat jakékoli informace sloužící 
k jednoznačné identifikaci klientů nebo osob odpovědných za jejich výchovu, popř. rodinných 
účastníků (fotografie, videosekvence, písemné informace), pouze v tom případě, kdy je zajištěn 
písemný informovaný souhlas zákonných zástupců a také souhlas dítěte ve věku určeného příslušným 
zákonem. 
 
Fotografie (videa) na webových stránkách školy 
Při zpřístupnění fotografií (videosekvencí) dětí a klientů na webových stránkách školy, popř. oficiálně 
zřízeném účtu v rámci sociálních sítí, je možno umisťovat fotografie nebo videosekvence dětí a klientů, 
které ukazují podobiznu konkrétního klienta, dítěte nebo dospělé osoby včetně uvedení konkrétních 
osobních údajů (jméno, příjmení…) pouze v případě písemného informovaného souhlasu. 
 
V případě fotografií (videosekvencí), které zachycují pouze průběh školních a mimoškolních akcí, jsou 
příp. označeny pouze názvem dané školní akce, nelze tyto považovat za zásah do práva na ochranu 
osobních údajů a mohou být zveřejněny.  
V každém případě je třeba vždy zvažovat vhodnost umístění příslušných fotografií či videosekvencí ve 
smyslu identifikace osob. (viz Zákon č. 89/2012 - Podoba a soukromí, § 84 až § 90 - občanský zákoník) 
 
Informovaný souhlas je dán zákonnými zástupci, popř. dítětem, klientem v požadovaném věku v den 
přijetí dítěte, klienta do zařízení, popř. dle dohody v dalším období.  
 
Informovaný souhlas podepsaný zákonnými zástupci neplatí v případě, že dítě či klient nesouhlasí se 
zveřejňováním fotografií nebo videosekvencí. 
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11. Kamerový systém 
 
Před hlavní budovou v ul. Říčařova 10/277 je nainstalován kamerový systém zajišťující monitorování 
hlavních vstupů do objektu, dále zvířecí farmy s chovanými zvířaty (koně, kozy) a přilehlého parkoviště 
patřícího školskému zařízení, určeného k parkování vozidel zaměstnanců organizace, případně i 
návštěv nebo dodavatelských firem.  
Tento monitorovací systém je určen zejména ke sledování vlastního parkoviště a pohybu na něm 
s cílem zajistit záznam, který by mohl sloužit zaměstnancům i třetím osobám ke zjištění viníka možného 
poškození zaparkovaných motorových vozidel. Monitorovací systém z důvodů zajištění bezpečnosti a 
související potřeby vyhodnocování rizikových situací, včetně rizika poškození, krádeže nebo vniknutí 
neoprávněných osob, také sleduje prostor vstupů do objektu a prostor farmy se zázemím pro 
hospodářská zvířata.   
 
Konkrétní pokyny k funkčnímu užívání kamerového systému jsou obsahem Směrnice ředitele č. 
1/2016, č.j.: DDÚ 1135/2017 – 24. Podstatný výtah z této Směrnice je umístěn na hlavních vchodových 
dveřích školského zařízení k obecné informovanosti procházejících osob, dále je na použití kamerového 
systému upozorněno příslušnými cedulkami, umístěných na čelní venkovní stěně budovy školského 
zařízení. 
Jiný kamerový systém není v organizaci instalován. 

12. Praxe studentů         
 
Studenti, kteří vykonávají praxi, jsou přijímáni na základě smlouvy mezi školským zařízením a školou, 
která studenta vysílá. První den nástupu jsou studenti poučeni o nakládání s osobními daty klientů 
(dětí) a podepisují čestné prohlášení o mlčenlivosti, která trvá i po ukončení praxe. Poučení studentů 
zajišťuje určený vedoucí praxe. Přístup k dokumentaci je pak v rozsahu nezbytně nutném pro vlastní 
výkon praxe a řídí jej určený vedoucí praxe. 
 
Praktikující studenti nemají zásadně přístup do osobního spisu klientů. Se souhlasem vedoucího praxe 
mohou nahlížet pouze do kopií spisové dokumentace s nečitelnými identifikačními údaji klientů 
(začerněné jméno, rodné číslo, adresa) 

13. Informace o GDPR 
Organizace je povinna zajistit pro své zaměstnance vstupní proškolení o této směrnici a povinnostech 
z tohoto pro ně vyplývající. 
Viz prezenční listina a záznam v zápise provozní a posudkové porady ze dne 2. 5. 2018 
 
Organizace zajistí průběžné informování svých zaměstnanců o případných změnách v souvislosti 
nakládáním s dokumenty s osobními údaji 
Průběžně, záznam v zápisu provozní a posudkové porady 
 
Organizace zajistí informaci o nastavení ochrany osobních údajů, právech a povinnostech subjektů 
údajů, kontaktní osoby pro přijímání dotazů, oprávněných požadavků dle GDPR a to prostřednictvím 
svých webových stránek ke dni 25. 5. 2018  
Dále zajistí případnou aktualizaci zveřejněných informací. Na pokyn správce subjektu zajišťuje 
pověřená osoba. 
 
Organizace zajistí vstupní informaci o problematice ochrany osobních údajů směrem ke stávajícím 
dětem a klientům, umístěných v pobytových částech školského zařízení a v rámci ambulantních šetření 
a následně pak všem dalším nově přijímaným dětem a klientům do ambulantní i pobytové péče. 
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U stávajících klientů do 25. 5. 2018, záznam o vstupní informaci v týdenních plánech činnosti, popř. 
v třídní knize 
U nově přijímaných klientů bude upraven stávající záznam o právech a povinnostech, které je 
předkládáno k seznámení a podpisu při příjmu klienta. 
 
Zákonní zástupci, popř. další osoby souvisejících organizací a institucí jsou informováni o zpracovávání 
osobních údajů při vstupních nebo přijímacích pohovorech a dále jsou odkázání na zveřejněné 
informace prostřednictvím webových stránek školského zařízení (http://www.ddu-hk.cz/prectete-
si/dokumenty/ochrana-osobnich-udaju-ve-skolskem-zarizeni) 
 
Pedagogičtí pracovníci v rámci prevence průběžně zařazují průřezová témata z oblasti ochrany 
osobních údajů do svých školních i mimoškolních programů, se zaměřením na: 

 zásady ochrany osobních údajů, 
 práva při ochraně osobních údajů, 
 používání osobních údajů pro účely marketingu, 
 o bezpečném využívání informačních technologií a chování na internetu. 

 
Organizace zajistí vstupní proškolení nových pracovníků tak, aby zde byly zakomponovány příslušné 
odstavce o ochraně a nakládání s osobními údaji v rámci dané profese.  
Z toho důvodu budou upraveny stávající popisy práce jednotlivých pracovních kategorií ve smyslu 
ochrany osobních údajů a také poučení v rámci školení BOZP. 

14. Práva subjektu údajů a jejich zabezpečení 
 

Subjektem údajů je v našem školském zařízení zpravidla klient (žák, dítě), zákonný zástupce, 
zaměstnanec, dále pak pracovníci OSPOD, smluvních stran… 
 
Tyto subjekty mají právo na to být informovány o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí 
právo na určité informace o zpracování jejich osobních údajů.  
Tato informace proběhne při příjmu klienta či dítěte, při první přítomnosti jeho zákonných zástupců, 
při příjmu zaměstnance do pracovního poměru. 
 
Základní informace pro spolupracující organizace a instituce jsou uveřejněny na webových stránkách 
organizace  
(http://www.ddu-hk.cz/prectete-si/dokumenty/ochrana-osobnich-udaju-ve-skolskem-zarizeni) 
 
Subjekty údajů mají právo přístupu k osobním údajům. Rozumí se tím právo subjektu údajů získat od 
správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou 
zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto přístup k těmto osobním údajům a zároveň má právo získat 
další informace o tom, jak je s těmito údaji nakládáno (účel zpracování, kategorie osobních údajů, doba 
uložení, komu budou osobní údaje zpřístupněny, …) 
 
Subjekty údajů mají právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.  
 
Subjekty údajů mají právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování 
údajů, například školní matriky, závěrečných zpráv, diagnostických šetření apod. 
 
Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. 
 
Případné žádosti subjektu údajů vzhledem jejich právním požadavkům vyřizuje školské zařízení bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců. 

http://www.privacy-regulation.eu/cs/17.htm
http://www.privacy-regulation.eu/cs/21.htm
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15. Školská rada 
 

Podle § 168 školského zákona je ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o 
škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne 
ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy 
(nařízení EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016 - GDPR). Poskytování informací podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím tím není dotčeno. 
 

Zásady pro práci s informacemi o školském zařízení: 
 Ředitel školského zařízení poskytuje školské radě informace o školském zařízení v agregované 

podobě (počty klientů, žáků, počty pedagogů, …). 
 Objeví-li se při jednání školské rady osobní údaje, upozorní ředitel školského zařízení členy 

školské rady na povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích. 
 Výstupy ze školské rady (záznamy z jednání) nesmí obsahovat osobní údaje žáků, jejich 

zákonných zástupců a zaměstnanců školy. 

16. Související dokumenty. 

16. 1. Vnitřní a Organizační řád 

Vnitřní řád a Organizační řád neobsahuje žádné osobní údaje (jen podpis ředitele),  

16. 2. Dokumentace BOZP a PO, autoprovozu 

Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) část druhá, hlava pátá 
Zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 
Metodický pokyn MŠMT Č.j. : 37 014/2005-25 – k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
 
Příslušnou dokumentaci spravuje, ukládá a aktualizuje pověřený pracovník daného pracoviště, 
zpravidla vedoucí pracoviště, neurčí-li jinak.  
Dokumentace obsahuje tyto osobní údaje: 

 jména a příjmení zaměstnanců v rámci zúčastněných školení 
 jména a příjmení zaměstnanců ve jmenovacích dokladech pro výkon funkce v rámci BOZP a PO 
 jména a příjmení, data narození, rodná čísla, místa narození zaměstnanců na kopiích vydávaných 

osvědčení  
 kopie řidičských průkazů v rámci pravidelného proškolení příslušných zaměstnanců pro 

používání služebních vozidel 
 
V rámci vstupního poučení nového zaměstnance o BOZP a prohlášení o mlčenlivosti jsou uvedeny 
pasáže týkající se ochrany a práce s osobními údaji ve smyslu této Směrnice. 

17. Záznamy o činnostech zpracování - čl 30 gdpr 
 
Čl. 30 Obecného nařízení stanoví obsahové náležitosti písemných záznamů. Povinné obsahové 
náležitosti záznamů prováděných správci jsou:  
1. jméno a kontaktní údaje správce; pověřence, zpracovatele 
2. účely zpracování;  
3. popisy kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů,  
4. kategorie příjemců;  
5. informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci; 6. 
plánované lhůty pro výmaz kategorií údajů (pouze pokud je to možné);  
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7. obecný popis bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 odst. 1 nařízení (pouze pokud je to možné).  
Správce je povinen písemné záznamy na vyžádání poskytnout dozorovému úřadu.  
 

 Záznam o výkonu ústavní výchovy, ochranné výchovy, preventivním opatření 

 záznam o zahájení, průběhu a ukončení školní docházky záznam o matrice a matrice školského 
zařízení 

 Záznam o BOZP 

 záznam o personálním, smluvním, správním řízení 
 

18. Porušení zabezpečení, sankce a ohlašovací povinnost 
V případě zjištění, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, které by mělo za následek riziko 
pro práva a svobodu fyzických osob, je správce údajů povinen dle č. 33 Obecného nařízení bez 
zbytečného odkladu (nejdéle do 72 hodin) ohlásit tuto událos dozorovému úřadu (ÚOOÚ). 
 
Dále je dle č. 34 Obecného nařízení správce údajů povinen ve výše uvedeném případě oznámit toto 
bez zbytečného odkladu dotčenému subjektu údajů. 
 
Zároveň budou správcem údajů přijata taková technická a organizační ochranná opatření, která 
minimalizují vzniklá nedopatření a dostatečně zabezpečují danou problematiku do budoucna. 
 
Porušení povinnosti mlčenlivosti 
Pokud zaměstnanec vědomě poruší povinnost mlčenlivosti, bude to zaměstnavatel považovat za 
porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem a může se zaměstnancem okamžitě rozvázat 
pracovní poměr podle § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.  
 
Jestliže zaměstnanec, který byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává 
nebo si přisvojí osobní údaje, které byly shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, vystavuje 
se nebezpečí trestního stíhání pro trestný čin dle § 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - 
Neoprávněné nakládání s osobními údaji.  
 
Stejnému postihu se vystavuje zaměstnanec, který byť i z nedbalosti, poruší povinnost mlčenlivosti tím, 
že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem 
svého zaměstnání. 
 
V Hradci Králové, dne 25. května 2018 
 
 
 
 
zpracoval: Bc. Ivo Filáček 
        ____________________________ 
         PhDr. Pavel Janský, Ph.D. 
          ředitel zařízení 
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Příloha č. 1 - Seznamy pracovníků 

 
 

Seznam vedoucích a odpovědných pracovníků, funkční zařazení: 
 
DDÚ, Říčařova 277: 

 Ředitel školského zařízení 
 Statutární zástupce ředitele 
 Zástupce ředitele pro školu 
 Zástupce ředitele pro odborný úsek 
 Zástupce ředitele pro odloučené pracoviště 
 Vedoucí vychovatel 
 Vedoucí ekonomického úseku 
 Vedoucí školní jídelny 
 Vedoucí stravování odloučeného pracoviště 

 
SVP 

 Zástupce ředitele pro SVP 
 Vedoucí ambulantní části SVP 
 Vedoucí SVP 

 
Správce sítě Říčařova, Brandlova:   Bc. Ivo Filáček 
Správce školní matriky Bakaláři:   Mgr. Egon Střihavka 
Správce školské matriky:    Mgr. Monika Konštacká 
Editoři školské matriky na SVP:   sociální pracovník 
 
Správci programů: 
Avensio, Helios     Ing. Bohumil Kyral 
Stravné vedoucí školní jídelny a stravování odloučeného 

pracoviště 
 
Správce datové schránky:   Marcela Davidová 
Uživatelé datové schránky: sociální pracovníci jednotlivých pracovišť, vedoucí 

SVP a vedoucí odloučeného pracoviště 
 
Správce externího síťového disku SVP Návrat:  Mgr. Martin Kašlík 
Správce cloudového systému Autoprovoz: Mgr. Martin Kašlík 
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Příloha č. 3 - Seznamy místností: 

 

Seznam místností: 
S uloženou spisovou a elktronickou dokumentací s osobními údaji 

 

Pracoviště Říčařova, DDÚ: 
- kancelář sociálních pracovnic   sociální pracovník 
- kancelář ekonomického úseku   ekonom, účetní 
- kancelář správního referenta (veřejné zakázky) správní pracovník 
- kancelář všeobecné sestry   všeobecná sestra 
- kancelář správní pracovnice   správní pracovnice 
- kancelář hospodářské pracovníce   hospodářská pracovnice 
- kancelář etopeda – koordinátora   etoped koordinátor 
- kancelář vedoucího vychovatele   vedoucí vychovatel 
- kancelář zástupce ředitele    zástupce ředitele  
- kancelář psychologa 1, 2, 3    psycholog 
- kancelář etoped     etoped 
- kancelář noční služba    asistenti pedagoga  
- kancelář školní jídelna    vedoucí školní jídelny 
- sborovna      vychovatelé, asistenti pedagoga 
- kabinet 1, 2     učitelé, asistenti pedagoga 
- kancelář ředitel     ředitel 
- archiv      správní pracovnice 

Pracoviště Brandlova, DDÚ 
- kancelář zástupce ředitele pro odloučené prac  zástupce ředitele 
- kancelář etoped/psycholog   etoped, psycholog 
- sborovna      učitelé, vychovatelé, asistenti 
- kancelář hospodářské pracovnice   hospodářská pracovnice 
- kancelář sociální pracovnice   sociální pracovnice 

 

Pracoviště Říčařova SVP: 
Pobyt 

- zástupce ředitele pro SVP, vedoucí SVP  zástupce ředitele 
- kancelář sociální pracovnice   sociální pracovnice 
- kancelář psycholog 1, 2    psycholog 
- sborovna      vychovatelé, asistenti pedagoga, učitelé 

Ambulance 
- kancelář etopeda     etoped 
- kancelář psycholog 1, 2    psycholog 

 
Pracoviště SVP Rybitví: 

- kancelář vedoucího SVP    vedoucí SVP 
- kancelář sociální pracovnice   sociální pracovnice 
- kabinet vychovatel    vychovatelé, asistenti 
- kabinet noční služba    asistenti pedagoga 
- kabinet 1, 2     učitelé 
- kancelář etoped 1, 2, 3    etoped 
- kancelář psycholog 1, 2, 3   psycholog 

 
Pracoviště SVP Ústí nad Orlicí 

- kancelář vedoucí SVP    etoped, vedoucí SVP 
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- kancelář sociální pracovnice   sociální pracovnice 
-kancelář psycholog 1,2     psycholog 
- prostor pro archiv    sociální pracovnice 

 
Pracoviště SVP Náchod 

- kancelář vedoucí SVP    vedoucí SVP 
- kancelář sociální pracovnice   sociální pracovnice 
- kancelář etoped     etoped 
- kancelář psycholog    psycholog 

 
Pracoviště SVP Trutnov 

- kancelář sociální pracovnice   sociální pracovnice 
- kancelář etoped     etoped 
- kancelář psycholog    psycholog 
- prostor pro archiv    sociální pracovnice 
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Příloha č. 3 - Vzory informovaného souhlasu: 

 

Vzory informovaného souhlasu: 
 

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče pro děti, základní škola a školní jídelna, Říčařova 277, 
Hradec Králové 

_______________________________________________________________________________ 
 

Vážení rodiče, v rámci rozšíření nabídky činností, umožnění Vašich vzájemných kontaktů a větší pohody dětí 
v průběhu pobytu v našem zařízení nabízíme možnosti, ke kterým potřebujeme mít Váš souhlas a mít je 
podloženy i Vaším podpisem. Žádám Vás tedy o posouzení níže uvedených nabídek: 
 
Jméno dítěte: ................................................................................ 
 
1) Souhlasím s tím, aby má dcera/můj syn používal   
věc/věci......................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................... 

 (popis, cena) 
po dobu pobytu v DDÚ. Zároveň potvrzuji, že nebudu vyžadovat po zařízení náhradu za opotřebení či zničení 
nebo za případnou ztrátu uvedených věcí.  
                                                                                                  ANO                             NE 
 
2) Souhlasím s tím, aby má dcera/můj syn se účastnil/účastnila aktivit se zvířaty v rámci výchovně léčebného 
programu - kontakt se zvířaty (poník, kozy), péče o zvířata, jízda na poníkovi. 
Zařízení se zavazuje, že zajistí odborný dohled a bezpečnost dětí při těchto aktivitách. 
 
                                                                                                 ANO                             NE 
 
3) Souhlasím s tím, aby má dcera/můj syn používal v době k tomu vyhrazené a za daných podmínek vlastní či 
Vámi zapůjčený mobilní telefon.  
Zároveň beru na vědomí, že zařízení nenese v době, kdy bude mobilní telefon používán Vaším dítětem, 
odpovědnost za jeho využití (komu volá, provolaný čas, nákup služeb, aplikací atd.) nebo jeho poškození či 
případnou ztrátu. Podmínky a pravidla používání mobilních telefonů dětmi a pro jejich přístup na sociální sítě (viz 
příloha). 
                                                                                                  ANO                           NE 
 
4) Souhlasím s tím, aby má dcera/můj syn měl/a umožněn v době k tomu vyhrazené přístup na internet - sociální 
sítě (Facebook, Twitter) a při splnění podmínek provozovatele sítí. 
Zároveň beru na vědomí, že zařízení nenese v době, kdy bude umožněn přístup na sociální sítě odpovědnost za 
jejich využití. Podmínky a pravidla používání mobilních telefonů dětmi a jejich přístup na sociální sítě (viz příloha). 
                                                                                                   ANO                           NE 
 
 
 
Jméno a podpis zákonného zástupce, datum:    ................................. 
 
V souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a vnitřní Směrnicí o ochraně osobních údajů Vás 
žádáme o vyjádření informovaného souhlasu či nesouhlasu s následujícími ustanoveními: 
(Informace o zajištění ochrany osobních údajů v našem zařízení naleznete na našich webových stránkách) 
 
1) V rámci propagace školních i mimoškolních aktivit našeho zařízení (akce, besedy, výlety, soutěže apod.) 
souhlasím se zveřejňováním fotografií na facebookovém profilu a na webových stránkách Dětského 
diagnostického ústavu Hradec Králové, na kterých bude má dcera/syn. 
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                                                                                                   ANO                           NE 
 
2) Souhlasím, aby se má dcera/syn zúčastnil/a fotografování s hokejisty a fotbalisty ligových celků Hradce Králové, 
popř. dalšími význačnými hosty v rámci besed a doprovodných akcí a tyto fotografie pak byly případně 
zveřejněny v rámci propagace dotyčných zainteresovaných organizací (internetová televize, webové prezentace, 
propagační publikace).  
 
                                                                                                   ANO                           NE 
 
3) Souhlasím, aby mohla být využívána elektronická pošta k běžné komunikaci s naším školským zařízením 
k zajišťování víkendových pobytů, konzultací, případových konferencí apod., včetně uvádění osobních údajů mé 
dcery/syna a osobních údajů mých (jméno, příjmení, adresa…) 
 
                                                                                                   ANO                           NE                          
 
4) Souhlasím, aby v případě akcí spojených s ubytováním a zajišťováním externích aktivit u jiných subjektů 
(tábory, školy v přírodě, exkurze, prohlídky) byly těmto subjektům předány nezbytné osobní údaje mé 
dcery/syna pro splnění požadovaných náležitostí. 
 
                                                                                                   ANO                           NE 
 
 
 
 
 
Jméno a podpis zákonného zástupce, datum:    ................................. 
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Příloha č. 4 - Prezenční listina 

 

Prezenční listina – proškolení 
Směrnice o ochraně osobních údajů ve smyslu ustanovení Obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů 
 
Pracoviště: DDÚ Říčařova, odborný úsek 
 
Dne: 

 
jméno a příjmení funkce podpis pozn. 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


