
Záznam o činnostech zpracování osobních údajů – zajištění distanční výuky 

Osobní údaje                                                                                  Subjekt údajů Účel zpracování

Učet  Google

žák souhlas

Microsoft, Google nepředává se dle skartačního plánujméno a příjmení

žákheslo

přihlašovací údaje

1. Komunikace školy se žáky/studenty 

jméno a příjmení

nepředává se dle skartačního plánu

uživatelské jméno (Bakaláři)

heslo (Bakaláři)

e-mail, telefonní číslo (pracovní)

e-mail, telefonní číslo (soukromé) souhlas

e-mail, telefonní číslo (soukromé) žák, student souhlas

2. Komunikace školy se zákonnými zástupci dětí/žáků 

jméno a příjmení

zákonný zástupce

nepředává se dle skartačního plánu

e-mail, telefonní číslo 

e-mail, telefonní číslo (soukromé) souhlas

uživatelské jméno (Bakaláři)

heslo (Bakaláři)

jméno a příjmení

nepředává se dle skartačního plánu

telefonní číslo

uživatelské jméno (Bakaláři)

heslo (Bakaláři)

e-mail (pracovní)

e-mail (soukromý) souhlas

Google Classroom, Meet

účet Google - soukromý

elektronicky Google nepředává se dle skartačního plánu

účet Google - v rámci Google Suite

jméno a příjmení

přihlašovací údaje

interakce

Činnosti                                                                                                                            
   1. Komunikace se žáky/studenty                                                                                 
    2. Komunikace se zákonnými zástupci dětí/žáků                                          3. 
Vzájemná komunikace mezi zaměstnanci školy/školského zařízení, zaměstnanci a 
vedením školy                                                                                                                  
     4. On-line výuka                                                       

Název a kontaktní údaje 
správce:                           

Jméno  a kontaktní údaje pověřence:                               
                                         Mgr. Eva Šmídová                     
                           tel. 777291068,                                         
               e-mail: consultant@moore-czech.cz 

Popis technických 
opatření

Popis 
bezpečnostních a 

organizačních 
opatření

Kategorie příjemců 
(včetně zahraničních 

subjektů)

Informace  o případném 
předání do třetí země

Plánovaná lhůta pro 
výmaz 

zřízení školního e-mailu, pokud je e-mailová adresa tvořena 
jménem a příjmením žáka

v elektronické 
podobě

přístup pouze 
omezenému počtu 

pracovníků
zajištění efektivní 

komunikace, 
oprávněný zájem 

žák, student, 
učitel, popř. 

asistent 
pedagoga 

zajištění 
efektivní 

komunikace s 
žáky/studenty; 

zákonná 
povinnost školy, 

viz § 21 ŠZ 
v listinné podobě 

nebo 
elektronicky

přístup pouze 
omezenému počtu 
pracovníků školy   

poskytovatel služby e-
mailového klienta a 

školního ISučitel, popř. 
asistent 

pedagooga

učitel, popř. 
asistent 

pedagooga

zajištění 
efektivní 

komunikace se 
zákonnými 

zástupci dětí a 
žáků; zákonná 

povinnost školy, 
viz § 21 ŠZ + 

oprávněný zájem 
školy (e-mail)

v listinné podobě 
nebo 

elektronicky

přístup pouze 
omezenému počtu 
pracovníků školy 

poskytovatel služby e-
mailového klienta a 

školního IS
učitel, popř. 

asistent 
pedagooga

zákonný 
zástupce, učitel, 

popř. asistent 
pedagoga

zajištění 
efektivní 

komunikace se 
zákonnými 

zástupci dětí a 
žáků; zákonná 

povinnost školy, 
viz § 21 ŠZ

3. Vzájemná komunikace mezi zaměstnanci 
školy/školského zařízení, zaměstnanci a vedením školy   

zaměstnanci, 
vedení školy 

zajištění 
efektivní 

komunikace 
mezi 

zaměstnanci 
školy navzájem, 

zákonná 
povinnost

v listinné podobě 
nebo 

elektronicky

přístup pouze 
omezenému počtu 
pracovníků školy 

poskytovatel služby e-
mailového klienta a 

školního IS

oprávněný zájem 
zaměstnavatele

zaměstnanci, 
vedení školy

komunikace 
zejména 

prostřednictvím 
videokonferencí 

a sdílení 
dokumentů, 

zákonná 
povinnost

přístup pouze 
omezenému počtu 
pracovníků školy 



přenos či záznam obrazu osoby souhlas

elektronicky Google nepředává se dle skartačního plánu

4. On-line výuka

Skype

účet Microsoft

žák, učitel elektronicky Microsoft nepředává se dle skartačního plánu

skypové číslo

skupina

jméno a příjmení/nick

interakce

přenos či záznam obrazu osoby souhlas

Google Classroom, Meet

účet Google - soukromý

žák, učitel
elektronicky Google nepředává se dle skartačního plánu

účet Google - v rámci Google Suite

jméno a příjmení

přihlašovací údaje

interakce

přenos či záznam obrazu osoby souhlas

 WhatsApp, Viber

skupina

žák, učitel elektronicky WhatsApp, Facebook nepředává sejméno a příjmení/nick

telefonní číslo (volitelné)
účastníci hovoru

přenos obrazu osoby souhlas

Facebook, Messenger

jméno a příjmení /nick uživatelského účtu,  popř. skupina
elektronicky pouze uživatelé

zaměstnanci, 
vedení školy

přístup pouze 
omezenému počtu 
pracovníků školy 

zajištění 
distanční výuky, 

plnění právní 
povinnosti dle 

§184a ŠZ (zatím 
návrh novely)

přístup pouze 
omezenému počtu 
pracovníků školy 

zajištění distanční 
výuky, plnění 

právní povinnosti 
dle §184a ŠZ 
(zatím návrh 

novely)

přístup pouze 
omezenému počtu 
pracovníků školy 

zajištění distanční 
výuky, plnění 

právní povinnosti 
dle §184a ŠZ 
(zatím návrh 

novely)

přístup pouze 
omezenému počtu 
pracovníků školy 

souhlas s použitím 
soukromého 

telefonního čísla

učitel, žák, 
student 

zajištění 
komunikace, 

souhlas


	distanční výuka

