
O
be

c:

us
ta

no
ve

ní
 O

N

so
uv

is
. u

st
an

.

forma odpovědi Třídní knihy Žákovské knížky 

jméno, příjmení, funkce ředitelka  ředitelka  ředitelka  ředitelka ředitelka ředitelka ředitelka ředitelka ředitelka ředitelka ředitelka ředitelka ředitelka ředitelka
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ř.č

.

Filtr DATUM KONTROL. ZÁZNAMU 27.3.2018 27.3.2018 27.3.2018 27.3.2018 27.3.2018 27.3.2018 27.3.2018 27.3.2018 27.3.2018 27.3.2018 27.3.2018 27.3.2018 27.3.2018 27.3.2018 27.3.2018

1

X X

text - název odboru ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ŠD ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ ZŠ ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ ZŠ ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ ZŠ ŠJ

2
X X

pozice
 ředitelka školy ředitelka školy  ředitelka školy ředitelka školy ředitelka školy ředitelka školy ředitelka školy

4

4/1 listinná podoba listinná podoba listinná podoba listinná podoba, PC PC

5

14

ANO/NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

9 volný text, odrážky X X X X X X X X X X X X X X X

10 textový popis, odrážky

15

170 210 20 210 210 210 170 30 240 30 50 210 240 100 210

16 množství záznamů OsÚ

850 210 200 800 210 nelze určit 170 200 240 nelze určit 400 1000 2000 200 420

17 ANO/NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

18

4/8 28

ANO / NE NE NE NE NE NE NE NE NE ANO NE NE ANO NE NE NE

skupina 
otázek k 
implement
aci ON

Pojmenování a popis agendy / 
parametr zpracování OsÚ 

POMOCNÉ OTÁZKY / 
příklady Evidence dětí, 

žáků (školní 
matrika)

Další vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků

Doklady o 
přijímání dětí, 
žáků, o průběhu 
vzdělávání a 
jeho ukončování

Kniha úrazů a 
záznamy o 
úrazech dětí, 
žáků

Zápisy z 
pedagogických 
rad

Žáci se 
zvláštním
i 
vzděláva
cími 
potřebam
i

EU 
projekty

Personál
ní a 
mzdová 
dokumen
tace

Informac
e o 
dětech, 
žácích 
mimo 
školní 
matriku

Seznamy 
žáků

Fotografi
e, videa

Účetní a 
daňové 
doklady

Přihlášky 
ke 
stravová
ní

S KÝM DPO PROVEDL 
KONTROLNÍ ZÁZNAM

Datum zpracování 
kontrol.. záznamu?

datum (ctrl + ;)datum 
(ctrl + ;)datum (ctrl 

+ ;)datum (ctrl + ;)datum 
(ctrl + ;)

1 - zákl. 
údaje o 
zpracování

Odpovědný odbor a Odbor, 
kde se zpracování provádí

Zpracování se provádí 
Úřad / odbor/ Škola/ 
MŠ/ Jídelna/ 
Družina…?
Zpracování se provádí 
Úřad / odbor/ Škola/ 
MŠ/ Jídelna/ 
Družina…?
Zpracování se provádí 
Úřad / odbor/ Škola/ 
MŠ/ Jídelna/ 
Družina…?
Zpracování se provádí 
Úřad / odbor/ Škola/ 
MŠ/ Jídelna/ 
Družina…?
Zpracování se provádí 
Úřad / odbor/ Škola/ 
MŠ/ Jídelna/ 
Družina…?

1 - zákl. 
údaje o 
zpracování

odpovědná osoba - garant 
zpracování

Kdo je garantem 
nebo nejlépe rozumí 
této agendě 
(odpovídá za ni)?

ředitelka 
školy

ředitelka 
školy

ředitelka 
školy

ředitelka 
školy

ředitelka 
školy

ředitelka 
školy

ředitelka 
školy

ředitelka 
školy, 
vedoucí ŠJ

1 - zákl. 
údaje o 
zpracování

technický způsob zpracování 
OsÚ a technické  vybavení 

(hardware, kartotéka), na němž 
zpracování probíhátechnický způsob 

zpracování OsÚ a technické  vybavení 
(hardware, kartotéka), na němž 

zpracování probíhátechnický způsob 
zpracování OsÚ a technické  vybavení 

(hardware, kartotéka), na němž 
zpracování probíhátechnický způsob 

zpracování OsÚ a technické  vybavení 
(hardware, kartotéka), na němž 

zpracování probíhátechnický způsob 
zpracování OsÚ a technické  vybavení 

(hardware, kartotéka), na němž 
zpracování probíhá

Způsob zpracování? 
Kde jsou data 
uložena? 
Způsob zpracování? 
Kde jsou data 
uložena? 
Způsob zpracování? 
Kde jsou data 
uložena? 
Způsob zpracování? 
Kde jsou data 
uložena? 
Způsob zpracování? 
Kde jsou data 
uložena? 

text
např.  - listinně nebo 
elektronicky -->  programové 
vybavení (software), v němž 
zpracování probíhá, typ 
souborů (textové, zvukové, 
fotografie, video, apod.)text
např.  - listinně nebo 
elektronicky -->  programové 
vybavení (software), v němž 
zpracování probíhá, typ 
souborů (textové, zvukové, 
fotografie, video, apod.)text
např.  - listinně nebo 
elektronicky -->  programové 
vybavení (software), v němž 
zpracování probíhá, typ 
souborů (textové, zvukové, 
fotografie, video, apod.)text
např.  - listinně nebo 
elektronicky -->  programové 
vybavení (software), v němž 
zpracování probíhá, typ 
souborů (textové, zvukové, 
fotografie, video, apod.)text
např.  - listinně nebo 
elektronicky -->  programové 
vybavení (software), v němž 
zpracování probíhá, typ 
souborů (textové, zvukové, 
fotografie, video, apod.)

listinná podoba: 
kartotéka ve skříni. 
v PC: v programu 
Bakaláři offline.

listinná podoba, PC 
v programu ČŠI

listinná podoba (1. 
ročník), 
elektronická 
podoba (2. - 9. 
ročník)

listinná 
podoba, 
školní 
matrika

listinná 
podoba

listinná 
podoba

listinná 
podoba

listinná 
podoba

listinná 
podoba, 
PC

listinná 
podoba

1 - zákl. 
údaje o 
zpracování

čerpá zpracování údaje z jiných 
zdrojů ? (např. EO, ROB, 

katastr, registr dlužníků apod.)

Čerpá zpracování OsÚ 
z jiných zdrojů než od 
Subjektu údajů (fyz. 
osoby) přímo např. z 
jeho podání, žádosti.
Čerpá zpracování OsÚ 
z jiných zdrojů než od 
Subjektu údajů (fyz. 
osoby) přímo např. z 
jeho podání, žádosti.
Čerpá zpracování OsÚ 
z jiných zdrojů než od 
Subjektu údajů (fyz. 
osoby) přímo např. z 
jeho podání, žádosti.
Čerpá zpracování OsÚ 
z jiných zdrojů než od 
Subjektu údajů (fyz. 
osoby) přímo např. z 
jeho podání, žádosti.
Čerpá zpracování OsÚ 
z jiných zdrojů než od 
Subjektu údajů (fyz. 
osoby) přímo např. z 
jeho podání, žádosti.

1 - zákl. 
údaje o 
zpracování

Volitelně - volný popis údajů -  
jen pro případ, kdy je třeba poznamenat si 
zjištěný problém. Uvést, co vše se obvykle 
žádá (např. ve formuláři), ve skutečném 

styku se subjektem údajů anebo následně 

přidá apod.Volitelně - volný popis 
údajů -  jen pro případ, kdy je třeba 

poznamenat si zjištěný problém. Uvést, co 
vše se obvykle žádá (např. ve formuláři), 
ve skutečném styku se subjektem údajů 

anebo následně přidá apod.Volitelně - 
volný popis údajů -  jen pro případ, 

kdy je třeba poznamenat si zjištěný 
problém. Uvést, co vše se obvykle žádá 

(např. ve formuláři), ve skutečném styku 
se subjektem údajů anebo následně přidá 

apod.Volitelně - volný popis 
údajů -  jen pro případ, kdy je třeba 

poznamenat si zjištěný problém. Uvést, co 
vše se obvykle žádá (např. ve formuláři), 
ve skutečném styku se subjektem údajů 

anebo následně přidá apod.Volitelně - 
volný popis údajů -  jen pro případ, 

kdy je třeba poznamenat si zjištěný 
problém. Uvést, co vše se obvykle žádá 

(např. ve formuláři), ve skutečném styku 
se subjektem údajů anebo následně přidá 

apod.

Jaké OsÚ (konkrétně) 
agenda obsahuje?
Jaké OsÚ (konkrétně) 
agenda obsahuje?
Jaké OsÚ (konkrétně) 
agenda obsahuje?
Jaké OsÚ (konkrétně) 
agenda obsahuje?
Jaké OsÚ (konkrétně) 
agenda obsahuje?

30/
1/c)

1 - zákl. 
údaje o 
zpracování

volný popis, kdo všechno se 
reálně dostane do styku s 

OsÚ, vč. vlastních 
zaměstnanců

Kdo se může na úřadě 
s OsÚ seznámit? 
Podrobně promyslet, 
pro interní potřebu.

30/
1/d
)

5/1
/d)

pedagogičtí 
pracovníci

pedagogičtí 
pracovníci

pedagogičtí 
pracovníci

pedagogičtí 
pracovníci

pedagogičtí 
pracovníci

pedagogičtí 
pracovníci

pedagogičtí 
pracovníci

pedagogičt
í 
pracovníci

pedagogič
tí 
pracovníci

zaměstnan
ci školy, 
účetní

pedagogič
tí 
pracovníci, 

pedagogič
tí 
pracovníci

děti, žáci, 
zaměstnan
ci, 
veřejnost 

ředitelka, 
účetní

ředitelka, 
vedoucí ŠJ

1 - zákl. 
údaje o 
zpracování

počet dotčených subjektů 
údajů 

Kolika subjektů údajů 
(lidí, dětí, 
zaměstnanců) se 
agenda týká?
Kolika subjektů údajů 
(lidí, dětí, 
zaměstnanců) se 
agenda týká?
Kolika subjektů údajů 
(lidí, dětí, 
zaměstnanců) se 
agenda týká?
Kolika subjektů údajů 
(lidí, dětí, 
zaměstnanců) se 
agenda týká?

33/
3/a, 
33/
5

5/1
/c)

číslo (i odhad) / NELZE 
URČIT

1 - zákl. 
údaje o 
zpracování

Kolik jednotlivých 
záznamů OsÚ v 
agendě je?
Kolik jednotlivých 
záznamů OsÚ v 
agendě je?
Kolik jednotlivých 
záznamů OsÚ v 
agendě je?
Kolik jednotlivých 
záznamů OsÚ v 
agendě je?

33/
3/a

5/1
/c)

číslo (i odhad) / NELZE 
URČIT

1 - zákl. 
údaje o 
zpracování

Bylo pro tento účel zpracování 
vydáno osvědčení? 

Vztahuje se některý kodex 
chování (soukromá sféra)Bylo 

pro tento účel zpracování 
vydáno osvědčení? 

Vztahuje se některý kodex 
chování (soukromá sféra)Bylo 

pro tento účel zpracování 
vydáno osvědčení? 

Vztahuje se některý kodex 
chování (soukromá sféra)Bylo 

pro tento účel zpracování 
vydáno osvědčení? 

Vztahuje se některý kodex 
chování (soukromá sféra)

Veřejný sektor: Bylo 
pro daný účel 
zpracování nebo pro 
správce / 
zpracovatele vydáno 
osvědčení podle čl. 
42 ON? (v příštích 
letech se 
nepředpokládá)
Soukromý sektor: 
Vztahuje se na toto 
zpracování některý 
kodex chování?
Veřejný sektor: Bylo 
pro daný účel 
zpracování nebo pro 
správce / 
zpracovatele vydáno 
osvědčení podle čl. 
42 ON? (v příštích 
letech se 
nepředpokládá)
Soukromý sektor: 
Vztahuje se na toto 
zpracování některý 
kodex chování?
Veřejný sektor: Bylo 
pro daný účel 
zpracování nebo pro 
správce / 
zpracovatele vydáno 
osvědčení podle čl. 
42 ON? (v příštích 
letech se 
nepředpokládá)
Soukromý sektor: 
Vztahuje se na toto 
zpracování některý 
kodex chování?
Veřejný sektor: Bylo 
pro daný účel 
zpracování nebo pro 
správce / 
zpracovatele vydáno 
osvědčení podle čl. 
42 ON? (v příštích 
letech se 
nepředpokládá)
Soukromý sektor: 
Vztahuje se na toto 
zpracování některý 
kodex chování?

40/
2

41/
6; 
32/
3

1 - zákl. 
údaje o 
zpracování

Zpracovává OsÚ smluvní 
zpracovatel?

Zpracovává OsÚ této 
agendy (zpravidla na 
svém zařízení) 
smluvní zpracovatel?
Zpracovává OsÚ této 
agendy (zpravidla na 
svém zařízení) 
smluvní zpracovatel?
Zpracovává OsÚ této 
agendy (zpravidla na 
svém zařízení) 
smluvní zpracovatel?
Zpracovává OsÚ této 
agendy (zpravidla na 
svém zařízení) 
smluvní zpracovatel?

Barva výplně buňky: žlutě- nutno  vyjasnit, oranžově -  je problém, nutno řešit



19 NE NE NE NE NE NE NE NE ANO ANO NE NE NE ANO NE

20

28 32

X X X X X X X X X X X X

21 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

1 - zákl. 
údaje o 
zpracování

existuje "třetí osoba" s 
oprávněným přístupem k OsÚ? 

(IT servis?)  

Existuje externí 
programátor, 
dodavatel SW, (mimo 
správce, 
zpracovatele) s 
oprávněným 
přístupem k OsÚ?
Existuje externí 
programátor, 
dodavatel SW, (mimo 
správce, 
zpracovatele) s 
oprávněným 
přístupem k OsÚ?
Existuje externí 
programátor, 
dodavatel SW, (mimo 
správce, 
zpracovatele) s 
oprávněným 
přístupem k OsÚ?
Existuje externí 
programátor, 
dodavatel SW, (mimo 
správce, 
zpracovatele) s 
oprávněným 
přístupem k OsÚ? 4/1

0

ANO - text v komentáři / 
NE

1 - zákl. 
údaje o 
zpracování

Pokud ano, je uzavřena 
smlouva se 

zpracovatelem/třetí osobou? 
Je v souladu s ON? (dle čl. 28 

odst. 3).

Jsou přístupy k OsÚ 
zpracovatele, třetí 
osoby správně 
smluvně ošetřeny?
Jsou přístupy k OsÚ 
zpracovatele, třetí 
osoby správně 
smluvně ošetřeny?
Jsou přístupy k OsÚ 
zpracovatele, třetí 
osoby správně 
smluvně ošetřeny?
Jsou přístupy k OsÚ 
zpracovatele, třetí 
osoby správně 
smluvně ošetřeny?

X/ANO-soulad / ANO-
nesoulad

X

1 - zákl. 
údaje o 
zpracování

Zapojuje zpracovatel dalšího 
zpracovatele? Se souhlasem 

správce?

Má Zpracovatel 
nějakého svého 
dalšího zpracovatele 
(dodavatele, který 
zpracovává naše 
osobní údaje)? Musel 
by k tomu mít náš 
souhlas.

28/
4

NE /ANO-se souhlasem / 
ANO-bez souhlasu


	Kontrolní záznam OÚ obec XXXXX

