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SDĚLENÍ PRO ŠKOLY č. 06/2022 
 

Testování tělesné zdatnosti žáků a předání osobních údajů 
 

V Praze dne 21. 10. 2022 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

plánujete v nejbližších dnech nebo jste již realizovali testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. tříd 
základní školy podle pokynů České školní inspekce (ČŠI)? V té souvislosti byl školám rozeslán 
metodický materiál, ze kterého vyplývá, že školy shromažďují (a následně budou předávat) nový 
soubor osobních údajů. Dostali jsme několik dotazů, zda je stanovený postup v pořádku. Proto Vám 
předkládáme souhrnné informace, jaké osobní údaje jsou shromažďovány, jaký je účel zpracování, 
jak je uchovat a zda je nutný souhlas zákonných zástupců. 

Rozsah shromažďovaných údajů i účel sběru je jednoznačně stanoven 

Osobní údaje žáků jsou dle metodiky ČŠI zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, 
pohlaví a dosažené výkony. To má podle instrukcí na starosti učitel tělesné výchovy, který bude s 
dětmi testování provádět. Osobní údaje žáků jsou shromažďovány na základě právního důvodu dle 
čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ON, GDPR), který se potom 
promítá do konkrétního právního ustanovení § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Jelikož se jedná o zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného 
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je škola pověřena, jsou osobní údaje 
shromažďovány (a na konci listopadu budou předávány ČŠI) bez souhlasu zákonných zástupců se 
zpracováním osobních údajů.  

Cílem shromažďování daných osobních údajů je dle ČŠI získat relevantní data a informace o tělesné 
zdatnosti žáků pro následnou podporu pohybového a tělovýchovného vzdělávání v České republice 
a současně poskytnout školám vhodný nástroj k autonomním autoevaluačním aktivitám v oblasti 
pohybových dovedností. To je také účelem zpracování osobních údajů. 
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Povinnost informovat zákonné zástupce zůstává 

Z textu výše vyplývá, že pro zpracování osobních údajů, respektive pozdějšímu předání osobních 
údajů žáka ČŠI, nezískává škola souhlas zákonných zástupců. Co však musí škola splnit, je informovat 
o zpracování osobních údajů subjekty údajů (resp. zákonné zástupce) v souladu s čl. 13 ON. Předejte 
zákonným zástupcům žáků informaci o zpracování osobních údajů, která je přílohou tohoto sdělení. 
To splníte i tím, že informaci zveřejníte na webových stránkách školy (v sekci Ochrana osobních 
údajů/Zpracování osobních údajů apod.). Informaci ponechte na webu po dobu trvání testování, tj. 
do konce listopadu tohoto roku.  

Na závěr platí, že v případě jakýchkoliv otázek se můžete obrátit na svého pověřence. 
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Příloha: INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKONNÉHO 
ZÁSTUPCE ŽÁKA 

Informace o zpracování osobních údajů z důvodu testování tělesné zdatnosti žáků 
3. a 7. tříd základní školy 

V souvislosti s testováním tělesné zdatnosti žáků Českou školní inspekcí dochází ke zpracování osobních údajů 
Vašeho dítěte. V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ON, GDPR) Vás informujeme 
o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, jak dlouho a jakým 
způsobem bude zpracování probíhat a jaká jsou Vaše práva. 

Správce údajů: Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín, IČO 70890072 

Jaká je odpovědnost správce? 

Jsme odpovědni za veškerá zpracování osobních údajů Vašeho dítěte v rámci agendy testování tělesné 
zdatnosti žáků. 

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních 
údajů: Bc. Kateřina Mitlöhnerová, DiS., katerina.mitlohnerova@sms-sluzby.cz, +420 777 919 771 

Osobní údaje zpracováváme k účelu získání relevantních dat a informací o tělesné zdatnosti žáků pro 
následnou podporu pohybového a tělovýchovného vzdělávání v České republice. 

Právním důvodem zpracování je plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 
moci, kterým je pověřen správce (škola). 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení (ON, GDPR), 
který se potom promítá do konkrétního právního ustanovení § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví a dosažené výkony. 

Osobní údaje budou předávány České školní inspekci.  

Osobní údaje jsou uchovány po dobu testování, tj. do konce listopadu 2022 a poté dle dalších instrukcí ČŠI.  
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Podle ustanovení článku 12 až 22 ON můžete uplatnit právo na přístup k osobním údajům, opravu či 
aktualizaci údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování údajů, a rovněž máte právo podat stížnost 
dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování. 

Informace o zpracování osobních údajů školou naleznete také zde: www.zsstarapaka.cz 
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