INFORMACE
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
22.11.2022
Tento dokument předkládá Slezské gymnázium, Opava, p. o. svým jménem jako „správce osobních
údajů“ a je určena Vám zákonným zástupcům dětí/žáků jako subjektů údajů (společně “vy” nebo
„subjekt osobních údajů“).
V souvislosti s prováděním testováním tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol dochází ke
zpracování osobních údajů Vašeho dítěte. V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě
jakého právního titulu, po jakou dobu a jakým způsobem bude zpracování probíhat.
(A) Jak získáváme osobní údaje
Testování zdatnosti bude realizováno na základních a středních školách v období měsíců října a
listopadu 2022, konkrétní termín realizace v tomto období pak zůstává na rozhodnutí jednotlivých škol.
Testování se bude týkat žáků 3. a 7. ročníků základních škol a žáků 2. ročníků středních škol, včetně
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Tělesná zdatnost žáků bude měřena prostřednictvím sady motorických testů podle metodiky, kterou
pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovaly fakulty několika univerzit.
Koordinaci testování tělesné zdatnosti na úrovni jednotlivých okresů budou z pověření České školní
inspekce zajišťovat koordinátoři z řad členů Asociace školních sportovních klubů ČR.
Osobní údaje budeme získávat:




přímo od dětí (subjekt údajů);
ze školní matriky.

(B) Osobní údaje (kategorie), které můžeme zpracovávat
Správce osobních údajů může zpracovávat následující Osobní údaje:



Základní údaje: jméno a příjmení; třída; datum narození, pohlaví.



Údaje o výsledku testu: v případě žáků 3. a 7. ročníků základních škol (a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií) skok daleký z místa, leh-sed, běh 4x 10 metrů a vytrvalostní člunkový běh.

o

V případě žáků 2. ročníků středních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)
půjde konkrétně o skok daleký z místa, leh-sed, shyb (chlapci) / výdrž ve shybu (dívky) a
vytrvalostní člunkový běh.



Údaje o vložení do systému: identifikační údaje dané školy, údaje o zaměstnanci školy pověření
ředitelem školy rolí v systému InspIS, datum testování, datum zadání výsledků.



Srovnávací informace pro zpětnou vazbu konkrétním žákům
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(C) Účely a právní základ zpracování dotčených osobních údajů
(C.1.) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny  Získání údajů v rámci testování
tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol: zmapování podmínky pro pohybové
aktivity žáků na základních a středních školách, vyhodnocení podpory, kterou školy žákům v
oblasti aktivního pohybu a rozvoje pohybových dovedností poskytují nejen během vlastního
vzdělávání, ale třeba také v jejich volném čase, o přestávkách či volných hodinách;
(C.2.) Právní základ pro Zpracování



Veřejný zájem: Jedná se o právní důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení, 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. Cílem shromažďování daných osobních údajů je 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. Tato zpětná vazba je jednou z
přidaných hodnot celého projektu, neboť umožňuje nejen získat agregovaná data, ale také
poskytnout konkrétní informace daným žákům, učitelům a ředitelům škol. Tento úkol ČŠI vychází
z Plánu hlavních úkolů ČŠI, který každoročně schvaluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
o Důvodem pro zjišťování data narození je fakt, že mezi žáky např. v 7. třídě základní školy,
kde se zjišťování provádí, může být rozdíl ve věku mezi žáky například až 2 roky.
o Důvodem pro zjišťování pohlaví je potom biologická rozdílnost mezi chlapci a dívkami a
rozdílné fyzické výkony, které v rámci tělesné výchovy předvádějí.



Plnění právní povinnosti: Jedná se právní důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení, a to
na základě § 174 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zmocnění je
Česká školní inspekce oprávněna mj. získávat a analyzovat informace o vzdělávání dětí, žáků a
studentů, o činnosti škol a školských zařízení, sledovat a hodnotit efektivnost vzdělávací soustavy
a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání.

(D) Doba uchování daných osobních údajů
(1)
Osobní údaje budeme uchovávat ve formě, která umožní identifikaci žáků (studentů), po dobu
jejich studia na Slezském gymnáziu po skončení testování. a:
(2)
Kromě toho, pokud budou vzneseny jakékoli příslušné právní nároky nebo bude zahájeno
jakékoli jiné právní řízení, můžeme pokračovat ve zpracování Vašich osobních údajů po taková další
období, která jsou nezbytná v souvislosti s tímto nárokem nebo takovým řízením.
(E) Předávání osobních údajů do třetích zemí
Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
(F) Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů bude Česká školní inspekce prostřednictvím informačního systému InspIS
– InspIS FITPA.
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(G) Práva, která máte ve vztahu k osobním údajům
Další informace os zpracování osobních údajů a veškerá Vaše práva naleznete na
https://www.sgopava.cz/gdpr/. Další informace získáte na www.csicr.cz
(L) Kontaktní údaje
Jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení nebo ohledně toho, jak zpracováváme vaše
osobní údaje, mohou být adresovány Pověřenci ochrany osobních údajů na e-mailové adrese:
dpo@dpohotline.cz.
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