Základní škola Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora
Třebízského 268, 285 04 Uhlířské Janovice, IČO 75 032 911, IZO 102 226 776
tel: 327 300 000, fax: 327 300 002, e-mail: zs@zsuj.cz, www.zsuj.cz

Základní škola zveřejňuje stanovisko k níže uvedeným skutečnostem.
Pozn. Stanovisko bylo vyžádáno v běžné komunikaci zákonný zástupce, ne ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb.
1.
2.
3.
4.
5.

Uvedení neplatného zákona ve ŠŘ na str. 10
Uvedení neplatného zákona v příloze č. 4 (seznam právních předpisů)
Jak se škola vypořádala s nařízeními ukotvenými v z. č. 110/2019 Sb.
Jak jsou řešeny případné přestupky, neuvedení zákonných norem v dokumentech školy
Sdělení zákonného ustanovení v návaznosti na školní řád a další interní akty řízení školy, které
upravují postup při konfrontaci žáka a cizího rodiče, bez vědomí zákonného zástupce, v době
vyučování.

Ad 1) Ve ŠŘ je uveden neplatný zákon č. 101/2000 Sb.
Ve školním řádu na straně 10 bod 45 je uveden zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který
pozbyl platnosti 24. 4. 2019.
Školní řád byl projednán se zaměstnanci školy a schválen Školskou radou 27. 8. 2018, v době platnosti
zákona.
Administrativním pochybením nedošlo k úpravě textu po uplynutí platnosti zákona.
Opatření:
1) V textu bude na straně 10 uvedena oprava, dojde ke správné přeformulaci bodu 45. V současné
době se připravuje aktualizace ŠŘ, byli informováni ZZ žáků (viz zpráva na el. ŽK). Úprava
školního řádu bude projednána na listopadových třídních schůzkách a poté předložena Školské
radě ke schválení.
2) Informováni zákonní zástupci žáků.
3) Informován zřizovatel.
4) Informována školská rada.
Ad 2) V příloze č. 4 (příloha školního řádu – seznam právních předpisů), je uvedeno:
zákon č. 200/1990 Sb., Zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Tento zákon neplatí od 1. 7. 2017 a je uveden v příloze č. 4 (seznam právních předpisů).
Účelem zmiňované přílohy č. 4 bylo poskytnout určitou pomoc ucelený souhrn předpisů, kde by mohli
rodiče i pracovníci ve školství najít oporu při řešení určité situace, tato příloha není předepsanou
povinnou součástí ŠŘ. Zákon č. 200/1990 Sb., je v příloze uveden s dovětkem „ve znění pozdějších
předpisů‘.
Seznam předpisů byl získán z webu MŠMT, v době, kdy byla příloha č. 4 připravována, byl zákon
v platnosti. Školská rada přílohu č. 4 schválila 25. 8. 2017.
Administrativním pochybením nedošlo k nahrazení platným právním předpisem.

Opatření
1) V aktualizované verzi školního řádu (podzim 2019), která bude předložena ke schválení ŠR, již
nebude tato příloha zařazena.
2) Informováni zákonní zástupci žáků.
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3) Informován zřizovatel.
4) Informována školská rada.
Ad 3) Jak se škola vypořádala s nařízeními ukotvenými v z. č. 110/2019 Sb. 1 (dále jen GDPR):
Cíl: vytvoření funkčního systému ochrany osobních údajů, včetně kontrolních mechanismů, přijetí
vnitřního předpisu. V průběhu přípravy a realizace na změnu zákonadošlo k:
 Proškolení vedení ZŠ (ředitelka, zástupce – akreditované programy MŠMT)
 Seznámení se s metodikou MŠMT o aplikaci nařízení o ochraně osobních údajů v chodu školy
 Navázání spolupráce s Mikroregionem, zřizovatelem
 Dotazníková činnost – mapování situace, analýza, stanovení rizik
 Kontrola dokumentů, jejich doplnění a úprava v souladu s GDPR, nové pracovní smlouvy
 Vypracování nových dokumentů školy (směrnice GDPR,..)
 Informovanost zaměstnanců školy (pedagogické rady a provozní porady)
 Proškolení zaměstnanců v problematice, zaměstnanci školy seznámeni s tím, které informace ZŠ
zpracovává ze zákona, a které se souhlasem
 Jmenování pověřence GDPR, vyvěšení informací o pověřenci na webových stránkách
 Oznámení jména pověřence na Úřad pro ochranu osobních údajů
 Informovanost ZZ (třídní schůzky 2018, 2019, info prostřednictvím el. ŽK, zodpovězení dotazů
ZZ)
 Kontrola zpracovávaných údajů, zda jsou zpracovávány na základě zákona (Školský zákon) nebo
souhlasu. Zda jsou pro činnost školy nezbytné, zda jsou zpracovávány řádně a v souladu
s právními předpisy2
 Vytvoření souhlasů, které nejsou zakotveny v legislativě, ale pro výkon výchovně vzdělávací
služby jsou nezbytné nebo velmi důležité
 Zaktivování služby GDPR prostřednictvím el. ŽK
Ad 4) Jak jsou od 1. 7. 2017 řešeny případné přestupky dle OŘŠ i ŠŘ, jelikož platné zákonné
normy (z. č. 250/2016 Sb. a z. č. 251/206 Sb.) nejsou též nikde uvedeny.
Není uložena povinnost uvádět v dokumentech školy názvy jednotlivých právních předpisů. Dokumenty
musí být v souladu, pokud by došlo k rozporu, je právní norma nadřazena vnitřnímu předpisu školy.
V přílohách Školního řádu č. 1 a č. 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Podmínky
udělování výchovných opatření se řeší problematika porušení ŠŘ. Znění ŠŘ bylo kontrolováno
a konzultováno při inspekční činnosti ČŠI v lednu 2017, byl shledán v souladu s právními předpisy a byl
následně uplatňován. Žáci i ZZ byli se ŠŘ a jeho přílohami seznámeni, dokument je veřejně přístupný.
Dopustí-li se však dítě mladší patnácti let činu jinak trestného, nenáleží jeho řešení škole, ale příslušným
institucím. Stejně tak, pokud je dítě obětí trestního činu nebo činu jinak trestného. V tomto případě se
uplatní oznamovací povinnost vyplývající se zákona.
Základní škola spolupracuje s PČR, konzultuje řešené případy, plní oznamovací povinnost. V rámci
preventivních programů jsou žáci seznamování se znaky rizikového chování, s tím, jak v zátěžové
situaci reagovat, kde získat pomoc.
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110/2019 Sb. - Zákon o zpracování osobních údajů, nařízení EU

2

Škola využívá školní evidenční systém Bakaláři, který je oficiální databází pro školství, z této databáze čerpá MŠMT
podklady pro sběr dat. Jsou zde požadovány pouze informace na základě zákona nebo souhlasu rodičů.
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V případě „přestupků“ fyzické osoby je k dispozici ustanovení § 182a Školského zákona, které vychází
z další platné legislativy. Pokud se jedná o porušení pracovních povinností zaměstnanců postupuje se
v souladu se Zákoníkem práce a dalšími právními předpisy.
A5) Sdělení zákonného ustanovení v návaznosti na školní řád a další interní akty řízení školy,
které upravují postup při konfrontaci žáka a cizího rodiče, bez vědomí zákonného zástupce,
v době vyučování.
Postupy jednání se zákonnými zástupci/rodiči a žáky jsou řešeny v několika interních dokumentech.
Vychází se ze zákonných norem, postupuje se v souladu s právy dítěte a ochranou jeho osobnosti.
Základními právními předpisy pro oblast základního vzdělávání je školský zákon a celá řada vyhlášek
zabývající se poskytováním základního vzdělávání.
Školní řád č. j. ZŠ 583-245-S3/2016, část 1, (Povinnosti a práva, školský zákon).
Plán práce na školní rok 2019/2020, Příloha 9 – ŠPP , č. j. ZŠ 583-245-S2-p9/2016 v aktual. verzi.
Minimální preventivní plán, č. j. čj. ZŠ 583-245-S2-p4a, 4b, 4c, 4d/2016 v aktual. verzi.
Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany v aktual. verzi (www.msmt.cz).
Pokyn ředitelky školy k třídním schůzkám, jednání s rodiči,.. ze dne 5. 11. 2018 č. j. ZŠ 617/2018
v aktual. verzi pro šk. rok 2019/2020.
Mgr. Dana Bohatcová, ředitelka ZŠ
Uhlířské Janovice 16. 10. 2019
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