
NÁZEV 
Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace 

 

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ 
Usnesením Zastupitelstva obce Obrnice č.j. 22/2002 ze dne 11. 9. 2002 obec Obrnice zřídila s 

účinností od 1. ledna 2003 podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní 

správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou 

organizaci Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace. 

 

Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení výchovy a vzdělání, činnost příspěvkové 

organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími 

předpisy k tomuto zákonu. 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
Statutárním orgánem je ředitel školy. 

Členění organizace 

 ředitelství 

 základní škola 

 školní družina 

 školní jídelna 

 správní útvar 

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 
70982236 

 
 

KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA 
Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace 

ředitelství školy 

Mírová 167 

435 21 Obrnice 

 

ADRESA PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU 
Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace 

Mírová 167 

Obrnice 

 

ÚŘEDNÍ HODINY PODATELNY 
Pondělí - pátek od 9.00 do 12.00 hodin. 

 

TELEFONNÍ ČÍSLA 
ředitelka školy        476107985    

zástupce ředitelky   476118012    

sekretariát               476118012    

Další spojení v sekci KONTAKT. 

 

http://www.zsobrnice.cz/top-kontakt-6


INTERNETOVÁ STRÁNKA 
www.zsobrnice.cz 

 

DATOVÁ SCHRÁNKA 
tb3mqdk 

Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/docx, .xls/xlsx, .pdf, .jpg, .png, .odt. 

Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení. 

 

ADRESA E-PODATELNY 
sekretariat@zsobrnice.cz 

 

FORMULÁŘE 
Dokumenty ke stažení najdete ZDE. 

 

SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ 

 Školní vzdělávací program ZŠ „Škola pro všechny“    
 Charakteristika školy ZDE. Plná verze ŠVP je k dispozici u ředitelky školy. 

 Školní vzdělávací program školní družiny   

 K dispozici u ředitelky školy.            

 Školní řád základní školy 

 Vnitřní řád školní družiny 

 Vnitřní řád školní jídelny 

 Prohlášení o přístupnosti internetových stránek 

ŽÁDOSTI O INFORMACE 
Škola poskytuje informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění následných úprav. Informace poskytuje ředitel školy nebo zástupce 

ředitele školy. Informace je možno získat podáním žádosti. 

 
 

PŘÍJEM A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE 
Žádost se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně 

i jiným způsobem – faxem, e-mailem nebo na jiném nosiči dat).   

Ústní žádost lze vyřídit ústně. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, bude vyzván 

k podání žádosti v písemné formě.  

Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně. V tomto smyslu 

lze informaci poskytnout rovněž nahlédnutím do spisu (možno pořídit kopii) nebo na jiných 

médiích.  

Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o jejím 

zveřejnění (nejpozději do 7 dnů od podání žádosti). Sdělení žadatele, že trvá na přímém 

poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.   

Pokud není ze žádosti zřejmé, že směřuje vůči škole a kdo ji podal, je žádost odložena.  

Pokud je žádost formulována nesrozumitelně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů vyzván, aby žádost 

upřesnil. Neučiní-li to tak do 30 dnů, je jeho žádost odmítnuta.  

Pokud je požadovaná informace mimo působnost školy, je odložena s oznámením důvodu 

žadateli (škola nemá povinnost postoupit žádost jiné instituci).  

 

http://www.zsobrnice.cz/top-formulare-ke-stazeni-24
http://www.zsobrnice.cz/clanek-charakteristika-skoly-obrnice-48-19
http://www.zsobrnice.cz/soubor-skolni-rad-pro-skolni-rok-2020-2021-92-.pdf
http://www.zsobrnice.cz/clanek-vnitrni-rad-skolni-druziny-5-227
http://jidelnaobrnice.hys.cz/a-homepage-section/
http://www.zsobrnice.cz/soubor-prohlaseni-o-pristupnosti-internetovych-stranek-98-.pdf


Požadovanou (přímou) informaci poskytne ředitel školy nebo jeho zástupce žadateli 

nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.  

Pokud škola odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli požadované informace, doručí 

o tom žadateli ve lhůtě 30 dnů správní rozhodnutí, obsahující mimo jiné i poučení 

o možnosti odvolání. 

 
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve  lhůtě do 15 

dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro  vyřízení žádosti v případě 

uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb.  Odvolání se podává u povinného subjektu, 

který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 
Úhrady nejsou požadovány. 

ZÁKONY 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění 

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

v aktuálním znění 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, 

v aktuálním znění 

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), v aktuálním znění 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

v aktuálním znění 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění 

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, 

v aktuálním znění 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v aktuálním znění 

 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění 

 VYHLÁŠKY 

 Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, 

v aktuálním znění 

 Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních 

zpráv, v aktuálním znění 

 Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v aktuálním znění 

 Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky, v aktuálním znění 

 Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků, studentů, v aktuálním znění 

 Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, v aktuálním znění 

 Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v aktuálním znění 

 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v aktuálním znění 



 Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v aktuálním znění 

 Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní 

matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky 

(vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v aktuálním znění 

 Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v aktuálním znění 

 Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol 

a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 

 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných, v aktuálním znění 

 Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v aktuálním 

znění 

 Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 vydaná zastupitelstvem města Havířova, kterou se 

vymezují školské obvody spádových škol v Havířově  

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

 Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, 

přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků, v aktuálním znění 

 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě 

 Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky 

financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř 

zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí  

NAŘÍZENÍ EU 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

Tímto prohlášením o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení 

subjektů údajů (dále jen „GDPR“) škola naplňuje právo subjektů osobních údajů na informace. 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 I. Správce osobních údajů (dále jen „správce“) 

Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace 

se sídlem Mírová 167, Obrnice, PSČ 435 21 

IČ: 70982236 

Na správce se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracejte prostřednictvím: 

 datové schránky ID tb3mqdk 



 e-mailem na adrese vejlupkova@ouobrnice.cz  

 poštou na adresu sídla základní školy 

 II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Funkci pověřence vykonává Ing. Aneta Vejlupková, DiS. 

e-mail: vejlupkova@ouobrnice.cz 

 III. Účely a právní důvod zpracování osobních údajů 

Škola zpracovává osobní údaje za účelem výkonu svých agend. 

Přehled agend je uvedený níže. U každé agendy je také uvedený právní důvod zpracování 

osobních údajů. 

Evidence žáka v ZŠ - zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon); 

                                 - zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 

Evidence zaměstnance - zákon 262/2006 ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce); 

                                     - zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 

Školní jídelna - zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon) 

Školní družina - zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon) 

Dalšími právními důvody školy pro zpracovávání osobních údajů jsou plnění smlouvy, 

oprávněný zájem, souhlas se zpracováním osobních údajů.  

 IV. Oprávněné zájmy správce 

Mezi oprávněné zájmy školy patří: 

* vysílání zaměstnanců na vzdělávací akce, 

* zpracovávat osobní údaje subjektů pro následné uzavření smluvního vztahu, 

* pro případ, že chcete být od školy o něčem informováni, je oprávněným zájmem školy 

zpracovávat vaše kontaktní údaje. 

 V. Kategorie osobních údajů 

Škola zpracovává osobní údaje, i zvláštní osobní údaje. Podrobnější informace 

o zpracovávaných osobních údajích je uveden níže. 

Informace získány od člověka, kterého se týkají: 

Dítě - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovna, specifické 

vzdělávací potřeby, hodnocení výchovně - vzdělávacího procesu, diagnóza (v případě IVP) 

Žák – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovna, číslo 

občanského průkazu (v případě patnáctiletých a v případě výjezdu školy mimo ČR), předchozí 

vzdělávání, specifické vzdělávací potřeby, hodnocení výchovně - vzdělávacího procesu, 

diagnóza (v případě IVP) 

Zákonný zástupce – jméno, příjmení, bydliště, telefonický kontakt (v případě nutnosti 

informovat především o zdravotním stavu dítěte), e-mail (v případě potřeby aktuálně informovat 

o dění ve škole) 

Zaměstnanec – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní kontakt, zdravotní 

pojišťovna, evidence pracovní doby, nejvyšší dosažené vzdělání, výpis z rejstříku trestů, délka 

praxe na konkrétní pracovní pozici, délka pracovní neschopnosti, délka ošetřování člena rodiny, 

délka rodičovské dovolené, délka otcovské dovolené, počet dětí a rodná čísla dětí (pro potřeby 

daňového přiznání), číslo bankovního účtu, zdravotní způsobilost či omezení pro výkon 

povolání. 

mailto:vejlupkova@ouobrnice.cz
mailto:vejlupkova@ouobrnice.cz


 VI. Příjemci osobních údajů 

Příjemce osobních údajů rozlišuje základní škola na interní a externí. 

U interních příjemců osobních údajů se jedná o jednotlivé zaměstnance základní školy. 

U externích příjemců osobních údajů se jedná o zpracovatele osobních údajů, orgány veřejné 

moci, agentury a další subjekty. 
 

Přehled významných externích příjemců osobních údajů: 

* OSPOD, PPP, SPC, PČR, MP ČR, KHS, ČŠI, Krajský úřad, Finanční úřad, Okresní správa 

sociálního zabezpečení, Úřad práce, zřizovatel školy, pojišťovna školy, bankovní ústav školy, 

zdravotní pojišťovny zaměstnanců, exekutorská komora. 

 VII. Doba uložení osobních údajů 

Kritéria pro stanovení doby uložení osobních údajů se řídí Spisovým a skartačním řádem 

základní školy. 

 VIII. Další práva subjektů údajů a povinnosti správce 

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Tím se rozumí, že na základě žádosti máte 

právo od nás získat informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány, a 

pokud jsou, máte právo tyto osobní údaje získat a zároveň máte právo získat následující 

informace: 

* účely zpracování, 

* kategorie dotčených osobních údajů, 

* příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 

* plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, 

* veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů. 

Pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje, můžete využít své právo na opravu. 

Oznámíte-li nám, že požadujete opravu svých osobních údajů, máme povinnost se vaší žádostí 

zabývat. 

Právo na výmaz představuje jinými slovy naši povinnost zlikvidovat vaše osobní údaje, pokud je 

splněna alespoň jedna podmínka: 

* osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 

zpracovány, 

* odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, 

* vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody 

pro zpracování, 

* osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 

* osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, 

* osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti 

podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení. 

Právo na výmaz se tedy uplatní jen ve vyčtených bodech, tj. když nastane daná okolnost. 

Právo na výmaz není absolutní právo, které by vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli 

situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci tohoto práva žádat likvidaci všech 

osobních údajů, jelikož se na nás vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních 

údajů. 



Máte právo na omezení zpracování osobních údajů pokud: 

* popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost 

osobních údajů ověřit, 

* zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení 

jejich použití, 

* vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, 

výkon nebo obhajobu právních nároků, 

* hodláte uplatnit právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. 

Podstatou práva na přenositelnost (toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro 

splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je 
správce pověřen) je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, jež jste nám poskytli, 

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje 

jinému správci, je-li to technicky proveditelné. 

Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost: 

* musí jít o zpracování založené na souhlasu se zpracováním či smlouvě, 

* zpracování se provádí automatizovaně. 

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním vašich 

osobních údajů je porušeno GDPR. 

  

 

 

 

 


