SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O VEDENÍ ŠKOLNÍ MATRIKY
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace

Směrnice ředitele školy o vedení školní matriky
v ZŠ, Liberec, Vrchlického 262/17, P.O.
č. j.: 64-09-18

Tato směrnice stanoví podmínky užívání školní matriky.
Směrnice je účinná od 3.9. 2018

Obsah:
1. Školní matrika
2. Obsah školní matriky
3. Předávání údajů ze školní matriky
4. Termíny předávání údajů ze školní matriky
5. Forma vedení školní matriky
5.1 Elektronická forma školní matriky
5.2 Listinná forma školní matriky
Příloha: Dotazník na kontrolu aktuálnosti osobních údajů žáka a zákonných zástupců

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O VEDENÍ ŠKOLNÍ MATRIKY
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace

1. Školní matrika
Školní matrika školy nebo školského zařízení je ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. formulována
jako označení pro evidenci dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení. Zákon v § 28 výslovně
vymezuje okruh údajů ve školní matrice vedených, subjekty odpovědné za vedení školní matriky,
subjekty zapojené do sdružování údajů ze školních matrik a další náležitosti vedení školní matriky.
Předávání údajů upravuje 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), ve znění pozdějších předpisů.

2. Obsah školní matriky
S ohledem na zákonnou ochranu osobních údajů vymezuje § 28 odst. 2 a 3 nového školského
zákona výslovně údaje, které školy a školská zařízení vedou povahy své činnosti ve školní
matrice. Této skutečnosti odpovídá také povinnost zákonných zástupců a zletilých žáků a studentů
uvedené osobní údaje škole nebo školskému zařízení poskytnout.

3. Předávání údajů ze školní matriky
a)Předávání údajů podle vyhlášky č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení.
Jedná se o předávání:
- individuálních údajů,
- agregovaných údajů,
- údajů týkajících se podpůrných opatření druhého až pátého stupně.
Školy poskytující stupeň vzdělání:
Základní škola předává ze školní matriky individuální údaje o každém žákovi v předepsané
struktuře. Rozsah, forma, způsob a termíny předávání těchto údajů jsou stanoveny v příloze č. 1
vyhlášky č. 364/2005 Sb. Individuální údaje jsou předávány přímo na server stanovený MŠMT.
Školy neposkytující stupeň vzdělání a školská zařízení:
b) Předávání údajů podle § 28 odst. 4 školského zákona.
Údaje z dokumentace a údaje ze školní matriky je škola oprávněna poskytovat osobám, které svůj
nárok prokáží oprávněním stanoveným tímto nebo zvláštním zákonem.
Jedná se o poskytování údajů:
- soudům,
- Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení, ČŠI a dalším kontrolním
orgánům,
- zdravotním pojišťovnám apod. v rámci jejich zákonem vymezené působnosti. Agregované údaje
jsou poskytovány ČSÚ podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
4. Termíny předávání údajů ze školní matriky
- základní sběr (k rozhodnému datu 30. září)
- aktualizační sběr (k rozhodnému datu 31. března)
5. Forma vedení školní matriky
Škola a školské zařízení vedou školní matriku v elektronické nebo listinné formě.
Záznam nebo změna údaje ve školní matrice se provede neprodleně po rozhodné události.
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5.1 Elektronická forma školní matriky
Elektronická forma školní matriky je vedena v programu EDUPAGE.
Rozdělení práv v programu EDUPAGE:
Správce (administrátor) - má přístup k celé databázi, může číst i editovat všechny položky,
- přiděluje práva a hesla dalším uživatelům (vedení školy, třídní učitelé),
- může tisknout vysvědčení, generovat sestavy pro kontrolní orgány atd.
Práva administrátora má správce školní počítačové sítě Ing. Zuzana Henychová, ředitel školy Mgr.
Jiří Skalský, zástupce ředitele Mgr. Václav Linhart, omezeně hospodářka školy Lenka Krajbichová
Třídní učitel
- má právo číst a editovat údaje žáků a zákonných zástupců jemu přidělené třídy.
Povinnosti uživatelů programu:
a) administrátor zavádí do databáze údaje žáků nastupujících do budoucí první třídy ihned po
nabytí právní moci správního rozhodnutí o přijetí žáka a přiděluje třídy třídním učitelům na základě
rozhodnutí vedení školy,
b) ředitel školy a zástupce ředitele školy využívají databáze k tvorbě sestav pro kontrolní orgány
(UIV, zřizovatel), provádí tisk vysvědčení atd.,
c) třídní učitelé jsou garanty přesnosti a aktuálnost údajů. Každý třídní učitel má povinnost na
začátku školního roku zkontrolovat aktuálnost údajů o žácích a jejich zákonných zástupcích (např.
změna bydliště během prázdnin, telefonního spojení apod.) na základě Dotazníku na kontrolu
osobních údajů (Viz příloha Dotazník na kontrolu aktuálnosti osobních údajů žáka a zákonných
zástupců). Aktualizace údajů o žácích a jejich zákonných zástupcích je povinen provádět při každé
změně i v průběhu školního roku.
Zabezpečení údajů ze školní matriky:
- program je nainstalován jen na všech počítačích
- program na počítačích je přístupný až po přihlášení uživatele k počítačové síti,
- pro spuštění programu je nezbytné přihlášení uživatele,
- všichni uživatelé programu EDUPAGE jsou povinni dodržovat mlčenlivost o skutečnostech
obsažených ve školní matrice i o přístupových heslech do školní počítačové sítě a programu
EDUPAGE (Spisový a skartační řád, Směrnice o užívání IT techniky, Pracovní náplň a povinnosti
pracovníka - správce informačních technologií
Předávání údajů ze školní matriky
1. Předávání údajů podle vyhlášky č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení
(individuální údaje, agregované údaje, údaje týkajících se podpůrných opatření druhého až pátého
stupně) zajišťuje v daných termínech (ředitel školy, zástupce ředitele školy).
2. Předávání údajů podle § 28 odst. 4 školského zákona.
Jedná se o poskytování údajů:
- soudům,
- Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení,
- ČŠI a dalším kontrolním orgánům,
- zdravotním pojišťovnám apod. v rámci jejich zákonem vymezené působnosti.
O předávání těchto údajů rozhoduje ředitel školy.
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5.2 Listinná forma školní matriky
Listinná forma školní matriky je vedena paralelně s databází EDUPAGE formou:
- Třídního výkazu (SEVT).
Třídní učitelé jsou garanty přesnosti a aktuálnost údajů. Každý třídní učitel má povinnost na
začátku školního roku zkontrolovat aktuálnost údajů o žácích a jejich zákonných zástupcích (např.
změna bydliště během prázdnin, telefonního spojení apod.) na základě Dotazníku na kontrolu
osobních údajů (Viz příloha Dotazník na kontrolu aktuálnosti osobních údajů žáka a zákonných
zástupců). Aktualizace údajů o žácích a jejich zákonných zástupcích je povinen provádět při každé
změně i v průběhu školního roku.
Zabezpečení údajů ze školní matriky:
- Třídní výkazy jsou uloženy v zamykatelné skříni v kanceláři školy a jsou vydávány na základě
žádosti třídního učitele ředitelem školy, zástupcem ředitele nebo sekretářkou
- během zpracování nesmí být ponechány bez dohledu,
- po ukončení zpracování musí být neprodleně navráceny na určené místo do spisovny školy.
Viz směrnice o archivní a spisové službě dle § 66 zákona č. 499/2004 Sb., o archivní a spisové
službě. Viz příloha Spisový a skartační řád a Povinnosti pedagogických pracovníků (příloha k
pracovnímu řádu)
Předávání údajů ze školní matriky
1. Předávání údajů podle vyhlášky č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení
(individuální údaje, agregované údaje, údaje týkajících se podpůrných opatření druhého až pátého
stupně) zajišťuje v daných termínech (ředitel školy, zástupce ředitele školy).
2. Předávání údajů podle § 28 odst. 4 školského zákona.
Jedná se o poskytování údajů:
- soudům,
- Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení,
- ČŠI a dalším kontrolním orgánům,
- zdravotním pojišťovnám apod. v rámci jejich zákonem vymezené působnosti.
O předávání těchto údajů rozhoduje ředitel školy.

V Liberci dne 3. září 2018

Mgr. Jiří Skalský, řed. školy
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Příloha:
DOTAZNÍK ŽÁKA
ŠK.ROK

Třída:

Příjmení:

Pojišťovna :

Jméno:
Datum narození:

Rodné číslo:

Místo narození:
Národnost:
Občanství:
Adresa:
ulice č.p.
město:
PSČ
stát:
Otec:

Adresa: (pokud není stejná jako u dítěte)

Jméno:

ulice č.p.:

Příjmení:

město:

Tel.mobil:

PSČ:

E-mail:
Datová schránka:
Matka:

Adresa: (pokud není stejná jako u dítěte)

Jméno:

ulice č.p.:

Příjmení:

město:

Tel.mobil:

PSČ:

E-mail:
Datová schránka:
Doplňující informace pro rodiče:
Ve smyslu nařízení EU 679/2016 zákonný zástupce podpisem souhlasí se zpracováním osobních i citlivých údajů týkajících se osobních dat, zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění výše uvedeného dítěte. Účelem tohoto zpracování je vedení školní
školní matriky ve smyslu § 28 zákona č. 61/2004 Sb. odst. 2 písmene f). Správcem údajů je ZŠ, Liberec, Vrchlického 262/17, p.o
Údaje budou evidovány ve školní matrice (program Edupage) a v katalogovém listě žáka. Jejich bezpečnost se řídí Směrnicí na ochranu osobních
údajů (k dispozici u vedení školy). Údaje budou zpracovány po dobu školní docházky výše uvedeného žáka v ZŠ, Liberec, Vrchlického 262, PO
a dále potom archivovány dle směrnice Spisová a skartační služba (k dispozici u vedení školy).

Svým podpisem uděluji škole souhlas se zpracováním těchto údajů za účelem vedení školní matriky a dalších údajů
(telefon, e-mail, datová schránka) za účelem nezbytného kontaktu se školou. V případě jakýchkoliv změn budu školu
neprodleně informovat.
V Liberci dne:

_________________________________________
podpis zákonných zástupců dítěte

