
Vážení čtenáři,
asi to sami znáte moc dobře. Často se říká 
(trochu otřepaně), že posuzovaný školní rok 
byl jiný než ty ostatní. No, to určitě byl. Jenže 
u toho právě končícího to platí dvojnásob. 
A možná bychom mohli ještě nějaký ten ná-
sobek přidat. Školní rok 2019/2020 byl totiž 
zcela unikátní a až podzimní měsíce ukáží, 
jak se s jeho dopady žáci, pedagogové a školy 
dokázali vyrovnat. Jisté je, že některé věci se 
stanou pevnou součástí školství a za jejich za-
řazení do výuky paradoxně nemůžeme děko-
vat ničemu jinému než koronavirové krizi. 

V první řadě se jedná o tlak na digitaliza-
ci školství. Na tento proces reagujeme člán-
kem, který se snaží vyjmenovat přínosy, ale 
i  negativa a nástrahy využívání elektronic-
kých systémů ve výuce. Ano, vedle světlých 
stránek s sebou nese digitalizace i ty stinné, 
a ty bychom určitě neměli přehlížet. 

Tuto problematiku neopustíme ani v tra-
diční otázce směřované na jednoho z našich 
pověřenců, kde Michal Hinda popisuje, jak 
správně zálohovat, abyste dokázali naplnit 
požadavky týkající se přípustné doby, po 
kterou mohou být uchovávány dokumenty.

S plynutím času a jeho dopady do činnos-
ti škol úzce souvisí téma našeho velkého roz-
hovoru, který jsme tentokrát vedli s Hanou 
Brzobohatou z Moravského zemského archi-
vu. Přední odbornice na archivnictví a spiso-
vou službu v něm upozorňuje na nejčastější 
chyby při uchování a skartaci dokumentů ve 
školství. Tím výčet témat, kterým jsme červ-
nové číslo zasvětili, nekončí. I tentokrát jsme 
pro vás připravili pravidelnou recenzi na od-
bornou publikaci, i tentokrát jsme pro vás vy-
brali otázku z právní poradny. 

Školní rok končí, nastává čas dovolených, 
a tak nám dovolte vám popřát klidné léto 
a mnoho zaslouženého odpočinku! A jak se 
poslední dobou stalo pravidlem, přejeme 
vám také hodně zdraví! V srpnu se sejdeme 
u dalšího, informacemi nabitého newslette-
ru Škola v právu.  Lenka Matějová

Zpravodaj Sdružení míStních SamoSpráv ČeSké republiky ČíSlo 3/2020
www.SmScr.cZ facebook.com/SmScr.cZ
Ochrana osobních údajů, administrace veřejných zakázek a dotací. S tím vším po-
máháme obcím a školám. Nejnověji jsme přidali také pomoc s vypořádáváním 
autorských práv a bezplatnou právní poradnu pro naše klientské školy.
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Archivy pomáhají uchovat
svědectví o tom, jak se tu žilo.
Bez řádné správy dokumentů
u původců to ale nejde
„Práce archiváře nezahrnuje jen přebírání dokumentů a jejich ukládání do archi-
vu. Provádíme i metodickou, vzdělávací činnost a bohužel i tu kontrolní. Často se 
setkáváme s tím, že vedení spisové služby představuje pro mnoho škol nepříjem-
nou povinnost,“ říká v rozhovoru vedoucí oddělení předarchivní péče brněn-
ského Moravského zemského archivu Hana Brzobohatá. Jak také upozorňu-
je, je třeba si nejprve ujasnit, co všechno podle zákona o archivnictví a spi-
sové službě správa dokumentů v organizaci zahrnuje a kde se případně 
skrývají rizika v pravidlech vedení listinné nebo elektronické spisové služby.

Často vidíte v praxi, jak obce a školy 
pracují se spisovými řády. Jak znají školy 
povinnosti, které pro ně vyplývají ze 
zákona o archivnictví a spisové službě? 
Samozřejmě je to různé. Určitě máme v našem 
dohledu školy, které nejenže znají povinnosti, 
jež jim archivní legislativa ukládá (pozn. redak-
ce: zejména zákon č. 499/2004 Sb., o archivnic-
tví a spisové službě a o změně některých záko-
nů ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 
č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spiso-
vé služby ve znění pozdějších předpisů), ale do-
konce je i v praxi dodržují. Pak tu máme školy, 
které možná zaznamenaly, že v roce 2004 vy-
šel nějaký zákon o archivnictví, ale že byl mezi-
tím několikrát novelizován, toho si jaksi ne-
všimly. Právě na ty se pak primárně zaměřují 
kontroly ze strany archivů. Dle mého názoru to 
neznamená, že by školy nechtěly mít v pořád-
ku svoje dokumenty. Často však vidíme, že ne 
zcela chápou, co vše správa dokumentů obná-
ší a jaká jsou případná rizika. Tím, že patří me-
zi subjekty, které archivní zákon označuje jako 
veřejnoprávní původce, mají povinnost výko-
nu spisové služby. Musí tak dokumentům za-

jistit péči v celém jejich životním cyklu, tj. od 
jejich příjmu v případě těch doručených, přes 
jejich označení, zaevidování, vyřízení, vyhoto-
vení v případě dokumentů vlastních až po je-
jich uložení a následné vyřazení.

Pokračování na straně 2

Rozhovor
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Hana Brzobohatá

Pokračování ze strany 1

Je ale pravdou, že zvýšený zájem o archivní zá-
kon vyvolalo obecné nařízení (GDPR). Školy na-
jednou zjistily, že uchovávají spoustu doku-
mentů s osobními údaji a s uplynulou skartační 
lhůtou. Začaly se nejen zajímat o to, jak doku-
menty správně vyřadit, ale i o to, jak dlouho je 
opravdu uchovávat. Došlo tak i na aktualizace 
spisových řádů a zejména pak spisových a skar-
tačních plánů.

Na jaké chyby nejčastěji narážíte? 
Těch chyb je poměrně hodně, ale abych byla 
spravedlivá, není to problém jen u škol. Častou 
chybu vidíme již v tom, jak je chápán (či spíše 
nechápán) výkon spisové služby v listinné nebo 
elektronické podobě. Právě pro jednu z těchto 
forem se musí škola rozhodnout. Každá z těch-
to forem má jasně stanovená pravidla, která se 
v praxi často nedodržují či zaměňují.

Jak má tedy škola správně vést spisovou 
službu?
Pokud se rozhodne pro listinnou spisovou 
službu, nemůže vést základní evidenční po-
můcku, kterou je podací deník, elektronicky. 
Tedy ne formou nějakého elektronického evi-
denčního systému, či dokonce excelovské ta-
bulky. Musí si pořídit listinný podací deník, do 
kterého pak eviduje doručené i vlastní doku-
menty (s výjimkou těch, které jsou evidovány 
v  samostatných evidencích nebo patří mezi 
tzv. neevidované dokumenty). Dokumenty, kte-
ré jsou mi doručovány v digitální podobě a kte-
ré dále zpracovávám a ukládám dle spisového 
a skartačního plánu, není možné pouze vytisk-
nout. Archivní legislativa jasně říká, že převod 
z digitální do listinné (analogové) podoby se 
provádí buď prostředky autorizované konver-
ze, nebo převodem podle § 69a archivního zá-

kona. Takže pouhý tisk nestačí. Součástí listin-
ného výstupu musí být nějaká doložka. V pří-
padě, že se škola rozhodne pro výkon spisové 
služby v elektronické podobě, musí si jako zá-
kladní evidenční pomůcku obstarat tzv. elekt-
ronický systém spisové služby. Jedná se o spe-
cializovaný systém na podporu příjmu, eviden-
ce, zpracování, oběhu a ukládání dokumentů 
v  digitální podobě a také popisných údajů 
(tzv.  metadat) dokumentů v listinné podobě. 
V  praxi často vidíme, že školy takové systémy 
mají – ať už si je pořídily samy nebo jim je poří-
dil jejich zřizovatel. A tady opět dochází k ne-
pochopení, kdy je v praxi využíván pouze jako 
podací deník v elektronické podobě. Je třeba 
upozornit, že podací deník (tzn. evidence) je 
pouze jednou z funkcionalit, které tento sys-
tém nabízí a které musí původce využívat. Dal-
ší problém je v tom, že tyto základní evidence 
neobsahují vše, co by měly. Dozvíme se v nich 
např., že dokument byl škole doručen, týkal se 
určité věci a byl předán některému ze zaměst-
nanců k vyřízení. A zde stopa končí. Jak a kdy 
byl dokument vyřízen, pod jakým spisovým 
znakem byl uložen, se už nedozvíme. A doku-
ment mezitím doputoval do spisovny, uplynu-
la mu skartační lhůta a byl vyskartován. A v zá-
kladní evidenční pomůcce je pořád pouze 
přidělen k vyřízení. To je špatně. V případě 
elektronického systému spisové služby se po-
žaduje ještě více údajů. Pokud je v něm zaevi-
dován listinný dokument, ten je v rámci vyříze-
ní uložen do nějakého šanonu, v šanonu byl 
předán do spisovny a po uplynutí skartační 
lhůty skartován, to vše by mělo být v systému 
podchyceno. Takže i ti, co dokumenty v tomto 
systému řádně vyřizují, často neví, že na vyří-
zení musí navázat i spisovna a dokumenty evi-
dované a spravované v elektronickém systému 
spisové služby se vyřazují formou tzv. elektro-
nického skartačního řízení, ne na základě ruč-
ně pořízeného seznamu, jak tomu bylo dříve.

A co další problémy?
Když jsem se již dotkla vyřazování dokumentů, 
upozornila bych v této souvislosti ještě na sku-
tečnost, že řada škol pravidelně nevyřazuje do-
kumenty s uplynulou skartační lhůtou. Tím po-
rušuje nejen archivní legislativu, ale v případě, 
že dokument obsahuje osobní údaje, i předpisy 
v oblasti jejich ochrany. 

Těch chyb je samozřejmě daleko více. Zmí-
nila jsem alespoň ty nejčastější. Svůj výčet 
však nemohu ukončit bez toho, abych neupo-
zornila i na jiné informační systémy pro správu 
dokumentů, které školy dost často mají, a to 
bez ohledu na to, jakou formu spisové služby 
vedou. Primárně se jedná o různé aplikace pro 
školskou dokumentaci a agendu s tím souvise-
jící. Jako matka dítěte školou povinného jsem 
z takového systému nadšená. Vidím, že dora-
zilo do školy, co se ten den probíralo, jaké do-
stalo známky a jaké má úkoly. Tím si mohu 
alespoň doplnit informace k jeho odpovědi na 
otázku: „Co bylo ve škole?“ „Nic“, příp. „Už si ne-
pamatuji.“ Po vylíčeném nadšení se pak na to 
podívám optikou archiváře. V těchto systé-
mech vznikají a uchovávají se např. třídní kni-
hy, které mají skartační lhůtu 10 let, nebo kata-
logové listy žáků. Ty mají skartační lhůtu 45 let 
a pak se odevzdávají do archivu. Pokud tyto 
dokumenty škola ukládá pouze elektronicky 
prostřednictvím tohoto systému, musí tu být 
uchovány po dobu své skartační lhůty, po celou 
dobu musí být zajištěna věrohodnost jejich 
původu, neporušitelnost jejich obsahu a čitel-
nosti, tvorba a správa jejich popisných údajů 
a  připojení údajů prokazujících existenci do-
kumentů v čase. V praxi bychom si tak měli, 
spolu s dodavateli, položit následující otázku: 
„Budou tyto dokumenty v systému přístupné 

Archivy pomáhají uchovat svědectví o tom, jak se tu žilo.
Bez řádné správy dokumentů u původců to ale nejde
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a  čitelné za 10, nebo dokonce 45 let?“ Pokud 
bude odpověď záporná, je třeba přijmout ta-
ková opatření, aby škola byla schopna výše po-
žadované vlastnosti zajistit. (Pozn. redakce: ví-
ce v článku M. Hindy: Při zálohování se nespo-
léhejte pouze na webové služby.)

Co když už chybu objevíte? 
Jak postupujete vůči tomu, kdo ji udělal? 
Samozřejmě záleží na tom, o jakou chybu se 
jedná a zejména, zda ji ještě nějak může škola 
napravit. Neoprávněná skartace dokumentů 
či jejich ztráta již napravitelná není. Následu-
je řízení o přestupku a samozřejmě i pokuta, 
která může být až do výše 200 000 Kč. Úplně 
stejná situace může nastat i v případě doku-
mentů v  digitální podobě, které jsou spravo-
vány v různých aplikacích. Už jsme v praxi za-
znamenali, že škola měla pro správu školské 
dokumentace nějaký informační systém. Ten 
se jí po čase přestal líbit, tak přešla na systém 
jiný. Dokumenty v tom původním systému 
neřešila a dnes se k  nim již nedostane. Z po-
hledu archivu je to stejné jako neuchování lis-
tinných dokumentů. Následuje řízení o pře-
stupku a pokuta. V případě, že se jedná o chy-
by, které může původce napravit, většinou 
archiv dává prostor na nápravu. Pokud k ní ne-
dojde, následuje řízení a pokuta.

Z mnoha mateřských škol zaznívá, že 
spisový a skartační řád mít nemusejí. 
Ovšem vzhledem k povinnostem, které 
stanovuje obecné nařízení (GDPR), by 
skartační řád, nebo alespoň stanovené 
skartační lhůty mateřská škola mít měla. 
Můžete vysvětlit, jak je to tedy správně? 
V archivním zákoně se uvádí, že povinnost 
uchovávat dokumenty a umožnit výběr archi-
válií a vykonávat spisovou službu mají školy 
a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, 
výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení 
školního stravování (viz § 3 odst. 1 písm. c), 
§ 63 odst. 2). V rámci výkonu spisové služby exi-
stuje povinnost vydat spisový řad, jehož sou-
částí je spisový a skartační plán (viz § 66). Z to-
ho vyplývá, že pokud mají mateřské školy vý-
jimku v  rámci výkonu spisové služby, nemusí 
spisový řád vydat. Z praxe ale víme, že řada 
mateřských škol má o vydání takového předpi-
su zájem. Mateřské školy vedou správní řízení. 
Vytváří spisy a ty musí mít dle správního řádu 
nějaké náležitosti. Dokumenty zařazené do 
spisu musí mít čísla jednací. A najednou se po-
tkáváme s tím, co je vlastně předmětem spiso-
vé služby. A pokud si mateřské školy se spisy 
poradí i bez spisového řádu, zajímá je alespoň 
délka uchování dokumentů, které spravují, 
zvláště, když tyto obsahují osobní údaje. Právě 
proto připravil Moravský zemský archiv v Brně 
vzor, ze kterého mohou mateřské školy vychá-
zet. Závěrem je nutné dodat, že jiná situace je 
v případě, kdy je mateřská škola součástí např. 
základní školy. Tehdy se mateřská škola řídí 
spisovým řádem školy a její agenda musí být 
v tomto předpise zohledněna.

Začínají letní prázdniny, mnohokrát čas 
na věci, které se dlouho odkládaly. 
Na co by se, podle vás, mohly školy během 
července a srpna zaměřit? 
Dle mého názoru je tato doba vhodná na zba-
vení se všech dokumentů a spisů, kterým uply-
nula skartační lhůta a škola je již nepotřebuje 
ke své činnosti. Tedy uklidit ve spisovně a pro-
vést skartační řízení, kdy příslušnému archivu 
bude zaslán návrh na vyřazení dokumentů. 
Dále, pokud jsem někoho vyděsila vyjmenova-
nými chybami, určitě je čas zamyslet se nad je-
jich napravením. A v případě, že má škola již 
letitý spisový řád, doporučuji provést jeho re-
vizi a případně začít pracovat na jeho aktuali-
zaci. Při ní lze využít vzorů, které mají některé 
archivy na svých webových stránkách (např. 
www.mza.cz, www.vychodoceskearchivy.cz). 
Účinnost aktualizovaného řádu však doporu-
čuji ponechat až na 1. 1., zejména pokud se 
budou měnit ve spisovém a skartačním plánu 
ukládací lhůty některých dokumentů.

Mnoho lidí si práci archiváře představuje 
možná jako nezáživné přebírání papírů 
v tmavé místnosti. 
Můžete nám nakonec tuto práci popsat? 
Máte pravdu, že taková představa existuje 
a  např. film Katakomby s Vlastou Burianem 
nám v jejím vyvracení asi moc nepomůže. 
Vždycky si vzpomenu na svého syna, který je-
den den přišel ze školky s tím, že si povídali 
o  povolání svých rodičů. Na mou otázku cos 
řekl, odpověděl, že táta pracuje na počítači 
a máma sbírá starý papír. V této souvislosti je 
třeba dodat, že v období elektronizace „sbírá-
me“ už nejen papíry, ale i digitální archiválie. 
Tedy ty, které byly již jako digitální vytvořeny, 
nejedná se tak o naskenované listinné doku-
menty. V každém případě nelze práci archivá-
ře omezit pouze na ono přebírání (z našeho 
pohledu zpracování) papírů. Pokud bych to 
vzala popořádku, tak na začátku stojí výkon 
tzv. předarchivní péče. V praxi v sobě zahrnuje 
metodickou a kontrolní činnost archivářů vůči 

původcům, aby se o dokumenty řádně starali. 
Po uplynutí skartačních lhůt pak archivář 
z dokumentů vybírá ty, které mají, vzhledem 
k době svého vzniku, obsahu, původu a vněj-
ším znakům, trvalou hodnotu. Ty jsou násled-
ně původcem předány k trvalému uložení do 
archivu, ostatní lze skartovat. Tím se posouvá-
me z oblasti péče předarchivní do péče archiv-
ní. V  archivu uložené archiválie se odborně 
zpracovávají, vytváří se k nim evidenční po-
můcky, aby mohly být tímto způsobem zpří-
stupňovány badatelské veřejnosti. Z mého 
pohledu je práce archiváře velmi zajímavá. 
Rukama vám vlastně prochází kus naší histo-
rie. Měla jsem to štěstí, že jsem zpracovávala 
archiválie bývalých brněnských textilních a vl-
nařských podniků. Nádherné vzorníky látek, 
které si do dnešních dnů zachovaly svoji bar-
vu, návrhy oblečení, které se z nich šilo, ob-
chodní korespondence, která dokládá, že naše 
výrobky se dodávaly do celého světa. Prostě 
středoevropský Manchester. O to smutnější je 
skutečnost, že z toho všeho už v Brně nic nezů-
stalo. A tady je podle mého vidět hlavní smysl 
archivářovy práce. Pro budoucí generace ucho-
vává svědectví o tom, jak se tu žilo. A toho by 
nebyl schopen bez podílu našich původců. Po-
kud oni zajistí svým dokumentům, ať již v lis-
tinné nebo digitální podobě, řádnou péči, bu-
de si z nich moct archivář vybrat ty, které trva-
le uloží v archivu a zajistí tím zdroj informací 
pro budoucí badatele.

Rozhovor vedla Lenka Matějová
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Digitalizace školství.
Cesta správným (a potřebným) směrem?
Nová situace vyvolaná pandemií COVID-19 naplno ukázala slabá místa českého školství, ke kterým patří i zatím ne-
dostatečné využití digitálních technologií. O nutnosti digitalizovat a ve větší míře používat elektronické nástroje se 
diskutuje snad posledních 15 let. Teprve uzavření škol v polovině března a přesunutí výuky na internet přinutily ško-
ly začít pracovat výrazněji s moderními komunikačními nástroji. Média v této souvislosti psala doslova o praskání 
kostí zkostnatělého českého školství. Jak to nakonec vypadá, moderní komunikační nástroje našly svoje pevné místo 
v procesu vzdělávání a zůstanou součástí výuky asi i nadále. Co může digitalizace školství přinést a na co si při použí-
vání těchto technologií dát pozor?

Kdybychom měli dát na názor řady pedagogů 
a ředitelů škol, museli bychom překotné zavá-
dění digitalizace nekriticky přivítat. V rozho-
vorech s nimi na téma koronavirové období se 
objevuje paradoxně vděčnost za pandemii 
COVID-19, která mnoho škol přiměla přesu-
nout se do online prostoru a objevovat mo-
derní kanály pro komunikaci s žáky. Učitelé 
potvrzují, že některé nástroje budou využívat 
i v novém školním roce v rámci běžné prezenč-
ní výuky. Jde např. o nástin probrané látky 
a  seznam domácích úkolů ve školské online 
platformě, odevzdávání slohových prací e-mai-
lem, elektronické testování, elektronickou tříd-
nici, zapojení absentujících žáků do výuky 
prostřednictvím online přenosu, větší využí-
vání edukačních videí z YouTube. 

Světlé stránky digitalizace
Tyto technologie mají bezesporu spoustu vý-
hod a v mnoha ohledech práci usnadňují. Na-
víc pro žáky je práce s nimi již tak běžná, že ji 
často v útlém věku zvládají lépe než dospělí. 
K hlavním výhodám patří určitě zrychlení ko-
munikace, přehlednost, transparentnost a jed-
noduchost předání informací. A když už to jde 
se žáky, proč by to nešlo i s jejich rodiči! Online 
třídní schůzky tak asi už nebudou pouze ojedi-
nělý jev v českém školství. 

Počáteční investice, kterým se škola asi 
nevyhne, se tak patrně vrátí ve formě spoko-
jených rodičů i školy. Některé obce a kraje se 
navíc vypsáním grantů či dotačních titulů 
snaží elektronizaci pro své zřizované školy 
podpořit. A další důležitý bod – využitím mo-
derních nástrojů pro evidenci běžných čin-
ností školy dochází k naplnění Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělá-
vání (RVP), z nějž vycházejí jednotlivé vzdělá-
vací programy základních škol. RVP mluví 
o tzv. klíčových kompetencích, jejichž plnění 
má reagovat na potřeby současné doby a vyu-
žívat moderní nástroje. A k nim bezpochyby 
patří i elektronické systémy škol.

Další výhodou školních aplikací je jejich 
snadná ovladatelnost i v rozhraní mobilních te-
lefonů. Ovšem, a tím už se dostáváme k nevýho-
dám, kterých bychom si měli být dobře vědomi, 
při využívání takových programů je nutné mys-
let na požadavky, jež vyplývají z předpisů upra-
vujících ochranu osobních údajů, především na 
pravidla podle obecného nařízení (GDPR).

Na co je potřeba dát pozor?
Podrobnosti vždy konzultujte s pověřencem. 
Pozor je nutné si vždy dát alespoň na to, aby 
elektronické nástroje používaly zabezpečený 
protokol HTTPS, aby byly zvoleny aplikace, 
které budou respektovat věkovou hranici žáků, 
a aby byli žáci, jejich rodiče a samozřejmě i pe-
dagogický sbor poučeni o souvislostech při 
přenosu výuky online. Mezi tyto souvislosti pat-
ří například důsledky neoprávněného nahrá-
vání a využití (zneužití) nahrávek ve veřejném 
prostoru bez informování a svolení účastníků 
nahrávky. V této souvislosti doporučujeme 
školám zvážit úpravu školních řádů, a to o to 
precizněji, o kolik se navýší podíl digitálních 
technologií na klasické prezenční výuce. 

Objevují si i další výtky, které nelze v žád-
ném případě přehlížet. Kritici digitalizace ve 
škole poukazují např. na neosobní přístup, ať již 
ve vztahu k žákům či jejich zákonným zástup-
cům. Někteří rodiče mohou získat mylný dojem, 
že nemusí chodit na třídní schůzky, protože vše 
jednoduše zjistí online, nebo už o všem vědí. 

Zároveň krize ukázala, že notebook, tablet 
nebo mobil má skoro každý (ale pozor, ne kaž-
dý!), dostatečně výkonné připojení k internetu 
může být ale tou zásadní překážkou digitaliza-
ce ve školství. Často lze slyšet, že poslední čtvr-
trok ukázal skutečné sociální rozdíly ve společ-
nosti, a něco na tom opravdu je. Průzkum České 

školní inspekce, který se uskutečnil na začátku 
dubna a týkal se právě způsobu výuky na dálku, 
ukázal, že v přibližně tisícovce škol třetina žáků 
s učiteli online nekomunikovala a ve zhruba sto 
školách nebyla do online distančního vzdělává-
ní vůbec zapojena více než polovina žáků. Hlav-
ní příčinou nekomunikace žáků byla buď ab-
sence IT vybavení, nebo nedostatečné připojení 
k internetu. Je tedy třeba přemýšlet i o tom, jak 
by škola sama případně mohla, nebo jestli je 
vůbec schopna podpořit tyto žáky, kteří se stali 
v jistém slova smyslu sociálně vyloučenými.

Závěr
České školství dlouhodobě fungovalo převážně 
pomocí papírové dokumentace. Moderní ná-
stroje využívaly školy pro svou agendu a komu-
nikaci navenek jen velmi omezeně, nebo vůbec. 
Krizový stav spojený s nemocí COVID-19 ukázal, 
že není čeho se bát a že online nástroje usnadní 
práci žákům, ale i učitelům. Moderní nástroje 
pro dokumenty školy pak mohou zase o něco 
posunout komfort výuky správným směrem. 
Vždy je ale třeba pracovat i s riziky, které s sebou 
online svět přináší a včas se je snažit eliminovat. 
Zanedbatelná rozhodně nejsou.

Jan Mudra
Autor je pověřenec pro ochranu

osobních údajů. Článek napsal
s přispěním Lenky Matějové.

Jan Mudra
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Michal Hinda

Při zálohování se nespoléhejte pouze na webové služby
Mnoho škol využívá při evidenci osobních údajů pro školní matriku a často i pro personální agendu webové služby, 
které pracují s cloudy pro zálohování dat. Je to pohodlný způsob uchování údajů, které lze jednoduše aktualizovat. 
Navíc vytvářejí dojem, že již není nutné se do budoucna o nic starat. Opak však může být pravdou.
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, ukládá základním školám 
povinnost vydat spisový řád (mateřské školy 
tuto povinnost podle archivního zákona nema-
jí). Součástí spisového řádu je pak také spisový 
a skartační plán, který každému z dokumentů 
přiřazuje jiný spisový znak, skartační znak (A, S, V) 
a lhůtu. Jednotlivé lhůty se liší a v kontextu zá-
kladních škol jsou ve většině případů v rozmezí 
jednoho roku až několika desítek let. Mezi do-
kumenty s nejdelší skartační lhůtou tradičně 
patří osobní spisy zaměstnanců a školní mat-
rika, které mají skartační lhůtu 45 let. Zejména 
v případě školní matriky pak školy často využí-
vají služeb různých dodavatelů elektronických 
informačních systémů (jako např. Škola OnLine), 
kteří dokumenty spravují na jejich serverech 
(v terminologii ochrany osobních údajů se jed-
ná o tzv. zpracovatele). Povinnost uchovávat ty-
to dokumenty dopadá primárně na bedra pů-
vodce, tedy školy. Nestačí se ovšem spoléhat na 
to, že uchování dokumentů má škola smluvně 
ošetřené s dodavatelem. Důrazně doporučuje-
me školní matriku zálohovat tak, aby byla 
škola sama schopna garantovat dobu uchová-
ní danou skartačním plánem. V praxi se jako 
ideální jeví dva hlavní způsoby zálohování – lis-
tinný, nebo elektronický. Zálohování matriky 
listinnou formou je vhodné provádět zejména 

na konci školního roku exportem a vytištěním 
obsahu matriky. Druhou možností je elektro-
nická záloha matriky na vlastním nosiči expor-
tem matriky a uložením na např. externí disk. 
V případě elektronické zálohy je vhodné zálo-
hovat data na vlastní medium a nevyužívat zá-
lohu dodavatele informačního systému (např. 
cloudové řešení ze strany dodavatele). 

Jednoduše řečeno, že máte data uložená na 
cloudu ještě neznamená, že můžete být bez 
obav a mít hlavu také v oblacích (angl. clouds). 
Mohlo by se totiž snadno stát, že se ani nena-
dějete, a budete ji mít plnou starostí.

Michal Hinda
Autor je pověřenec

pro ochranu osobních údajů

Ptáte se nás

Kolik dětí může školka přijmout, když se uděluje výjimka?
Jednotřídní mateřské škole zřizovatel každoročně uděluje výjimku z nejvyššího po-
čtu dětí ve třídě, a to na 26 dětí. Přihlášek k zápisu je ale více, než odpovídá kapacitě 
MŠ. Je mezi nimi i přihláška dítěte, které čeká na vyšetření ve speciálně pedagogickém centru. Kvůli současné situaci 
bylo toto vyšetření odloženo na konec června. Ředitelka této mateřinky se ptá, kolik dětí může v tuto chvíli a za těch-
to okolností maximálně přijmout a jak má dále postupovat.
Podle § 34 odst. 6 školského zákona platí, že 
o  přijetí dítěte se znevýhodněním vyjmenova-
ným v § 16 odst. 9 školského zákona (mentální, 
tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, závaž-
né vady řeči, závažné vývojové poruchy učení, 
závažné vývojové poruchy chování, souběžné 
postižení více vadami, autismus) rozhodne ředi-
tel mateřské školy na základě písemného vyjád-
ření školského poradenského zařízení (dále jen 
„ŠPZ“), popřípadě také registrujícího lékaře. 

Zároveň § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví, že za ka-
ždé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným 
opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší 
možný počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti, to platí 
i  v  případě dítěte s přiznaným podpůrným opatře-
ním třetího stupně z důvodu mentálního postižení; 
nejvyšší možný počet dětí ve třídě se dále snižuje 
o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením 
třetího stupně, které není uvedeno ve větě první.

Nejvyšší možný počet dětí ve třídě tím pá-
dem není možné stanovit, dokud zákonní zá-

stupci dítěte, které potřebuje vyjádření ŠPZ, 
toto vyjádření nedodají. Mateřská škola by tím 
pádem měla přerušit správní řízení o žádos-
tech uchazečů, kteří jsou podle ostatních sta-
novených kritérií na hranici kapacity, a to až do 
doby dodání vyjádření.

Na základě vyjádření ŠPZ mohou nastat 
následující situace:
–  ŠPZ nedoporučí přijetí daného dítěte a MŠ 

bude moci přijmout 26 jiných uchazečů.
–  ŠPZ přijetí daného dítěte doporučí a záro-

veň doporučí mírnější podpůrná opatření, 
než která jsou podle § 2 odst. 5 vyhlášky dů-
vodem pro snížení maximálního počtu dětí 
ve třídě – MŠ bude moci přijmout dané dítě 
a 25 dalších dětí.

–  ŠPZ přijetí daného dítěte doporučí a záro-
veň doporučí podpůrná opatření, která jsou 
podle § 2 odst. 5 vyhlášky důvodem pro sní-
žení maximálního počtu dětí ve třídě – MŠ 
bude moci přijmout dané dítě a 23 nebo 24 
dalších dětí. Dominik Hrubý

Autor zpracoval text v reakci na dotaz za-
slaný do právní poradny, kterou provozu-
jeme pro naše klientské školy na adrese 
skolavpravu@sms-sluzby.cz bezplatně. 
Těšíme se na vaše další dotazy! Ty nejzají-
mavější se objeví v příštím čísle našeho 
zpravodaje.

Právní poradna pro školy



Výroční zpráva není jen splnění povinnosti podle zákona
Výroční zpráva o činnosti školy je základním dokumentem, který charakterizuje školu navenek. Její obsah se řídí pro-
váděcí vyhláškou ke školskému zákonu č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních 
zpráv. Text zprávy schvaluje školská rada. Zpráva se zasílá zřizovateli a zveřejní se na přístupném místě ve škole. Vý-
roční zpráva tak souhrnně informuje o průběhu školního roku a činnosti školy nejen školskou radu a zapsané žáky, je-
jich zákonné zástupce a pedagogy, ale poskytuje informace o škole také zřizovateli a široké veřejnosti.

Každý ředitel tvoří výroční zprávu trochu jinak. Někdo se drží striktně stanoveného obsahu, někdo jde nad jeho rá-
mec. I očekávání zřizovatelů se mohou lišit. Proto vám na výroční zprávu nabízíme tři různé pohledy. Jak ji chápe ře-
ditel školy, jak starosta a jak odbornice na školské právo? Odpovědi možná někoho nepřekvapí, pro jiného však mo-
hou být inspirací právě pro přípravu výroční zprávu za školní rok 2019/2020.

Výroční zpráva může mít také roli 
školní kroniky
Josef Hanák, 
ředitel Základní a mateřské školy Ratíškovice
Každá škola prostřednictvím výroční zprávy in-
formuje širokou veřejnost, zvláště zákonné zá-
stupce budoucích žáků i studentů, o podstat-
ných činnostech a klimatu školy, úspěších žá-
ků, nabídce vzdělávacích a zájmových aktivit, 
mimoškolní činnosti atd. Pozorný rodič, vzhle-
dem k jednotné struktuře výročních zpráv, tak 
dokáže lépe posoudit a srovnat, jak se školám 
v zájmové lokalitě (regionu) daří a jaký je je-
jich vývoj v čase za posledních 15 let.

S přijetím nového školského zákona č. 
561/2004 Sb. byla totiž zrušena povinnost psát 
školní kroniku, která sice neměla nikdy přesně 
stanovenou obligatorní předmětnou struktu-
ru, přesto obsahovala téměř identické infor-
mace jako současné výroční zprávy. Ty by tak 
měly převzít alespoň do té míry, do které mo-
hou, roli školní kroniky a stát se trvalou umě-
lecko-estetickou vizitkou školního života a cen-
ným artefaktem o minulosti školy.      

Výroční zprávy každé školy se po čase stáva-
jí i výchozím literárním zdrojem při psaní škol-
ních projektů žáků, sestavování školních roče-
nek, výročních sborníků (almanachů), jsou vý-
znamnou literaturou pro studenty vysokých 
škol při psaní závěrečných prací i badatele při 
psaní knih se školskou tématikou. Jsou také in-
spirací pro začínající ředitele, kteří hledají in-
centiva při tvorbě koncepce své školy atd. Proto 
čím více informací ředitel školy nebo jím pově-
řený autor do výroční zprávy vloží, pochopitel-
ně v souladu s platnou legislativou, tím hod-
notnější se v pozdějších letech stává.

Psaní výroční zprávy by mělo být 
příjemnou reflexí vlastní práce
Petr Halada, 
starosta obce Kamýk nad Vltavou
Prošel jsem si na internetu mnoho výročních 
zpráv škol. Mnohdy se jedná o dokument kopí-
rovaný z roku na rok systémem ctrl c, ctrl v. V ji-
ném případě je to dokument, ze kterého se nic 
zajímavého nedozvíte. Ale narazíte i na výroč-
ní zprávy, ze kterých poznáte, že škola je aktiv-
ní, a zjistíte, co všechno se ve škole děje. 

jemnou reflexi své práce. Také bychom se měli 
naučit, jak naložit s výroční zprávou nejen vně 
organizace, obce. Výroční zpráva by měla po-
sloužit jako základní nástroj publicity, a mož-
ná i jako obranný nástroj proti syndromu vy-
hoření. Většinou se výroční zpráva pošle elek-
tronicky zřizovateli, projedná ve školské radě, 
kde se k ní nikdo nevyjádří a pak se založí do 
šuplíku či uloží na disku. A je hotovo, splněno. 
Škoda. Naučme se výročním zprávám věnovat 
čas, číst je a hledat v nich možnosti zlepšení 
práce školy nebo školského zařízení. Pokud je 
nebudeme číst a vyjadřovat se k nim, pak je to 
pro vedoucí pracovníky škol zbytečná práce.

Výroční zpráva by neměla být 
pouhým výčtem akcí, výsledků 
a statistických údajů
Monika Puškinová, 
specialistka na školskou legislativu
Výroční zprávu povinně zpracovává ředitel 
základní, střední a vyšší odborné školy. Povin-
ný minimální obsah výročních zpráv je stano-
ven v § 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou 
se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů 
a výročních zpráv v platném znění (dále jen 
„vyhláška“). S určitou mírou zobecnění jej lze 
rozdělit do čtyř základních kategorií: První 
„popisná“ část obsahuje identifikační a kon-
taktní údaje, základní charakteristiku školy, 
přehled oborů vzdělání, rámcový popis per-
sonálního zabezpečení, údaje o přijímacím 
řízení a zápisu k povinné školní docházce. 
Druhá „hodnotící“ či „sebehodnotící“ část za-
hrnuje vlastní jádro výroční zprávy, ve kterém 
se „měří“ výsledky činnosti školy v určitých ob-
lastech, např. výsledky vzdělávání žáků, aktivi-
ty školy a další vzdělávání pedagogických pra-
covníků. Třetí část shrnuje výsledky inspekční 
činnosti České školní inspekce, a konečně po-
slední díl zprávy zahrnuje údaje spojené s fi-
nancováním školy a čerpáním finančních pro-
středků, včetně projektů financovaných z ci-
zích zdrojů. Ve všech částech výroční zprávy je 
nutné uvádět takové informace, které odpoví-
dají smyslu vyhlášky v platném znění, a  sou-
časně jsou v souladu s pravidly ochrany osob-
ních údajů. Tato okolnost je důležitá zejména 
tehdy, když se má ve výroční zprávě uvádět 
rámcový popis personálního zabezpečení ne-
bo základní charakteristika školy.

Výroční zpráva podává informaci o vývoji 
školy za fiskální rok.  Vzhledem k tomu, že 
zpráva o vlastním hodnocení školy není povin-
nou dokumentací školy (vyjmutí písm. e), § 28 
zákona č. 561/2004 Sb.), není třeba při zpraco-
vání výroční zprávy o činnosti školy vycházet 
z  nějakého formalizovaného dokumentu, ja-
kým byla zpráva o vlastním hodnocení školy. 
Škola má však povinnost vlastní hodnocení 
provádět a ve svých tvrzeních ve výroční zprávě 
o činnosti školy vycházet ze zjištění vlastního 
hodnocení školy a být případně schopna svoje 
tvrzení doložit České školní inspekci. Znamená 
to tedy, že jestliže škola v daném roce uskuteč-
ní např. šetření na klima školy a vedení školy se 
o tomto bude chtít ve výroční zprávě zmínit, 
výsledky tohoto šetření by měly korespondo-
vat se zněním výroční zprávy. 

Výroční zpráva by měla jasně, transparent-
ně a srozumitelně prezentovat přínos a výsled-
ky práce školy. Pro vedoucí pracovníky by bylo 
vhodné přijmout psaní výroční zprávy jako pří-Josef Hanák

Petr Halada
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„Popisná“ část výroční zprávy obsahuje in-
formace jednoduše odrážející skutečnost v ur-
čité oblasti k určitému datu. Současně mají ně-
které z uvedených údajů odpovídat záznamům 
obsaženým ve veřejných seznamech nebo rejs-
třících. 

Klíčová pasáž výroční zprávy, tj. text shrnu-
jící hodnocení nebo „sebehodnocení“ školy, 
obsahuje informace o tom, nakolik se škola 

Seznámení s GDPR lze absolvovat nenásilně
Každý ředitel jistě potvrdí, že školství je velmi specifická oblast činnosti. Na poli ochrany osobních údajů je to zřetelné 
o to víc, protože školy zpracovávají převážně osobní údaje nezletilých. A to se často vnímá citlivěji a rizikověji než u do-
spělých. Přitom kolikrát není třeba se něčeho obávat. Pro klid a jistotu je vhodné mít po ruce dobrý návod, jak s osobní-
mi údaji nezletilých správně nakládat. Takovou pomůckou může být i kniha s příhodným názvem První zkušenosti 
s GDPR ve školství od autorky Alice Frýbové.  Přestože předmluva knihy oslovuje ředitelky a ředitele, publikaci lze dopo-
ručit i zaměstnancům škol k prvotnímu seznámení a k pochopení problematiky zpracování osobních údajů ve škole.

Publikace, jež se věnují právním předpisům 
a jsou určené pro laickou veřejnost, mají vždy 
velmi podobnou strukturu obsahu. Po obvyk-
lém a krátkém historickém vývoji problematiky 
a vysvětlení základních pojmů přichází na řadu 
přepis paragrafového znění s krátkým komen-
tářem a s často používanými příklady z praxe.

Námi uváděná kniha ovšem z těchto zvyk-
lostí vybočuje. V úvodu vysvětluje, co je míně-
no ochranou osobních údajů ve školství. Po 
uvedení zásad, na kterých je založeno zpraco-
vání osobních údajů, a také po vysvětlení zá-
kladních pojmů, s kterými obecné nařízení pra-
cuje, vybrala autorka už jen ty části nařízení, 
které se v praxi uplatňují při výkonu činnosti 
školy. Čtenář je tak ušetřen výkladu článků, 
které se školskou problematikou nesouvisí. 
Proto je také třeba počítat s tím, že po přečtení 
knihy se nelze považovat za znalce nejvýznam-
nějšího evropského předpisu na ochranu osob-
ních údajů. To ovšem textu neubírá na kvalitě. 
Právě naopak.

Naplnění jednotlivých povinností vysvětlu-
je text aplikací na konkrétní a nejčastější agen-
dy z činnosti školy. Najdete například odpovědi 
na to, jak zaznamenávat a jak nakládat s osob-
ními údaji v oblasti personální agendy, v oblas-
ti ochrany majetku školy či ve stále diskutované 
oblasti propagace školy, jež zahrnuje sociální 
sítě a cookies. Na druhou stranu chybí alespoň 

krátká zmínka o problematice výroční zprávy 
školy, přijímacího řízení nebo vedení matriky.

Závěrečná část publikace pak propojuje 
GDPR s ostatními právními předpisy a vysvět-
luje, že sice podle českého zákona o zpracová-
ní osobních údajů nelze v souvislosti s obec-
ným nařízením ukládat žádné pokuty, ale jeho 
aplikace je provázána s jinou legislativou, kte-
rá již postihy obsahovat může. Jedná se např. 
o  oblast svobodného přístupu k informacím, 
poskytování osobních údajů veřejnosti, pře-
stupků, trestných činů nebo o oblast ochrany 
osobnosti podle občanského zákoníku. 

Obecné nařízení (GDPR) požaduje, aby ten, 
kdo údaje zpracovává, informoval jednodu-
chým, srozumitelným a stručným způsobem 
ty, jejichž údaje zpracovává. Paradoxně samo 
nařízení je však v mnoha částech obecné a pro 
laika těžko uchopitelné. Bez výkladu, vysvětle-
ní a metodické pomoci pověřence lze tyto po-
vinnosti jen složitě naplnit. Vedle pověřence, 
který představuje takovou „horkou linku“ nebo 
chcete-li „přítele na telefonu“, který by měl po-
skytnout radu, jak s daným problémem nalo-
žit, se ale čas od času mohou hodit i jiné zdroje 
informací. Jedním z nich může být právě recen-
zovaná publikace, která velmi čtivou formou 
popisuje praktické uplatnění obecného naříze-
ní ve vybraných školských agendách. Zajíma-
vostí je, že podle slov autorky měla knížka pů-

vodně zahrnovat její dosud vydané texty k pro-
blematice ochrany osobních údajů ve školství. 
Pro případné čtenáře je určitě jen dobře, že se 
nakonec rozhodla napsat příručku rozsáhlejší. 

Lenka Matějová
Autorka je pověřenkyně pro ochranu 

osobních údajů

přiblížila vymezenému cíli, nebo obsahuje 
sdělení, že škola cíle dosáhla (např. v oblasti 
vzdělávání žáků, prevence sociálně patologic-
kých jevů, dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků, zapojení do rozvojových progra-
mů). Proto je logickým i školským zákonem 
předepsaným východiskem pro zpracování 
uvedeného „jádra“ výroční zprávy vlastní hod-
nocení školy. Každý čtenář jistě ocení, pokud je 
v této části stručně uveden dlouhodobý cíl, pří-
padně jeho konkretizace na daný školní rok, 
kritéria, indikátory, kterými se dosažení cíle 
měří a konstatování výsledku.

Negativně vyjádřeno: výroční zpráva by ne-
měla být pouhým výčtem akcí, výsledků v sou-
těžích, statisticky shrnutých údajů apod.

Je jasné, že ve výroční zprávě se uvádějí úda-
je o výsledcích inspekční činnosti ČŠI pouze teh-
dy, pokud v daném školním roce ČŠI tuto čin-
nost konala. Je vhodné uvést celkový závěr nebo 
i dílčí závěry inspekční zprávy. Tento dokument 
však není veřejným dokumentem, proto se 
údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI uvádě-
jí pouze v nezbytné a důvodné míře, se zobec-
něným, anonymizovaným výsledkem a s důra-
zem na případná opatření přijatá k nápravě.

Obecně platí, že se výroční zpráva o činnos-
ti školy zpracovává za období předcházejícího 
školního roku. Výjimkou jsou základní údaje 
o hospodaření školy (§ 7 odst. 2 vyhlášky). Úda-
je o hospodaření jsou proto údaji o hospodaře-
ní v předešlém kalendářním roce, a stavu hos-
podaření k 30. 6. stávajícího kalendářního roku.

Nepodceňujte výroční zprávu!
Výroční zpráva má mnoho povinných částí. 
Nesmí se zapomenout ani na to, že podle § 18 
zákona o svobodném přístupu k informacím 
její součástí musejí být také údaje o vyřízených 
žádostech o informace, a to i tehdy, pokud se 
uvede, že žádné nebyly. 

Tam, kde je dán tvůrci prostor, by měla být 
výroční zpráva jakousi „výkladní skříní“ o čin-
nosti školy, a to především v části sebehodnotí-
cí. Doporučení, které zaznělo od všech tří oslo-
vených, by se dalo shrnout slovy: Nepodceňuj-
te výroční zprávu. Třeba už proto, že může být 
jedním z rozhodujících faktorů pro rodiče, kteří 
zvažují, kam svoje děti zapsat.

Zpracovala Lenka Matějová

Monika Puškinová

Recenze
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