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Vážení rodiče, studenti, 
 
směrnice EU GDPR (General Data Protection Regulation) nám dává povinnost pracovat 
s osobními údaji žáků a rodičů, které nezpracováváme ze zákona, jen se souhlasem. Souhlas 
dávají zákonní zástupci žáků mladších 16 let. Studenti starší 16 let dávají souhlas sami, jejich 
zákonní zástupci pouze v aplikaci uvidí, zda byl souhlas dán nebo nedán. 
GDPR je obecná směrnice EU, která počítá s tím, že bude upřesněna národní směrnicí. V ČR 
dosud národní směrnice nebyla vydána. Řada zemí EU v národní směrnici zrušila školám 
povinnost řídit se GDPR. Vzhledem k tomu, že čeští politici zatím nevydali národní legislativu, 
musíme se řídit obecnou směrnicí EU, která ukládá školám získat řadu „souhlasů“, jejich 
nedodržení má za následek, že se žák do velké míry zbavuje mnohých možností prezentace a 
zveřejnění svých výsledků ze soutěží, účasti na školních akcích atp. V některých případech 
udělujete souhlas s něčím, co se Vás ještě prakticky nedotklo (např. souhlasy týkající se 
účasti žáka na zahraniční výměně). Prakticky však není možné před každou akcí shánět 
„souhlas“, proto se udělují souhlasy se zpracováním osobních údajů dopředu a pokrývají 
většinu školní agendy. Nemusíte mít obavu, že se souhlasem s nakládáním s osobními údaji 
žáků a rodičů, se  rozšíří jejich zveřejňování. Praxe zůstává stejná jako doposud, ale od 
náběhu platnosti GDPR to musí být Vámi schváleno.  
 
Souhlas ke zpracování osobních údajů dejte, prosím, ve webovém rozhraní, ve kterém se 
hlásíte do elektronické třídní knížky - https://bakalari.gymta.cz/ (záložka GDPR/přehled 
souhlasů). Nově získali vstupní jméno a heslo i žáci školy. Souhlas se dává kliknutím na 
příslušný řádek „souhlasu“ a po jeho načtení vpravo dole udělíte souhlas.  
Děkujeme, že co nejrychleji udělíte všechny souhlasy. Rozhodli jsme se pro elektronickou 
verzi souhlasů a zároveň jsme osobní údaje patřící logicky do jedné oblasti spojili do 
jednoho souhlasu. Toto opatření zrychlí Vaší administraci, šetří životní prostředí 
netisknutím dalších papírů a zároveň nám urychlí vyhodnocení této administrativy. 
Prosíme, udělte souhlasy do konce listopadu. 
 
Rozšíření webového rozhraní elektronické žákovské knížky jsme využili také pro umožnění 
editace některých Vašich osobních údajů. Vzhledem k tomu, že Školský zákon ukládá 
povinnost zákonným zástupcům a zletilým studentům udržovat tyto osobní údaje aktuální, 
můžete je nyní touto cestou kdykoliv upravit, aby škola pracovala s aktuálními informacemi 
(adresy, telefony, emaily). Po odeslání nových údajů čekají tato data ještě na potvrzení 
třídním učitelem. Teprve poté jsou přepsána do školní databáze. Graficky je to patrné ve 
webové aplikaci zvýrazněním požadovaných změn.  
Věříme, že tato forma bude nejrychlejší a nejméně zatěžující jak pro Vás rodiče a studenty, 
tak pro další administrativu ve škole. 
Osobní data, která zpracováváme podle zákona (nevztahuje se na ně souhlas), najdete na 
webu školy: http://www.gymta.cz/cz/ochrana-osobnich-udaju. 
 
Případné dotazy Vám rád zodpovím.  Petr Nývlt, ředitel školy (p.nyvlt@email.cz) 
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