
Ministr jednal s předsedou SMS o GDPR na školách 

 
Praha, 5. prosince 2017 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech jednal 
s předsedou Sdružení místních samospráv ČR Stanislavem Polčákem o tom, jak usnadnit 
školám zavedení evropského nařízení GDPR ( General Data Protection Regulation - 
GDPR ). MŠMT připravilo metodickou pomůcku k implementaci GDPR a rozeslalo ji 
školám. MŠMT v současné době také pořádá semináře ve všech krajích České republiky a 
pracuje na případové studii, která by měla ředitelům názorně pomoci s přípravou na 
GDPR.  

„V souvislosti s GDPR jsem napsal dopis panu premiérovi, abych jej upozornil na to, že při 
přípravě tohoto a obdobných typů nové regulace je potřebné reflektovat dopady na různé 
subjekty, v našem případě na školy,“ uvedl k tématu GDPR na školách ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech. „Věřím proto, že při přípravě nové legislativy 
v budoucnu bude lépe zohledněna situace škol a školských zařízení tak, aby nedocházelo ke 
zbytečnému zvyšování administrativní zátěže a školy se mohly lépe a efektivněji věnovat 
vzdělávání dětí, žáků a studentů,“ dodal. GDPR je opatření jednotné po celé EU, MŠMT 
tedy nemělo přímý vliv na jeho přijímání.  

K metodické pomůcce k aplikaci GDPR, kterou MŠMT školám rozeslalo, sdělil předseda 
SMS Stanislav Polčák: „Vítáme iniciativu Ministerstva školství vytvořit metodický 
materiál pro zavádění GDPR ve školách, zejména v menších obcích. Oceňuji spolupráci 
s ministerstvem a jsem připraven v oblasti zajištění ochrany osobních údajů ve 
školských zařízeních zřizovaných obcemi poskytnout podporu i novému vedení.“  

K opatření připravilo MŠMT sérii školicích seminářů pro školskou odbornou veřejnost. 
„Ministerstvo připravilo pro snadnější implementaci obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů v podmínkách školství metodickou pomůcku, kterou jsme školám již zaslali. V 
současnosti tuto metodiku představujeme v rámci seminářů ve všech krajích České 
republiky,“ vysvětlila k opatřením, která MŠMT v uvedené oblasti dělá, náměstkyně pro 
řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů Dana Prudíková.  

Školící semináře jsou naplánovány do 18. prosince. Současně je také zpracovávána 
případová studie, která by měla na modelu jedné školy ukázat, na co je třeba se v oblasti 
zajištění ochrany osobních údajů ve školských zařízeních připravit. Evropské nařízení 
GDPR musí být plně zavedeno do 25. května 2018 v celém rozsahu v členských státech 
EU. 

METODICKÁ POMŮCKA K APLIKACI GDPR VE ŠKOLSTVÍ  

 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/metodicka-pomucka-k-aplikaci-obecneho-narizeni-o-ochrane

