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SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY
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Spisový znak: A 10

1. Úvodní ustanovení
1.1 Ředitel školy vydává tuto směrnici v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
1.2 Kamerový systém (dále jen „systém“) v šatnách je zřízen z důvodu ochrany majetku,
zdraví a bezpečnosti žáků. Dále k prevenci kriminality, vandalismu a rizikového chování.
1.3 Monitorování prostor a osob je schváleno Úřadem na ochranu osobních údajů registrací č.
00047080.
1.4 Informace o monitorování prostor je ve formě výstražné cedule na vstupních dveří.
1.5 Systém snímá pouze veřejné prostory, nezasahuje do soukromí žáků, zaměstnanců a
návštěvníků školy.

2. Základní popis
2.1 Monitorování je prováděno jedním kamerovým systémem
2.2 Systém se skládá z jedné venkovní a 6 vnitřních kamer s digitálním záznamem.

3. Systém nahrávání a uchovávání záznamu
3.1 Kamerový systém bude zapnutý nepřetržitě, ale bude provádět záznam jen při detekci
pohybu v daném prostoru.
3.2 Systém umožňuje uchovávat data po dobu 14 dní.
3.3 Data jsou uchovávána a zpracovávána na samostatném PC, který není připojen do školní
sítě.
3.4 Data nelze získat bez použití uživatelského jména a hesla a speciálního programu.

4. Popis umístění kamer
kamera č. umístění
1.
šatny II. stupně, směrem ke vstupu z pavilonu II. stupně
2.
šatny II. stupně, směrem na střed šatny od oken ze školního dvora
3.
šatny II. stupně, směrem na střed šatny od oken z přírodní zahrady
4.
šatny II. stupně, směrem na vstup do šaten a na chodbu v šatnách
5.
vstup do školy (zádveří), vnější zeď vpravo, směrem do přírodní zahrady
6.
šatny I. stupně, směrem na vstup do šaten a chodbu v šatnách
7.
šatny I. stupně, směrem na vstup do šaten a chodbu v šatnách
Rozmístění kamer je zakresleno do plánku (příloha č. 2).

5. Přístupová oprávnění, rozsah přístupu, údržba
5.1 Do systému má přístup pouze ředitel školy a zástupce ředitele s právy zástupce
statutárního orgánu.
5.2 Sledovat online dění, prohlížet záznam a pořizovat výstupy má právo pouze ředitel a
zástupce ředitele s právy zástupce statutárního orgánu.
5.3 Základní údržbu provádí pracovník pověřený úklidem v monitorovaném prostoru.
5.4 Opravy kamerového systému provádí specializovaná firma.
5.5 Všichni zaměstnanci mají povinnost nahlásit vedení školy poškození nebo znečištění
kamerového systému.

6. Závěrečná ustanovení
6.1 Originální směrnice je uložena v kanceláři ředitele školy.
6.2 V elektronické podobě je zveřejněná na www školy.
6.3 Kopie směrnice je umístěna v informačním koutku školy.
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