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SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY 

 
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 (KS) ve vestibulu a u vstupu je zřízen z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti 
žáků a ochrany majetku žáků i školy, dále k prevenci kriminality, vandalismu a rizikového chování.  

1.3 Monitorování prostor a osob je registrováno Úřadem na ochranu osobních údajů registračním 
číslem subjektu: 00005403.  

1.4 Informace o monitorování prostor je ve formě výstražné samolepky umístěna na všech vstupních 
dveřích do budovy školy.  

1.5 Systém snímá pouze veřejné prostory, cílem snímání není zasahovat do soukromí žáků, 
zaměstnanců a návštěvníků školy.  

1.6 V monitorovaných prostorách nebudou prováděny takové činnosti, které by měly charakter 
soukromý nebo diskrétní.  
 
2. Základní popis  
2.1 Monitorování je prováděno jedním kamerovým systémem.  

2.2 Systém se skládá z jedné vnější a jedné vnitřní kamery s digitálním záznamem.  
 
3. Systém nahrávání a uchovávání záznamu  
3.1 Kamerový systém bude zapnutý nepřetržitě, včetně záznamu ze všech kamer.  

3.2 Systém umožňuje uchovávat data po dobu 7 dní.  

3.3 Data jsou uchovávána na samostatném záznamovém zařízení, které je připojeno do školní sítě.  
 
4. Popis umístění kamer  
4.1 Tabulka umístění  

Kamera č.  umístění  

1  Vestibul – směr ke vstupu ze vstupní haly  

2  Zadní vchod 

 
5. Zabezpečení systému proti zneužití  
5.1 Záznamové zařízeno je umístěno v uzamykatelné místnosti.  

 
6. Přístupová oprávnění, rozsah přístupu, údržba  
6.1 Do systému má přístup přes školní síť pouze ředitel. Vstup do sítě je chráněn heslem.  

6.2 Online sledování dění v monitorovaných prostorách bude prováděno pouze namátkově podle 
potřeby.  

6.3 K nahlížení na záznam může být přizván v případě potřeby i kterýkoliv třídní učitel, bude-li to 
vyžadovat ředitel školy či situace, při které došlo k porušení školního řádu.  

6.4 Záznam může být poskytnut i Polici ČR v případě spáchání přestupku nebo trestného činu.  

6.5 Základní údržbu provádí pouze ředitel školy.  



6.6 Správu, popřípadě opravy zajišťuje firma, která instalaci provedla, tj. NETVOIP s.r.o. Kostelní 41 
569 43 Jevíčko.  

6.7 Všichni zaměstnanci mají povinnost hlásit vedení školy poškození nebo zničení kamerového 
systému.  
 
7 Závěrečná ustanovení  
7.1 Originál směrnice je uložen v kanceláři ředitele školy.  

7.2 V elektronické podobě je směrnice zveřejněná na www školy.  

7.3 Kopie směrnice je umístěna v informační nástěnce školy. 

 

Vypracoval: Mgr. Jiří Janeček, zástupce ředitele školy  
Vydáno dne: 27. 2. 2015 
 
Zaměstnanci byli seznámení se zněním na provozní poradě dne 4. 3. 2015.  
Směrnice nabývá účinnosti od 9. 3. 2015.  
 
V Jevíčku 27. 2. 2015  
 
Přílohy: č. 1 – registrace ÚOOU  
Příloha č. 2 – Plán rozmístění kamer  
 
Se směrnicí byla seznámena rada školy dne: ………………………………………  
podpis za radu školy: …………………………………………………….. 


