ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Praha 10 – Hostivař, Hornoměcholupská 873, 102 00

SMĚRNICE K PROVOZU KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Pořadové číslo - číslo jednací:
Zpracoval:
Schválil:

53 - POR/01/2008

Mgr. Jiří Doutnáč, ředitel školy
Mgr. Jiří Doutnáč, ředitel školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:
01.09.2008
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.
1. V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění
pozdějších předpisů a vnitřní směrnicí školy č.j. POR/13/2007 k ochraně osobních údajů
vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu
školy
2. Kamerový systém je zabezpečován v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalšími platnými právními předpisy, které se
vztahují k této problematice
3. Provoz kamerového systému a umístění kamer na škole zohledňují ochranu práv žáků,
zaměstnanců a návštěvníků školy ve vztahu k zájmům školy. Zároveň kamerový systém
zasahuje co nejméně do soukromí, a to nejen zaměstnanců a žáků, ale i dalších osob.
4. K instalaci kamerového systému škola přistupuje z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví žáků školy, ochrany majetku žáků a zaměstnanců, dále majetku školy před zničením,
poškozením nebo odcizením. Kamerový systém je nastaven tak, aby naplňoval vytyčený účel
a nepřiměřeným způsobem nezasahoval do práva na ochranu soukromého a osobního života
žáků, zaměstnanců a návštěvníků školy
5. Kamerový systém v žádném případě nebude používán za účelem sledování fyzických osob –
žáků, zaměstnanců nebo návštěvníků školy, ale pouze pro výše uvedené účely
6. Pro přístup k záznamovému systému a v něm uchovávaným záznamům, včetně oprávnění
manipulovat se sledovacími zařízeními nebo jejich režim upravovat jsou stanoveny tyto
oprávněné osoby: Mgr. Jiří Doutnáč, ředitel školy a metodik informačních a komunikačních
technologií, Ing. Blanka Hamáčková, ekonomka a hospodářka školy. Tyto osoby zajišťují
zvláštní režim přístupu pro nahlížení do záznamů i osobám, které využijí svého práva
přístupu k zaznamenaným údajům o nich. Možnost přístupu k těmto údajům bude umožněn
po předchozí osobní domluvě v kanceláři ředitele školy nebo ekonomky školy (1. patro
učebnového pavilonu budovy školy, Hornoměcholupská 873, 102 00 Praha 10 -Hostivař)
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nebo na tel. č. 274 862 488, 274 862 354, 274 870 265, 274 862 639, 274 016 521, 274 016 523
v pracovní dny od 8,00 do 15,30 hodin.

7. Doba uchovávání záznamů nepřesáhne dobu potřebnou k tomu, aby incident zaznamenaný
kamerou bylo možno zjistit dodatečnými prostředky a předat k vyšetření příslušným
orgánům. Tato doba nepřesáhne v běžném provozu délku jednoho dne - během pracovních
dnů, maximálně délku tří dnů - o víkendech a dalších volných dnech (s přihlédnutím
k možným odchylkám jednotlivých záznamů pořizovaných během prázdnin).
8. Přílohou této směrnice je plán rozmístění kamer. Kamery budou instalovány postupně dle
rozpočtových možností organizace. Záznamové zařízení je umístěno v místnosti, která je
chráněna před možných zneužitím uzamčením, v případě nepřítomnosti oprávněných osob i
uzamykatelnou mříží. Záznamové zařízení je chráněno bezpečnostním kódem – s tímto
kódem jsou seznámeni pouze oprávnění pracovníci školy: Mgr. Jiří Doutnáč, Ing. Blanka
Hamáčková
9. Kamerový systém bude uveden do provozu dnem jeho registrace na Úřadu pro ochranu
osobních údajů ČR.
10. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.9.2008

V Praze dne 1. září 2008

Mgr. Jiří Doutnáč
ředitel školy
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Příloha ke směrnici č. 53-POR/01/2008
Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873
Plán rozmístění kamer bezpečnostního systému v přízemí budovy

vchod k tělocvičnám
K14

K6

schodiště

K17

K18

K10

K11

K5
K7

K8

K9

K12

K2

hlavní vchod do školy
K1

Vysvětlivky:
červené obrazce: stacionární kamery
červené šipky: směr záběru kamer
šrafované obrazce: šatnové žákovské skříňky

vestibul

venkovní vchod do školy
K4

1

K3

K15

Plán rozmístění kamer bezpečnostního systému v přízemí budovy – chodba a vchody u tělocvičen
vchod do budovy ze
školního hřiště

K20

vchod k šatnám

vchod k tělocvičnám

K16

K13

K19

vchod do budovy u
tělocvičen

Vysvětlivky:
červené obrazce: stacionární kamery
červené šipky: směr záběru kamer
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Plán rozmístění kamer bezpečnostního systému v přízemí budovy – vchody do správní budovy

Správní budova

vchod č. 2
do školní jídelny

vchod do ubytovny

K23

vchod č. 1
do školní jídelny
K22

K21

rampa před školní jídelnou

Vysvětlivky:
červené obrazce: stacionární kamery
červené šipky: směr záběru kamer
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