
Dodatek školního řádu č.7 

SMĚRNICE K  PROVOZOVÁNÍ ŠKOLNÍHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU SŠINFOTECH 

Sdělení ředitele č. 1/16-17 (dodatek školního řádu, dodatek provozního řádu školy a Směrnice 

ředitele č. 9/2015- Minimální standard bezpečnosti žáků a zaměstnanců  SŠINFOTECH 

 

Dne 17. prosince 2016 byl v prostorách SŠINFOTECH instalován a zprovozněn školní kamerový 

systém. Rozhodnutí o realizaci tohoto projektu bylo na návrh ředitele školy projednáno a schváleno 

na jednání valné hromady s.r.o. 14. 11. 2016 a rady školy dne 24. 11. 2016 

Na základě platných ustanovení, který vyplývají z nájemní smlouvy mezi SŠED (pronajímatel) a 

SŠINFOTECH (nájemce) ředitel školy podal žádost k pronajímateli objektu SŠED, která byla 

vedením školy projednána a schválena. Rovněž zákonem povinná registrace systému u úřadu pro 

ochranu osobních údajů ČR byla 15. 12. 2016 schválená a systém byl řádně registrován                         

pod č. 00004835 / 002.  Viz. veřejný registr https://www.uoou.cz/verejny-registr-zpracovani-

osobnich-udaju.asp 

 

Článek 1 

Účel a cíl kamerového systému /vychází ze Směrnice ředitele č. 9/2015 Minimální standard 

bezpečnosti žáků a zaměstnanců  SŠINFOTECH/ 

1. Zajištění opatření pro posílení ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy 

2. Zajištění opatření pro ochranu majetku a zařízení školy 

Článek 2 

Provoz, obsluha a lokace systému 

1. Provoz systému a instalaci systému realizovala certifikovaná firma: HOMESECURITY.CZ 

systém je v režimu nepřetržitého provozu 

2. Obsluhu systému zajišťuje správce počítačové sítě SŠINFOTECH. Monitoring a archivace 

systému je realizována pouze formou obrazového záznamu s vysokým rozlišením 

3. Kamerový systém je instalován tak, aby pokryl všechny „veřejné“ prostory školy /tj. vstupy do 

jednotlivých částí školy, vestibuly a chodby/. 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

1. Všichni žáci školy jsou prokazatelně seznámení s tímto dodatkem /směrnicí/ školního řádu na 

třídnických hodinách, které se uskutečni během měsíce ledna 2017 /doloženo na podpisovém 

archu v dokumentaci třídního učitele/ 

2. Všichni zaměstnanci školy jsou prokazatelně seznámení s tímto dodatkem Směrnice ředitele č. 

9/2015- Minimální standard bezpečnosti žáků a zaměstnanců  SŠINFOTECH na operativní 

poradě 12. 1. 2017 /doloženo na podpisovém archu v dokumentaci ŘŠ - BOZP/ 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku 2. 1. 2017                        Mgr. Radan Nachmilner, v. r. 

 ředitel školy 
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