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1. 
Po selhání běžných metod kontroly a dlouhodobých zkušeností je na SPŠ Most zaveden 
KS, který slouží výhradně k zajištění ochrany majetku a k prevenci kriminality při 
zajištění práv, která vyplývají z Občanského zákoníku, především práva na ochranu 
osobnosti a právo na ochranu osobních údajů. 

2. 
Způsob provozování systému 

2.1 
Režim KS je nastaven v souvislosti s provozem školy. Záznamové kamery jsou v chodu 
nepřetržitě z důvodu doplňkové činnosti školy, která je nepřetržitě a monitorování vstupů 
do školy. 

2.2 
KS je zaměřen na monitoring šaten, kde mají žáci uzamčen svůj majetek (učební pomůcky 
a prostředky, obuv, svrchní oděv apod.) a vstupy do školy (hlavní vstup a vstup u kantýny 
školy ze dvora).  

2.3 
Všechna snímaná výše uvedená místa jsou označena, že jsou monitorována. 

3. 
Záznamové zařízení 

3.1 
KS je nastaven na archivaci dat 7 dní s ohledem na velikost zaznamenaných dat. 
Po naplnění vyhrazeného místa v PC se nejstarší záznamy automaticky odmazávají.  
PC není zálohován, a tím nedochází k archivaci starých dat.  

3.2 
Záznamové zařízení je umístěno na samostatném počítači v kanceláři školy a žádná osoba 
není pověřená, která by se neodůvodněně zabývala sledováním žáků. Do této kanceláře 
má přístup jen vedení školy a pověřená osoba. PC je zařazen do domény, dále je chráněný 
heslem z důvodu bezpečnosti přístupu. Přístup má pouze správce počítačové sítě. 

3.3 
V případě přestupku či trestnému činu může pouze ředitelka školy či pověřená osoba 
budovy B poskytnout záznam příslušným orgánům (Policii ČR apod.) nebo ji využít pro 
vnitřní šetření. 

4. 
Informace o instalaci KS 

Informace o KS je zajištěna na třídních schůzkách pro zákonné zástupce nezletilých žáků, 
pro zletilé i nezletilé žáky každoročně při 1. třídnické hodině. Do třídní knihy je 
zaznamenána poznámka, že jsou žáci o skutečnosti informováni. Zároveň je informace  
o KS umístěna na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

5. 
Účinnost 

Tato směrnice nabývá účinnost dnem 1. 9. 2012. 
 
 
 
        PadDr. Hana Praženicová 
         ředitelka  

 



 


