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1. Základní ustanovení 

 

1.1 Tato směrnice se vydává na základě ustanovení § 316 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Obecné nařízení“, a § 29 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto směrnici vydávám jako statutární orgán školy.  

 

 

1.2 Tato směrnice je závazná pro všechny pracovníky školy, také pro další osoby, které jsou ke škole v jiném 

pracovně právním vztahu (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) nebo jiný právní vztah 

(smlouva o dílo, nájemní smlouva). Pracovník nastupující do pracovního poměru musí být seznámen s tímto 

vnitřním předpisem před nástupem do práce. 

 

1.3 Svými důsledky se tato směrnice dotýká i žáků, zákonných zástupců žáků a dalších návštěvníků školy. 

 

2. Obecné podmínky provozování kamerového systému 

 

2.1 Účel instalace kamerového systému je eliminace rizik narušení bezpečnosti jednotlivců, ochrany jejich 

bezpečí a zdraví, ale i bezpečnosti školy, ochrany majetku před krádeží, ochrany majetku před vandalismem.  

 

2.2 Všechny osoby jsou při vstupu do monitorovaných prostor na přítomnost kamerového systému 

upozorněny cedulkou „Tento prostor je monitorován kamerovým systémem“. 

 

2.3 Osobní údaje žáků a pracovníků školy jsou zpracovávané kamerovým systémem pouze se souhlasem 

subjektu údajů, pokud škola neprokáže kvalifikovaný důvod, který by ji opravňoval ke zpracování osobních 

údajů bez souhlasu. Viz Příloha č. 1 - Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 

2.4 Za dodržování ochrany osobních údajů z kamerového systému je odpovědný ředitel školy. Kontrolu 

dodržování ochrany osobních údajů z kamerového systému provádí pověřenec školy pro ochranu osobních 

údajů.   

 

3. Způsob zpracování osobních údajů 

 

3.1 Jednotlivé kamery jsou umístěné ve veřejných prostorách školy - v šatně a na chodbě v přízemí. 

 

3.2 Záznamy kamerového systému jsou uchovávány po dobu 3 dnů, což je nezbytná doba, která slouží 

k odhalení konkrétního protiprávního jednání, krádeže apod.   

 

V Hrubém Jeseníku 25. 5. 2018                                                            

                                                                                                              Mgr. Oberhel Jaroslav 

                                                                                                                       ředitel školy 
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Příloha č. 1 – Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

 

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk 

tel.: 325 588 345, e-mail: info@zshrjesenik.cz 
 
 

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Já pan/paní  ……………………………………………………………………………………………, 

 

 

zákonný zástupce dítěte/žáka ……………………………………………………………………………,  

 

dávám výslovný souhlas ke zpracování těchto osobních údajů mých a o mém dítěti, a to pro účel: 

 

 

1. Organizování mimoškolních akcí a výletů, slevenky na hromadnou jízdenku (seznamy žáků). 

2. Organizování soutěží a olympiád (seznamy žáků). 

3. Jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy, školní družiny (jméno a příjmení osoby). 

4. Kontakt na zákonné zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání ve škole (e-mail, telefonní 

číslo). 

5. Kontakt na zákonné zástupce - není shodný s adresou dítěte (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo). 

6. Kontakt souvisejí s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců žáků v souladu se zákonem (jméno, 

příjmení, bydliště, kontakt, např. telefonní číslo pro případ nutného kontaktu školy se zákonným 

zástupcem v rámci ochrany zdraví, bezpečnosti a práv žáka, další údaje nezbytné např. pro vydání 

správního rozhodnutí apod.). 

7. Fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole (fotografie žáka 

s vysvětlujícím komentářem).  

8. Písemností a jiné projevy osobní povahy žáka za účelem prezentace a propagace školy a informování o 

aktivitách školy (slohové práce, výtvarné práce, hudební vystoupení s vysvětlujícím komentářem). 

9. Záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti žáků a ochrany jejich majetku. 

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID 

DS 3euuym6 , emailem na adrese info@zshrjesenik.cz nebo poštou na adrese Základní škola a 
mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk, Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek. Výše 

uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na 

přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti 

zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů 

zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.  

 

 

 

 

 

Tento souhlas platí pro školní roky …………………………. 

 

 

Dne …………………………..  

 

 

                                                                                         podpis ……………………………………… 
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