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Kamerový systém – podrobné informace 
 

 
 Kamerový systém se záznamem byl zřízen za účelem bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

a zaměstnanců školy a zároveň k ochraně majetku školy 
 

 Jedná se o kamerový systém s obrazovým záznamem 
 

 Správce systému: ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov, T. G. Masaryka 213,  
T. G. Masaryka 213, 381 01 Český Krumlov, IČO: 00583693 
 

 V případě potřeby budou záznamy použity pro orgány v trestním řízení, správní orgány 
pro účely přestupkového řízení nebo vedením školy k prokázání poškození majetku 
školy, popř. řešení kázeňských deliktů 
 

 Kamerový systém je složen z 12 kamer 
 

 Umístění kamer 
o vnitřní prostory – 1 kamera (šatna u školní jídelny) 
o vnější kamery – 11 kamer 

 hlavní vchod (prostor před vchodem a všechna schodiště) 
 východ u tělocvičny (celý prostor školního hřiště) 
 roh budovy u zadní brány (celá brána až po roh hřiště) 
 roh budovy u zadní brány (celá brána až po boční schodiště u hlavního 

vchodu) 
 roh budovy u garáže (přední brána až k rohu budovy) 
 u bočního východu (boční východ, nákladová rampa) 
 roh budovy naproti skladu nářadí (garáž, sklad kontejnerů, horní terasa, 

sklad nářadí) 
 roh budovy naproti skladu nářadí (sklad nářadí, parkovací plochy) 
 výklenek u wc (parkovací plochy, zadní vchod do školní jídelny) 
 roh budovy u sociál. zařízení tělocvičny (sklad nářadí a celý pozemek  

až po schodiště uprostřed teras vč.) 
 roh budovy u sociál. zařízení tělocvičny (od schodiště uprostřed teras celý 

školní pozemek vedle tělocvičny) 
 

 Doba uchování záznamu je 3 dny (po třech dnech následuje přepis ve smyčce) 
 

 Kamerový systém funguje nepřetržitě 24 hodin denně vč. nočního režimu 
 

 Kontaktní osobou pro přijímání žádostí, podnětů apod. viz §21 zákona č. 101/2000 Sb. 
je Mgr. Josef Haláček, ředitel, tel.: 380 714 205, e-mail: halacek@zstgm-ck.cz 


