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Milí rodiče, 

chtěli bychom Vás požádat o podporu a spolupráci v souvislosti s požadavkem na zapnutí kamery 

žáky při online výuce. Zejména ve vyšších ročnících se nám úplně nedaří motivovat žáky k tomu, 

aby měli zapnutou kameru. Distanční výuka bohužel již trvá velmi dlouho a vizuální kontakt se 

žáky nám chybí. Zapnutá kamera nám umožní lepší komunikaci, navodí příjemnější atmosféru 

a zároveň zvýší kontrolu pedagoga nad tím, co žáci právě dělají. Pokud máte obavu z narušení 

Vašeho soukromí, je možné při použití kamery změnit v nastavení pozadí tak, že kromě samotného 

žáka bude vidět jen toto nastavené pozadí. Zapínání kamery se týká i pedagogických pracovníků. 

Chtěli bychom Vás tedy požádat o informaci, zda Váš syn/dcera k dispozici kameru má, nebo nemá, 

prostřednictvím krátkého dotazníku - zde. Pokud kameru nemáte, tak Vás samozřejmě nebudeme 

zatěžovat dalšími výdaji v této nelehké době. Víme však, že řada žáků k dispozici kameru má, a 

nechce ji používat. Promluvte prosím proto také se svými dětmi, aby ji používat začaly. 

Požadavek, aby měl žák zapnutou kameru, má i svou právní oporu. Je důsledkem 

legitimního stanovení prostředků zpracování osobních údajů žáků při distanční výuce v nastalé 

situaci, pro splnění úkolu ve veřejném zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů (GDPR), kterým je škola jako správce osobních údajů pověřena na 

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

vzdělávání (školský zákon).  

Jsme si vědomi toho, že tento požadavek přichází asi již docela pozdě, a doufáme, že se nám 

žáci konečně vrátí, vždy je však potřeba se zlepšovat. 

Děkujeme za pochopení a doufáme, že se Vaše děti už nebudou ostýchat kamery při online 

výuce zapnout.  

 

 

S pozdravem 

 

  

 vedení školy 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rOd5rIxLRk-BDRNKmHOwTmGNF5eHlE5KmCwhoRYsAJtUNDlMUEFKME9GR1JGRVJKWEUwWjZDRkJUVi4u

