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Vážení čtenáři

Svět z mnoha hledisek 

již není tak bezpečný jak 

bychom si přáli.  Rozlišu-

jeme bezpečné a nebez-

pečné potraviny, bezpeč-

né a nebezpečné výrob-

ky, bezpečné a nebez-

pečné lokality pro život 

a mnoho dalších. 

  Bezpečnost, na kterou se asociace orientuje, 

má přímou vazbu na ochranu školských 

zařízení před hrozbou ozbrojeného útočníka, 

umístění nástražného zařízení a dalšími 

hrozbami typu agrese vůči žákům, pedago-

gům a zaměstnancům školy.

  V posledních dvou letech vnímáme u škol 

posun k lepšímu vidění této problematiky 

a snahu tuto specifickou bezpečnost řešit. 

Řada škol udělala dílčí kroky, ale chybí jim 

komplexnost. Něco začali řešit, ale neposunuli 

se dál, nebo se po nějaké době opět vrátily 

k původním chybám.  Mnohdy slyšíme od škol, 

že „to“ nejde vyřešit, ačkoliv to není pravda. 

Obrovskou úlohu v řešení této problematiky 

hraje zřizovatel. S celou řadou zřizovatelů 

aktivně spolupracujeme. Neberou situaci na 

lehkou váhu. 

  V tomto vydání vám ukážeme výsledky 

spolupráce mezi školami a zřizovatelem, dále 

rozhovor s Ing. Milanem Kladníčkem. Předsta-

víme tým bezpečnostních auditorů, kteří 

absolvovali kurz dle normy ČSN 73 4400. 

Ing. Libor Sladký

Prezident Asociace bezpečná škola

Asociace Bezpečná škola ve dnech 5. – 6. 

března 2018 na zámku Berchtold u Prahy 

zorganizovala první běh formálního školení 

bezpečnostních auditorů škol a školských 

zařízení. Školení se zúčastnilo 16 poslucha-

čů z řad bezpečnostních expertů z celé ČR, 

kteří prošli specializovanými lekcemi zku-

šených lektorů.

   JUDr. Tomáš Koníček, z odboru Prevence 

kriminality MV ČR, který kurz zahájil, řekl: 

„Jsem potěšen, že již v blízké budoucnosti 

bude mít ABŠ seznam certifikovaných 

auditorů. Provedení odpovědného auditu je 

základem řešení bezpečnosti ve školách.“

   Kurz byl členěn do tří hlavních tematic-

kých okruhů. Jako první se odborní lektoři 

zaměřili na oblast základní pojmů a princi-

pů řízení bezpečnosti na školách a škol-

ských zařízeních. Nedílnou součástí zna-

lostí každého auditora se stal druhý okruh, 

který pojednával o technickém, mechanic-

kém a požárním zabezpečení školních 

objektů. Specifickou částí byla třetí část 

detailně zaměřená na zpracování výstup-

ních dokumentů bezpečnostního auditu 

krok za krokem.

   „Odborné školení jsme velice pečlivě při-

pravovali. Z naší vlastní praxe máme velké 

množství zkušeností a nebylo jednoduché 

všechny vtěsnat do intenzivního dvouden-

ního výcviku. Prioritou pro nás bylo přede-

vším předat frekventantům unikátní know-

how Asociace bezpečná škola. Vyškolení 

auditoři ještě projdou zácvikem v reálné 

praxi na školách pod vedením zkušených 

kolegů“, zdůraznil prezident Asociace Bez-

pečná škola Ing. Libor Sladký.

   Obsah školení byl plně v souladu s ČSN 73 

4400 Prevence kriminality – řízení bezpeč-

nosti při plánování, realizaci a užívaní škol a 

školských zařízení a také v souladu s Meto-

dikou k aplikaci nové normy. V rámci rozvo-

je systému svých vzdělávacích aktivit zahá-

jila Asociace bezpečná škola intenzivní 

práce vedoucí k získání akreditace u České-

ho institutu pro akreditaci, o.p.s.



Certifikovaní absolventi kurzu
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Dne 20.3.2018 Karlovarský kraj zrealizo-

val pokračování další aktivity spojené s 

projektem „Bezpečná škola – prevence 

především“ s důrazem na prevenci jako 

základ bezpečné školy.

   Již v roce 2014 a 2015 kraj zadal pro-

vedení bezpečnostních auditů u všech 

školských zařízení zřizovaných krajem.

  Prvotním krokem bylo zjištění a analy-

zování stávajícího stavu bezpečnosti 

žáků a zaměstnanců ve školách a škol-

ských zařízeních. Posléze správným 

způsobem uchopil výsledky z auditů a 

přistoupil k doplnění techniky. Ani zde 

nekončí podpora škol při nastavování a 

udržování bezpečnosti ve školách. Je 

potřeba školy v této oblasti podporovat 

a školit. Karlovarský kraj během roku 

2016 a 2017 uspořádal dva semináře na 

téma bezpečí ve školách.

   Nyní, téměř po roce usilovných příprav, 

ve spolupráci s Krajským ředitelstvím 

Policie ČR a Záchrannou zdravotnickou 

službou Karlovarského kraje uspořádal 

jednodenní teoretický a praktický 

nácvik činností k zajištění a zodolnění 

bezpečnosti ve školách v případě mimo-

řádné události.

   Všichni zaměstnanci Střední školy 

stravování a služeb si mohli aktivně 

vyzkoušet postupy při evakuaci a inva-

kuaci, včetně velmi poutavého proškole-

ní poskytnutí nezbytné pomoci při zra-

nění či jiných fyzických traumatech.

   Asistence Policie ČR a Záchranné 

zdravotnické služby byla školou vnímá-

na jako velmi přínosná a inspirující pro 

všechny zaměstnance školy a hodnoce-

na jako žádoucí směr v dnešní době 

sociální globalizace.

   Policie ČR a Záchranná zdravotnická 

služba předvedli vysoce profesionální 

výkon a patří jim velké poděkování.

   Asociace bezpečná škola se komplex-

ně podílet na přípravných a doprovod-

ných činnostech společně s vedením 

Karlovarského kraje a Odborem bezpeč-

nosti a krizového řízení. Měli jsme mož-

nost předat schopnosti a zkušenosti 

načerpané ze školského prostředí 

a obdobných nácviků několika krajů 

a měst napříč celou ČR, včetně aplikace 

metodiky k normě ČSN 734400, které 

jsou členové asociace spoluautoři 

a následně tvůrci prováděcí metodiky.

   Po úspěšné akci Karlovarský kraj bude 

pokračovat s dalšími školami. Písemná 

odezva ze strany účastníků byla kladná 

a požadují další semináře a praktické 

nácviky.

Zodolnění bezpečnosti ve školách

Děti ve školních budovách v Kraslicích na 

Sokolovsku se mohou cítit bezpečněji. 

Město se totiž pustilo do jejich důkladného 

zabezpečení. Chce tak předejít případné-

mu vniknutí cizích osob, které by mohly 

školáky ohrozit, a zamezit tak případným 

tragédiím, které se udály ve světě, ale i v 

naší republice.

   Kraslice tak spustily pilotní projekt Bez-

pečná škola, na kterém spolupracovaly s 

Asociací bezpečná škola a dalšími odborní-

ky. První školská zařízení jsou tak monito-

rována a platí tam řada opatření.

   Radnice do první etapy zabezpečení škol 

investovala dva miliony korun. Zabezpeče-

ná je tak například největší základní škola 

a základní umělecká škola. „Po událostech 

v západní Evropě a v ČR, kdy vnikla neo-

právněná osoba a došlo k tragédiím, jsme 

si řekli, že postupně zabezpečíme všechna 

školská zařízení proti neoprávněným vstu-

pům,“ uvedl starosta Kraslic Roman Kotilí-

nek.

   Město v první fázi zmonitorovalo stávající 

stav, kdy se ukázalo, že nastavené systémy 

jsou zastaralé a nevyhovující. Pilotní pro-

jekt v Karlovarském kraji funguje zatím ve 

zkušebním provozu. Novinkou jsou vstupy 

na čipy, videokamery u vstupů do škol 

a kamerové systémy, které mimo jiné střeží 

okolí škol. Součástí je i docházkový systém  

dětí.

   „Škola je v podstatě pro veřejnost celá 

uzavřená. Děti se do ní dostanou jen přes 

čip, kdy se automaticky vede evidence 

docházky. Tu si prostřednictvím internetu 

mohou kontrolovat i samotní rodiče,“ řekl 

ředitel SŠ, ZŠ a MŠ v Havlíčkově ulici 

v Kraslicích Zdeněk Pečenka. „Pokud by se 

chtěl někdo dostat do školy, spojí se u vcho-

dů s námi prostřednictvím videotelefonů. 

Přesně tak víme, kdo do školy vstoupí a za 

kým jde,“ poukázal ředitel. Okolí školy a 

další místa monitoruje nový kamerový 

systém,“ doplnil.

   Na stejném principu to již funguje i v 

tamní základní umělecké škole. „Ta je nyní 

čtyřiadvacet hodin pod dohledem. Pokud 

by se chtěl někdo z rodičů do školy dostat, 

činí tak prostřednictvím videotelefonu na 

vstupu, kdy může zazvonit na jednotlivé 

učitele, či přímo do ředitelny,“ sdělil ředitel 

Základní umělecké školy v Kraslicích Fran-

tišek Stůj. Učitele a zaměstnance školy 

ještě čeká proškolení pro případ mimořád-

ných událostí, kdy budou simulovány mode-

ly vniknutí nebezpečného člověka do školy.

   Deník si sám vyzkoušel, zda se do největší 

školy přes nová bezpečnostní opatření 

dostane. Vyzkoušeli jsme se dostat zad-

ním vchodem, který vede ke školnímu bazé-

nu. Narazili jsme na uzavřené dveře a pod 

kamerami jsme několik minut přešlapovali. 

Již za chvíli byl u nás školník, který nás 

viděl na monitoru kamerového systému, 

a ptal se, za jakým účelem zde postáváme.

   V Karlovarském kraji budou postupně 

bezpečnější i další školy. Jejich zabezpeče-

ní chystá kraj. „Chceme, aby se žáci i učite-

lé v našich školách cítili bezpečně a školy 

přizpůsobily svůj denní režim možným 

rizikům, která by mohla nastat. Proto bude-

me i my pokračovat v projektu Bezpečná 

škola a rozšíříme ho i na další zařízení,“ 

uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis.

ZDROJ: Sokolovský deník

Školy v Kraslicích jsou pod dohledem, střeží je i kamery

Poslední dobou slovní spojení „ochrana měkkých 
cílů“ slýcháme docela často. O co vlastně jde? 
Označení se používá pro místa, která mají relativně 
nízkou úroveň zabezpečení  a kde se koncentruje 
v určitých časech větší množství osob.  Jsou to 
například školy, nemocnice, nádraží, obchodní 
centra, sportovní zařízení, turistické památky, 
veřejná shromaždiště a podobně. V zahraničí se 
používá pojem ochrana veřejných budov a pro-
stranství.

   Hlavní prioritou všech bezpečnostních opatření 
je vždy ochrana životů a zdraví lidí. Vše ostatní je až 
v druhém sledu. Opravdu to tak v praxi funguje? 
Jsou skutečně bezpečnostní systémy na měkkých 
cílech zaměřeny primárně na ochranu lidí? Bohu-
žel, poslední dobou takový pocit moc nemám.

   Současná ochrana měkkých cílů je zaměřena ve 
velké míře (ne všude) na ochranu zájmů vlastníka 
budovy či areálu. Investuje se spousta prostředků 
do ochrany před krádežemi, vandalismem a nově i 
terorismem. Sami jistě také pozorujete, že posled-
ní dobou jsou veřejné budovy, areály a prostranství 
plné zákazů, co se nesmí, kam se nesmí, kdo tam 
nesmí atd. Viděli jste někde informace, co naopak 
je zajištěno pro Vaši osobní bezpečnost?

   Ve společnosti narůstá agresivita útoků, jak 
slovních, tak i fyzických. Na učitele útočí rodiče, na 
zdravotnický personál pacienti, na řidiče MHD 
cestující, na úřednice žadatelé, na prodavačky 
nakupující… Máme sklony k tomu přijímat rychlá a 
povrchní rozhodnutí – sem dáme kamery, sem 
čidla, tady bude turniket. Jenže v bezpečnosti jde 
především o předvídání a zdravý selský rozum, 
přestože to není žádná nukleární věda, je potřeba 
hodně přemýšlet.

   Dříve, než se začne bezpečnostní systém vylep-
šovat, je více než vhodné provést bezpečnostní 
audit a alespoň základní analýzu rizik. Z té jasně 
vyjde, jaké jsou bezpečnostní priority a do čeho je 
potřeba investovat. Po téměř dvou letech zkuše-
ností s bezpečnostními audity na desítkách škol 
jsme zjistili, že ke zlepšení bezpečnostního sytému 
je nejvíce potřebné změnit a dodržovat režimová 
opatření, nikoliv investovat statisíce.

   Nejsou peníze. Jenže ne všechna zlepšení musí 
stát obrovské peníze. Velkým přínosem pro zlepše-
ní je už sama bezpečnostní analýza a audit. Hodně 
účinné jsou také praktické nácviky chování a jed-
nání, ať už se jedná o jednání s agresivním protějš-
kem, nácvik evakuace nebo nácvik postupů při 
napadení ozbrojeným útočníkem. A to zdaleka 
nestojí tolik peněz. Nezdá se Vám také, že nemáme 
dostatečný respekt k opatřením, které nestály 
statisíce, ale jen něco málo peněz a nějaký ten čas? 
Přitom ze svých domácností všichni víme, že právě 
takové věci nejlépe fungují.

Veronika Fáberová Zaměstnanci školy při nácviku

Ochrana měkkých cílů

Konference 60 dní do GDPR

60 dní do GDPR pro školy a školská zařízení“ bylo tématem 

společné konference Ministerstva vnitra a Asociace bez-

pečná škola, která se uskutečnila v pondělí 26. března 2018. 

Jejím cílem bylo zástupcům škol a školských zařízení pře-

dat aktuální informace k nařízení GDPR a jeho aplikaci 

v praxi včetně užitečných odkazů, kde mohou naleznout 

informace k problematice ochrany osobních údajů. Konfe-

rence se zúčastnilo přes osmdesát zástupců škol a škol-

ských zařízení, starostů obcí, pracovníků školských odborů 

i zástupců městských policií. Video záznamy a PDF z jednot-

livých příspěvků konference naleznete:

http://www.mvcr.cz/clanek/aktualni-informace-na-

ministerstvu-se-uskutecnila-konference-k-gdpr.aspx

JUDr. Tomáš Koníček - Vrchní ministerský rada odboru prevence kriminality MV ČR
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právněná osoba a došlo k tragédiím, jsme 

si řekli, že postupně zabezpečíme všechna 

školská zařízení proti neoprávněným vstu-

pům,“ uvedl starosta Kraslic Roman Kotilí-

nek.

   Město v první fázi zmonitorovalo stávající 

stav, kdy se ukázalo, že nastavené systémy 

jsou zastaralé a nevyhovující. Pilotní pro-

jekt v Karlovarském kraji funguje zatím ve 

zkušebním provozu. Novinkou jsou vstupy 

na čipy, videokamery u vstupů do škol 

a kamerové systémy, které mimo jiné střeží 

okolí škol. Součástí je i docházkový systém  

dětí.

   „Škola je v podstatě pro veřejnost celá 

uzavřená. Děti se do ní dostanou jen přes 

čip, kdy se automaticky vede evidence 

docházky. Tu si prostřednictvím internetu 

mohou kontrolovat i samotní rodiče,“ řekl 

ředitel SŠ, ZŠ a MŠ v Havlíčkově ulici 

v Kraslicích Zdeněk Pečenka. „Pokud by se 

chtěl někdo dostat do školy, spojí se u vcho-

dů s námi prostřednictvím videotelefonů. 

Přesně tak víme, kdo do školy vstoupí a za 

kým jde,“ poukázal ředitel. Okolí školy a 

další místa monitoruje nový kamerový 

systém,“ doplnil.

   Na stejném principu to již funguje i v 

tamní základní umělecké škole. „Ta je nyní 

čtyřiadvacet hodin pod dohledem. Pokud 

by se chtěl někdo z rodičů do školy dostat, 

činí tak prostřednictvím videotelefonu na 

vstupu, kdy může zazvonit na jednotlivé 

učitele, či přímo do ředitelny,“ sdělil ředitel 

Základní umělecké školy v Kraslicích Fran-

tišek Stůj. Učitele a zaměstnance školy 

ještě čeká proškolení pro případ mimořád-

ných událostí, kdy budou simulovány mode-

ly vniknutí nebezpečného člověka do školy.

   Deník si sám vyzkoušel, zda se do největší 

školy přes nová bezpečnostní opatření 

dostane. Vyzkoušeli jsme se dostat zad-

ním vchodem, který vede ke školnímu bazé-

nu. Narazili jsme na uzavřené dveře a pod 

kamerami jsme několik minut přešlapovali. 

Již za chvíli byl u nás školník, který nás 

viděl na monitoru kamerového systému, 

a ptal se, za jakým účelem zde postáváme.

   V Karlovarském kraji budou postupně 

bezpečnější i další školy. Jejich zabezpeče-

ní chystá kraj. „Chceme, aby se žáci i učite-

lé v našich školách cítili bezpečně a školy 

přizpůsobily svůj denní režim možným 

rizikům, která by mohla nastat. Proto bude-

me i my pokračovat v projektu Bezpečná 

škola a rozšíříme ho i na další zařízení,“ 

uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis.

ZDROJ: Sokolovský deník

Školy v Kraslicích jsou pod dohledem, střeží je i kamery

Poslední dobou slovní spojení „ochrana měkkých 
cílů“ slýcháme docela často. O co vlastně jde? 
Označení se používá pro místa, která mají relativně 
nízkou úroveň zabezpečení  a kde se koncentruje 
v určitých časech větší množství osob.  Jsou to 
například školy, nemocnice, nádraží, obchodní 
centra, sportovní zařízení, turistické památky, 
veřejná shromaždiště a podobně. V zahraničí se 
používá pojem ochrana veřejných budov a pro-
stranství.

   Hlavní prioritou všech bezpečnostních opatření 
je vždy ochrana životů a zdraví lidí. Vše ostatní je až 
v druhém sledu. Opravdu to tak v praxi funguje? 
Jsou skutečně bezpečnostní systémy na měkkých 
cílech zaměřeny primárně na ochranu lidí? Bohu-
žel, poslední dobou takový pocit moc nemám.

   Současná ochrana měkkých cílů je zaměřena ve 
velké míře (ne všude) na ochranu zájmů vlastníka 
budovy či areálu. Investuje se spousta prostředků 
do ochrany před krádežemi, vandalismem a nově i 
terorismem. Sami jistě také pozorujete, že posled-
ní dobou jsou veřejné budovy, areály a prostranství 
plné zákazů, co se nesmí, kam se nesmí, kdo tam 
nesmí atd. Viděli jste někde informace, co naopak 
je zajištěno pro Vaši osobní bezpečnost?

   Ve společnosti narůstá agresivita útoků, jak 
slovních, tak i fyzických. Na učitele útočí rodiče, na 
zdravotnický personál pacienti, na řidiče MHD 
cestující, na úřednice žadatelé, na prodavačky 
nakupující… Máme sklony k tomu přijímat rychlá a 
povrchní rozhodnutí – sem dáme kamery, sem 
čidla, tady bude turniket. Jenže v bezpečnosti jde 
především o předvídání a zdravý selský rozum, 
přestože to není žádná nukleární věda, je potřeba 
hodně přemýšlet.

   Dříve, než se začne bezpečnostní systém vylep-
šovat, je více než vhodné provést bezpečnostní 
audit a alespoň základní analýzu rizik. Z té jasně 
vyjde, jaké jsou bezpečnostní priority a do čeho je 
potřeba investovat. Po téměř dvou letech zkuše-
ností s bezpečnostními audity na desítkách škol 
jsme zjistili, že ke zlepšení bezpečnostního sytému 
je nejvíce potřebné změnit a dodržovat režimová 
opatření, nikoliv investovat statisíce.

   Nejsou peníze. Jenže ne všechna zlepšení musí 
stát obrovské peníze. Velkým přínosem pro zlepše-
ní je už sama bezpečnostní analýza a audit. Hodně 
účinné jsou také praktické nácviky chování a jed-
nání, ať už se jedná o jednání s agresivním protějš-
kem, nácvik evakuace nebo nácvik postupů při 
napadení ozbrojeným útočníkem. A to zdaleka 
nestojí tolik peněz. Nezdá se Vám také, že nemáme 
dostatečný respekt k opatřením, které nestály 
statisíce, ale jen něco málo peněz a nějaký ten čas? 
Přitom ze svých domácností všichni víme, že právě 
takové věci nejlépe fungují.

Veronika Fáberová Zaměstnanci školy při nácviku

Ochrana měkkých cílů

Konference 60 dní do GDPR

60 dní do GDPR pro školy a školská zařízení“ bylo tématem 

společné konference Ministerstva vnitra a Asociace bez-

pečná škola, která se uskutečnila v pondělí 26. března 2018. 

Jejím cílem bylo zástupcům škol a školských zařízení pře-

dat aktuální informace k nařízení GDPR a jeho aplikaci 

v praxi včetně užitečných odkazů, kde mohou naleznout 

informace k problematice ochrany osobních údajů. Konfe-

rence se zúčastnilo přes osmdesát zástupců škol a škol-

ských zařízení, starostů obcí, pracovníků školských odborů 

i zástupců městských policií. Video záznamy a PDF z jednot-

livých příspěvků konference naleznete:

http://www.mvcr.cz/clanek/aktualni-informace-na-

ministerstvu-se-uskutecnila-konference-k-gdpr.aspx

JUDr. Tomáš Koníček - Vrchní ministerský rada odboru prevence kriminality MV ČR
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Ing. Milan Kladníček, MBA je 
ředitel MP Zlín, předseda kolegia 
ředitelů Městských polici í 
statutárních měst a hl. m. Prahy. 

Od roku 2007 ředitelem Městské 
policie Zlín. V minulosti dlouho-
letý člen Odborné komise CCTV 
při AGA. Od roku 2015 předseda 
Kolegia ředitelů Statutárních 
měst a Hlavního města Prahy. 

Projektový manažer mnoha technických projektů například: 
Integrovaný bezpečnostní systém, Městské kamerové 
dohlížecí systémy ve městech, VISO. Mimo jiné je i odborní-
kem na informační bezpečnostní systémy.

Pane řediteli, můžete se vyjádřit, jak vy a kolegové 

ředitelé městských policií vnímáte bezpečnostní 

situaci u školských zařízení obecně.

Městské a obecní policie jsou zřízeny zastupitel-

stvem obce a předpokládám, že každý velitel či 

osoba pověřená vedením jednotky má úkoly v oblasti 

prevence kriminality a zajištění veřejného pořádku 

v obci. Jednoznačně mohu potvrdit, že MP Zlín, 

stejně tak další městské policie mají jednu z největ-

ších priorit v zajištění bezpečnosti dětí u škol-ských 

zařízení. Záměrně neříkám školy a školky, ale obecně 

veřejné instituce, které se podílí na výchově a vzdělá-

vání dětí a mládeže. Za sebe říkám, že bezpečnost a 

ochrana dětí a seniorů má u nás velkou zelenou a je 

to základní priorita jakýchkoliv činností na Městské 

policii Zlín. Opatření dělíme na represivní a preventiv-

ní. Samozřejmě ty preventivní jsou dlouhodobé 

a z mého pohledu zásadní. Prevenci nadřazuji nad 

represi a u bezpečnosti a ochraně dětí a mládeže to 

platí dvojnásobně.

Jaká je role městské policie při zabezpečení veřej-

ného pořádku u školských zařízení.

Městské a obecní policie využívají zákonného zmoc-

nění při zabezpečování místních záležitostí veřejné-

ho pořádku v preventivních činnostech, přítomností 

hlídek v dosahu škol-ských zařízení či návrhu opatře-

ní v rámci konzultace či spolupráce se školskými 

útvary magistrátů.

   Každá obecní či městská policie k problematice 

přistupuje individuálně s ohledem na možnosti 

jednotky a úkoly, které je třeba komplexně zabezpe-

čit ve městech.

   Obecně to ale lze shrnout, že ráno, v poledne i 

odpoledne jsou hlídky strážníků v blízkosti školských 

zařízení či přechodů pro chodce ke školským zaříze-

ním. Podle možností strážníci provádějí preventivní a 

výchovné programy ve školách, mateřských ško-

lách, dopravních hřištích či naopak děti a mládež 

dochází na služebny, aby se seznámili s činností 

městské policie.

   Další role je přímá ochrana a dohled některých 

větších městských policií nad školskými zařízeními, 

tím myslím vybavenost a technické prostředky 

k zajištění bezpečnosti. Jako například tísňová 

mobilní tlačítka u pedagogů, tísňová tlačítka stacio-

nární, kamerový systém před školským zařízením.

Vy jako přední odborník na technologické systémy, 

jak vnímáte technickou normu ČSN 73 4400?

Tato technická norma upravuje zásady a návrhy pro 

snižování rizika kriminality, obavy z kriminality 

a připravenost na mimořádné situace ve školách ve 

fázích plánování, realizace stavebního řešení 

a bezpečnostních opatření prostřednictvím preven-

tivního řízení bezpeč-nostních rizik. Jednoznačně je 

dobře, že se po letech teoretických pouček a nahodi-

lých opatření začalo se standardizací bezpečnosti ve 

školských zařízeních. V minulosti velmi často dochá-

zelo k tomu, že ředitelé (vedení) školských zařízení 

byli oslovováni různými nabídkami technologických 

prvků k zajištění vnitřní bezpečnosti. Nabídka byla, je 

a bude tak dobrá, jak je erudovaný prodejce, v lepším 

případě bezpečnostní manažer. Nebo jak zadavatel 

zformuluje požadavky na dodavatele technologické-

ho celku. Je naprosto zřejmé, že pedagog nemůže 

být současně krizovým manažerem či specialistou 

na nákup takové komodity.  Už tak je na bedrech 

vedení školských zařízení nadstandard jiných po-

žadavků. Proto otevřeně hovořím o přínosu normy 

jako vodítku, jak začít a jak dosáhnout komplexního 

řešení bezpečnosti. Každé technologické či organi-

zační opatření u objektové bezpečnosti je v přímé 

úměře s komfortem či omezeními pro všechny 

zúčastněné, kteří jsou dotčeni novými pravidly.

Právě proto musí být “koncept” bezpečnosti modu-

lární a provázený na aktuální potřeby daného škol-

ského zařízení. Rozhodně nelze paušalizovat 

a navrhovat jedno řešení pro všechny školy či školky 

jednotně. Místní specifika je třeba zohlednit 

a vhodně doplňovat. 

Jak se konkrétně vy a vaše MP Zlín podílí na bez-

pečnosti dětí u školských zařízení?

   Vše začalo v roce 2016, kdy jsme provedli analýzu

 zabezpečení vstupu od objektů a analýzu připrave-

nosti na mimořádné situace v rámci bezpečnostních 

opatření krizového řízení ve městě. Výsledek nebyl 

nijak radostný. Z pěti kontrolovaných subjektů nám 

jenom je-den splňoval rámcové požadavky na objek-

tovou bezpečnost neboli ochranu proti vniknutí 

nepovolaných osob. Výsledky připravenosti na 

mimořádné situace dopadla víceméně dobře, jenom 

bylo potřeba sjednotit informovanost veřejnosti 

(rodičů), činnosti na místě samém, tedy kdo řídí 

evakuaci, kdo je pověřená osoba za počty dětí, 

v jakém čase a na jaké místo se provádí evakuace.

   Další samostatnou kapitolou bylo zajistit do škol-

ských budov zpřísněné a kontrolované vstupy. Ve 

většině z nich se dveře otevírají prostřednictvím čipů, 

které byly vydány pouze zaměstnancům a rodičům 

dětí. Jejich držitelé jsou přesně evidováni.

K obecné bezpečnosti významně přispívají také 

nácviky evakuací žáků, dětí a pedagogů. Je potřeba, 

aby si všichni co nejrychlejší opuštění budov předem 

vyzkoušeli. Každým nácvikem se daří odstraňovat 

různé nedostatky a že jich není málo. Při nácviku 

evakuace mají zaměstnanci oblečeny speciální 

vesty, aby je nebylo možné zaměnit s někým jiným. 

A jaké máte závěrečné slovo či poučku k problema-

tice bezpečnosti 

Pokud bych měl závěr formulovat do několika málo 

vět, tak bych to sepsal takto:

• žádné bezpečností řešení nebude fungovat bez 

spolupráce s uživateli,

• jedině komplexní návrh, který zahrnuje technické, 

režimové a organizační opatření je schopen plnit 

svůj účel,

• nezapomínejme na pracovníky - školníky, kteří jsou 

základním pilířem objektové bezpečnosti,

• pokud svěřujeme naše dítě do školského zařízení, 

máme právo se ptát, s kým bude a jak bude ochráně-

no po dobu 1/3 nebo 1/4 dne,

• nebojme se kontaktovat odborníky ke konzultaci ve 

vztahu k objektové bezpečnosti, či plánů evakuace 

a řízení činnosti při mimořádných situacích,

• buďme všímaví k okolí, kde se zdržují a dochází děti,

• každá prevence je levnější než represe

Ing. Milan Kladníček, MBA

Rozhovor s Ing. Milanem Kladníčkem, MBA
Rubrika: Rozhovor měsíce


