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Vážení čtenáři

Svoboda – slovo, které 

na začátku devadesá-

tých přineslo pocit, že se 

a u to m a t i c k y  ro v n á 

bezpečí. Fakt, že jsme se 

zbav i l i  d i rekt ivn ího 

řízení, vedl i ve školském 

prostředí k pocitu, že 

řada zavedených postu-

pů (jako byla cvičení CO) 

jsou nesmyslným přežitkem. Vývoj současné 

bezpečnostní situace v Evropě, přibývající 

mimořádné a krizové události v oblasti škol-

ských zařízení  by měly vést zřizovatele 

k zavedení zvýšených bezpečnostních opatře-

ní. Mnohdy stačí na pouhé úrovni nastaveného 

režimu a organizace. Propaguje se myšlenka 

školy „otevřené“ veřejnosti a zvláště rodičům. 

Pánem školy se mnohdy stává rodič a jeho 

přání či potřeba, nikoliv pedagog. Důstojnost, 

postavení a důležitost pedagogického sboru 

nebo důležitá a všudypřítomná funkce školní-

ka je dnes již skoro přežitkem.

   Asociace se bude snažit ukázat na řadě 

seminářů a konferencí rozumný a logický 

přístup k nastavení bezpečné školy a funkč-

ních pravidel. Informace o seminářích najdete 

na našich stránkách. V tomto čísle ukážeme 

příklad jedné bezpečnostně dobře nastavené 

školy, seznámíme vás s některými členy ABŠ 

a přinášíme článek o možnosti napojení na 

dohledová centra (pulty centrální ochrany) 

s vysvětlením, co by měla tato centra splňovat.  

Ing. Libor Sladký

Prezident Asociace bezpečná škola

Pondělí 26. června 2017 se na Základní 

škole a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 

996, příspěvkové organizaci vepíše do škol-

ní kroniky jako mimořádně významné 

datum. Tato škola obdržela jako první v 

České republice status „Bezpečná škola“ na 

rok 2017. Z pohledu Ministerstva vnitra ČR 

naplnila požadavky normy ČSN 73 4400 – 

Prevence kriminality – řízení bezpečnosti 

při plánování, realizaci a užívání škol a škol-

ských zařízení.

   Ředitel školy Martin Fous převzal certifi-

kát v rámci slavnostní akce z rukou Tomáše 

Koníčka, zástupce vedoucího oddělení 

prevence kriminality a vnitřní bezpečnosti, 

odboru bezpečnostní politiky a prevence 

kriminality Ministerstva vnitra ČR.

   Cesta od vize k získání cenné nálepky 

nebyla podle ředitele školy procházkou 

růžovým sadem, psal se rok 2014. Vedení 

školy v čele s ředitelem Martinem Fousem 

muselo přesvědčit kolegy – pedagogy 

i nepedagogické pracovníky, aby se řada 

zavedených zvyklostí, modelů chování 

a jednání změnila. Také rodiče museli 

akceptovat jistá omezení, která však byla 

pro zajištění bezpečnosti jejich ratolestí 

nezbytná. Od té doby do dnešních dnů pro-

šla škola procesem, na jehož konci může 

Asociace bezpečná škola směle tvrdit, že se 

v průběhu tří let dospělo k symbióze tech-

nických řešení a systémových opatření.

   „Získat certifikát a status Bezpečná škola 

je význačným oceněním zavedených a 

především dodržovaných bezpečnostních 

procesů. Neplatí heslo - jednou bezpečný, 

navždy bezpečný. Certifikát má platnost 

jeden rok a po roce se znovu bude hodnotit, 

zda se stav bezpečnosti školy nezměnil,“ 

řekl Libor Sladký, prezident Asociace bez-

pečná škola.

   Vzhledem k tomu, že škola začala s reali-

zací bezpečnostních opatření mezi prvními, 

je dnes dávána ostatním za příklad. Unikát-

ní systém zabezpečení této školy byl před-

staven na několika celostátních konferen-

cích s tématikou bezpečnosti ve školách; 

školu navštívily delegace z několika měst, 

kde teprve plánovali systémové zabezpeče-

ní svých organizací. Za vedení města Ost-

rov se této významné události zúčastnil 

starosta města Josef Železný a další.



Ředitel školy Martin Fous s certifikátem ABŠ
Status bezpečná škola na rok 2017
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GORDIC s platformou KYBEZ je novým 

členem Asociace bezpečná škola, jejíž 

posláním je pomoci k smysluplnému 

řešení bezpečnosti školských zařízení.

  Asociace bezpečná škola se zabývá 

v současné době pouze bezpečností 

dětí jako takovou. To by se ale mělo 

v budoucnu změnit. Organizace má totiž 

v plánu vyvíjet činnost i v oblasti kyber-

netické bezpečnosti. Spolupráce Asoci-

ace bezpečná škola s platformou 

KYBEZ, která se osvětě kyberbezpeč-

nosti věnuje delší dobu, má být prvním 

krokem směřujícím k této činnosti.

Kdo je KYBEZ?

KYBEZ je platforma pro efektivní spolu-

práci akademických institucí a komerč-

ních firem zabývajícími se osvětou, 

systematickým vzděláváním, manage-

mentem a technologiemi v oblasti bez-

pečnosti informací, a to včetně kyberne-

tické bezpečnosti a obrany.

  Informace jsou samozřejmou a domi-

nantní součástí života. Bezpečnost 

informací, včetně kybernetické bezpeč-

nosti, není jenom zákonná povinnost, 

ale existenční nutnost. V přiměřeném 

a efektivním rozsahu by ji měli vnímat 

a řešit nejenom organizace veřejné 

správy, firmy a jejich manažeři, ale 

i všechny domácnosti a jejich jednotliví 

členové.

  Současná společnost každodenně 

využívající informační technologie, 

zdroje a kanály bude stále více ohrožena 

jejich úmyslným či neúmyslným zneuží-

váním. Internet všeho (IoE), Internet 

věcí (IoT), Smart Home, Smart Buil-

dings, Smart Factories, Smart Cities, 

Smart Administration, „revoluční“ výzvy 

Průmysl 4.0 a eGovernment 4.0 jako 

neopominutelné etapy informační evo-

luce nelze řešit bez přiměřené bezpeč-

nosti informací. Požadavek na bezpeč-

nost se tak stává i u běžných procesů, 

aplikací a systémů stejně důležitým 

jako je funkčnost, spolehlivost, cena či 

udržovatelnost.

  Reakcí na informační rizika pro chod 

státu a jeho institucí byl přijat zákon 

o kybernetické bezpečnosti, který před-

stavuje efektivní rámec pro řešení bez-

pečnostních incidentů, které přímo 

ohrožují nejenom kritickou síťovou 

infrastrukturu a významné informační 

systémy v České republice.

  Partneři projektu KYBEZ jsou připrave-

ni pomoci organizacím veřejné správy 

(veřejné moci), dalším zainteresovaným 

subjektům, jež to myslí s bezpečností 

informací vážně, a to nejenom ve splně-

ní požadavků, které na ně zákon o kyber-

netické bezpečnosti klade.

KYBEZ je nový člen Asociace bezpečná škola

Není věcí náhody, že cech byl jedním z 

prvních odborných spolků, který stál u zal-

ožení Asociace bezpečná škola. Členové 

cechu znají velice dobře problematiku škol 

po stránce mechanických zábranných 

prostředků.  Tyto zkušenosti získané leti-

tou praxí členů se podařilo implementovat 

do nové ČSN 73 4400 „Prevence kriminality 

– řízení bezpečnosti při plánování, realizaci 

a užívání škol a školských zařízení“. Pro-

střednictvím svého zástupce cechmistra 

Ing. Petra Fráze se v TNK 148 „Prevence 

kriminality a ochrana obyvatel“ podařilo 

získat podporu pro další rozšíření této 

významné normy mezi odbornou a laickou 

veřejnost.

  Cech se prostřednictvím svého zástupce 

aktivně podílí na realizaci seminářů v rámci 

projektu prevence kriminality zaměřeného 

na zabezpečení škol a školských zařízení, 

kde jako lektor vystupoval cechmistr.

  V současné době se cech aktivně zapojil 

do práce v rámci členství v ABŠ a je plat-

ným účastníkem na seminářích k danému 

tématu, kde hovoří o nutnosti zavádění 

cer t ifikovaných řešení .  S využit ím 

„Metodiky pro aplikaci nové technické 

normy“, bude po odborné stránce přispívat 

v rámci auditů k hodnocení stavu škol také 

z hlediska mechanických systémů. Přispě-

je tak k pravdivému obrazu současného 

stavu konkrétní školy, školského zařízení. 

  Dále v rámci auditu navrhne dle norem 

prevence ve stavebnictví ČSN P CEN/TS P 

14383-3 a 14383-4 správné certifikované 

řešení, které odpovídá požadavkům normy 

ČSN 73 4400. Dále vypracuje podklady 

zadání pro výběr dodavatele a doporučí 

školám a jejich zřizovatelům vhodného 

dodavatele, který je členem CMZS-ČR a 

vlastní licenci Bezpečná země (BZ). Cech je 

autorizovaným společenstvem v rámci 

Hospodářské komory ČR a je členem ELF 

(European Locksmith Federation), působí 

mezi výrobci a prodejci napříč Evropou. 

  Prostřednictvím svého členství v ABŠ, tak 

přináší zejména cenné zkušenosti, které 

přispějí k vysoké úrovni řešení použití 

mechanických zábranných systémů na 

našich školách. Našim cílem je zejména 

odborná pomoc a doporučení certifikova-

ných a tím bezpečných mechanických 

systémů při řešení bezpečnosti škol a škol-

ských zařízení.

Autor: Ing. Petr Fráz

Cech mechanických zámkových systémů ČR — klíčový člen ABŠ

Řada projektů na rekonstrukci a výstavbu školských 

zařízení není schopna vnímat bezpečnost jinak, než 

pouhou ochranu vnitřních/vnějších prostor proti 

krádežím a vandalismu. 

   Při projekční přípravě v zásadě neexistuje kvalitní a 

kvalifikovaná koordinace mezi stavbou a jednotlivý-

mi dodavateli mechanických bezpečnostních prvků, 

dveří certifikovaných v odpovídající bezpečnostní 

třídě, zámkovými systémy, dodavateli plotů a vjezdo-

vých systémů, dodavateli elektronických systémů 

a vazbou na požadovaný bezpečnostní režim a 

standard školy. Obecně je koordinace projektů a 

jednotlivých „řemesel“ častým projekčním problé-

mem, který se negativně projeví při vlastní výstavbě. 

V oblasti bezpečnosti školských zařízení navíc do 

této doby neexistovala norma, která by ukazovala, 

jaké oblasti výstavby mezi sebou vyžadují koordina-

ci. V projektech často chybí provázanost a integrace 

bezpečnostních systémů do nadřazených celků 

(ČSN CLC/TS 50398). Systémy jsou instalovány bez 

hlubších znalostí na možnou integraci s dalšími 

systémy jako je ochrana perimetru přístupovými 

kontrolními systémy (ACS), vazba na kamerové 

systémy (CCTV), SW aplikace a další. Případná 

integrace těchto systémů do jednoho celku, která by 

významně zvýšila bezpečnost díky provázanému 

předávání informací a zpětným analýzám, je násled-

ně nemožná, nebo možná za podstatně vyšších 

ekonomických nákladů.

   Vnímat bezpečnost jakou souhrn stavebně-

technických a organizačních opatření s dopadem na 

různé dodávky stavby a to již na úrovni projektové 

přípravy je smyslem normy ČSN 73 4400. Pokud 

bude norma brána v úvahu již na samém začátku 

projekčního procesu, značně usnadní implementaci 

všech požárních a bezpečnostních předpisů.

   Při plánování výstavby je nutné plně akceptovat 

platné požárně-bezpečnostní řešení stavby s ohle-

dem na únikové trasy, dveře na těchto trasách 

a shromaždiště.  Zatímco bezpečnostní specialista 

by rád viděl všechny dveře zavřené, požární specia-

lista vyžaduje dveře po směru úniku vždy otevřené. 

Projektant i v duchu popisované normy musí brát 

požární řešení jako nadřazené (například ČSN 73 

0802 a novelizovaná ČSN 73 0810) a to ačkoliv stojí 

mnohdy požadavky zabezpečení proti požárním 

požadavkům v profesním konfliktu. O to více je nutná 

koordinace bezpečnostních opatření již na úrovni 

projektové přípravy. Řešení existují a je chybou 

hledat je ve chvíli, kdy HZS neschválí kolaudaci 

stavby, protože není v souladu s platným PBŘ. 

Fingovaný útok teroristů, domluvené heslo vyhlá-
šené školním rozhlasem, kamerové systémy nebo 
dohled pedagogů a školních psychologů nad 
změnami v chování žáků. Školy se čím dál intenziv-
něji snaží zabránit jak útokům zvenčí, tak bezpeč-
nostním rizikům zevnitř, a jejich zájem o osvětu 
v tomto směru je enormní.

   Jak potvrdilo Ministerstvo vnitra, bezpečná škola 
je i nadále jednou z priorit tohoto úřadu. Po tom, co 
se v roce 2014 dostala do budovy žďárské střední 
školy žena trpící schizofrenií a zavraždila tam 
šestnáctiletého chlapce, začali odborníci z vnitra 
pracovat na poli bezpečnosti ve školách intenziv-
něji.

   Nešťastná událost se stala varováním také pro 
samotné školy a jejich ředitele, kteří uvažovali nad 
tím, jak mít pohyb osob ve školních budovách pod 
dohledem. Jedno z vodítek představuje nová tech-
nická norma pro řízení bezpečnosti ve školách, na 
které pracovali specialisté pod hlavičkou vnitra 
přes dva roky.

   „Zpracovali jsme i metodiku, kde mají pedagogo-
vé krok po kroku popsány hrozby, na které by si 
měli dát pozor. Nejdůležitější je ale prvotní audit,“ 
uvedl zástupce vedoucího oddělení prevence 
kriminality a vnitřní bezpečnosti JuDr. Tomáš 
Koníček.

   Audit definuje to, co škola dělá špatně. „Je to 
taková lékařská vstupní prohlídka, která nám 
ukáže, co přesně léčit,“ doplnil prezident Asociace 
Bezpečná škola Ing. Libor Sladký, který se na vzni-
ku normy podílel. Největší problém českých škol 
představuje pohyb neohlášených osob v budo-
vách.

   „Ředitelé a pedagogové často ani nevědí, že se 
jim po škole někdo prochází, přitom se jedná 
o instituci pracující s dětmi,“ varoval odborník. 
Podle něj je nejčastějším omylem pouhá instalace 
technických prostředků. Koníček doporučuje jak 
instalaci vybavení, tak dohled zaměstnanců. 
„Protože lidský faktor je nepřekonatelný,“ vysvětlil.

   Statistická data ukazují, že množství pachatelů 
se rekrutuje z řad žáků, jak současných, tak býva-
lých prohlásil Ing. Libor Sladký. Do důsledného 
zabezpečení vstupu se pustili například na třebíč-
ské střední průmyslové škole. „Žáci budou chodit 
dovnitř přes turnikety, ve vchodu je budou snímat 
kamery, přičemž použijí vlastní čipy, a my tak bude-
me mít dokonalý přehled o tom, kdo ve škole je a 
kdo chybí,“ upřesnil ředitel školy Zdeněk Borůvka.

   Právě žáci jeho školy si letos prošli fingovaným 
útokem teroristů, který připravily jednotky integro-
vaného záchranného systému. „Při jednom cvičení 
se nám stalo, že čtyři učitelky i přesto, že o průběhu 
byly informovány, během inscenovaného napade-
ní omdlely. Selhaly. A tyhle všechny faktory musí-
me nadále zkoumat,“ řekl JuDr. Tomáš Koníček.

V rámci stovek bezpečnostních auditů 

školských zařízení jsou vidět snahy 

bezpečnost řešit bez ohledu na normy 

a to především normy požární, které 

jsou závazné.  Školy mnohdy instalují 

přístupové systémy na dveřích úniko-

vých cest způsobem, který porušuje 

požární bezpečnost. 

   Dveře jsou zavřeny, do cesty je posta-

ven turniket a není dodržena šířka úniko-

vých pruhů, provedení blokace dveří je v 

rozporu se zachováním funkční integrity 

při požáru, protože jsou použity hořlavé 

kabely, jsou použity nezálohované zdro-

je napájení a další „speciality“.

   Pokud se škola rozhodne řešit jakéko-

liv dveře na únikových cestách, je nutné 

brát v úvahu požární hledisko jako nad-

řazené a řešení vždy konzultovat 

s požárním specialistou. Ideální je na 

tato řešení vytvořit projekt, který bude 

schválen HZS. V tomto ohledu se musí 

školy naučit s normou pracovat a v pří-

padě investic do bezpečnostních systé-

mů požadovat, aby firma znala a praco-

val s platnými normami.
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váním. Internet všeho (IoE), Internet 

věcí (IoT), Smart Home, Smart Buil-

dings, Smart Factories, Smart Cities, 

Smart Administration, „revoluční“ výzvy 

Průmysl 4.0 a eGovernment 4.0 jako 

neopominutelné etapy informační evo-

luce nelze řešit bez přiměřené bezpeč-

nosti informací. Požadavek na bezpeč-

nost se tak stává i u běžných procesů, 

aplikací a systémů stejně důležitým 

jako je funkčnost, spolehlivost, cena či 

udržovatelnost.

  Reakcí na informační rizika pro chod 

státu a jeho institucí byl přijat zákon 

o kybernetické bezpečnosti, který před-

stavuje efektivní rámec pro řešení bez-

pečnostních incidentů, které přímo 

ohrožují nejenom kritickou síťovou 

infrastrukturu a významné informační 

systémy v České republice.

  Partneři projektu KYBEZ jsou připrave-

ni pomoci organizacím veřejné správy 

(veřejné moci), dalším zainteresovaným 

subjektům, jež to myslí s bezpečností 

informací vážně, a to nejenom ve splně-

ní požadavků, které na ně zákon o kyber-

netické bezpečnosti klade.

KYBEZ je nový člen Asociace bezpečná škola

Není věcí náhody, že cech byl jedním z 

prvních odborných spolků, který stál u zal-

ožení Asociace bezpečná škola. Členové 

cechu znají velice dobře problematiku škol 

po stránce mechanických zábranných 

prostředků.  Tyto zkušenosti získané leti-

tou praxí členů se podařilo implementovat 

do nové ČSN 73 4400 „Prevence kriminality 

– řízení bezpečnosti při plánování, realizaci 

a užívání škol a školských zařízení“. Pro-

střednictvím svého zástupce cechmistra 

Ing. Petra Fráze se v TNK 148 „Prevence 

kriminality a ochrana obyvatel“ podařilo 

získat podporu pro další rozšíření této 

významné normy mezi odbornou a laickou 

veřejnost.

  Cech se prostřednictvím svého zástupce 

aktivně podílí na realizaci seminářů v rámci 

projektu prevence kriminality zaměřeného 

na zabezpečení škol a školských zařízení, 

kde jako lektor vystupoval cechmistr.

  V současné době se cech aktivně zapojil 

do práce v rámci členství v ABŠ a je plat-

ným účastníkem na seminářích k danému 

tématu, kde hovoří o nutnosti zavádění 

cer t ifikovaných řešení .  S využit ím 

„Metodiky pro aplikaci nové technické 

normy“, bude po odborné stránce přispívat 

v rámci auditů k hodnocení stavu škol také 

z hlediska mechanických systémů. Přispě-

je tak k pravdivému obrazu současného 

stavu konkrétní školy, školského zařízení. 

  Dále v rámci auditu navrhne dle norem 

prevence ve stavebnictví ČSN P CEN/TS P 

14383-3 a 14383-4 správné certifikované 

řešení, které odpovídá požadavkům normy 

ČSN 73 4400. Dále vypracuje podklady 

zadání pro výběr dodavatele a doporučí 

školám a jejich zřizovatelům vhodného 

dodavatele, který je členem CMZS-ČR a 

vlastní licenci Bezpečná země (BZ). Cech je 

autorizovaným společenstvem v rámci 

Hospodářské komory ČR a je členem ELF 

(European Locksmith Federation), působí 

mezi výrobci a prodejci napříč Evropou. 

  Prostřednictvím svého členství v ABŠ, tak 

přináší zejména cenné zkušenosti, které 

přispějí k vysoké úrovni řešení použití 

mechanických zábranných systémů na 

našich školách. Našim cílem je zejména 

odborná pomoc a doporučení certifikova-

ných a tím bezpečných mechanických 

systémů při řešení bezpečnosti škol a škol-

ských zařízení.

Autor: Ing. Petr Fráz

Cech mechanických zámkových systémů ČR — klíčový člen ABŠ

Řada projektů na rekonstrukci a výstavbu školských 

zařízení není schopna vnímat bezpečnost jinak, než 

pouhou ochranu vnitřních/vnějších prostor proti 

krádežím a vandalismu. 

   Při projekční přípravě v zásadě neexistuje kvalitní a 

kvalifikovaná koordinace mezi stavbou a jednotlivý-

mi dodavateli mechanických bezpečnostních prvků, 

dveří certifikovaných v odpovídající bezpečnostní 

třídě, zámkovými systémy, dodavateli plotů a vjezdo-

vých systémů, dodavateli elektronických systémů 

a vazbou na požadovaný bezpečnostní režim a 

standard školy. Obecně je koordinace projektů a 

jednotlivých „řemesel“ častým projekčním problé-

mem, který se negativně projeví při vlastní výstavbě. 

V oblasti bezpečnosti školských zařízení navíc do 

této doby neexistovala norma, která by ukazovala, 

jaké oblasti výstavby mezi sebou vyžadují koordina-

ci. V projektech často chybí provázanost a integrace 

bezpečnostních systémů do nadřazených celků 

(ČSN CLC/TS 50398). Systémy jsou instalovány bez 

hlubších znalostí na možnou integraci s dalšími 

systémy jako je ochrana perimetru přístupovými 

kontrolními systémy (ACS), vazba na kamerové 

systémy (CCTV), SW aplikace a další. Případná 

integrace těchto systémů do jednoho celku, která by 

významně zvýšila bezpečnost díky provázanému 

předávání informací a zpětným analýzám, je násled-

ně nemožná, nebo možná za podstatně vyšších 

ekonomických nákladů.

   Vnímat bezpečnost jakou souhrn stavebně-

technických a organizačních opatření s dopadem na 

různé dodávky stavby a to již na úrovni projektové 

přípravy je smyslem normy ČSN 73 4400. Pokud 

bude norma brána v úvahu již na samém začátku 

projekčního procesu, značně usnadní implementaci 

všech požárních a bezpečnostních předpisů.

   Při plánování výstavby je nutné plně akceptovat 

platné požárně-bezpečnostní řešení stavby s ohle-

dem na únikové trasy, dveře na těchto trasách 

a shromaždiště.  Zatímco bezpečnostní specialista 

by rád viděl všechny dveře zavřené, požární specia-

lista vyžaduje dveře po směru úniku vždy otevřené. 

Projektant i v duchu popisované normy musí brát 

požární řešení jako nadřazené (například ČSN 73 

0802 a novelizovaná ČSN 73 0810) a to ačkoliv stojí 

mnohdy požadavky zabezpečení proti požárním 

požadavkům v profesním konfliktu. O to více je nutná 

koordinace bezpečnostních opatření již na úrovni 

projektové přípravy. Řešení existují a je chybou 

hledat je ve chvíli, kdy HZS neschválí kolaudaci 

stavby, protože není v souladu s platným PBŘ. 

Fingovaný útok teroristů, domluvené heslo vyhlá-
šené školním rozhlasem, kamerové systémy nebo 
dohled pedagogů a školních psychologů nad 
změnami v chování žáků. Školy se čím dál intenziv-
něji snaží zabránit jak útokům zvenčí, tak bezpeč-
nostním rizikům zevnitř, a jejich zájem o osvětu 
v tomto směru je enormní.

   Jak potvrdilo Ministerstvo vnitra, bezpečná škola 
je i nadále jednou z priorit tohoto úřadu. Po tom, co 
se v roce 2014 dostala do budovy žďárské střední 
školy žena trpící schizofrenií a zavraždila tam 
šestnáctiletého chlapce, začali odborníci z vnitra 
pracovat na poli bezpečnosti ve školách intenziv-
něji.

   Nešťastná událost se stala varováním také pro 
samotné školy a jejich ředitele, kteří uvažovali nad 
tím, jak mít pohyb osob ve školních budovách pod 
dohledem. Jedno z vodítek představuje nová tech-
nická norma pro řízení bezpečnosti ve školách, na 
které pracovali specialisté pod hlavičkou vnitra 
přes dva roky.

   „Zpracovali jsme i metodiku, kde mají pedagogo-
vé krok po kroku popsány hrozby, na které by si 
měli dát pozor. Nejdůležitější je ale prvotní audit,“ 
uvedl zástupce vedoucího oddělení prevence 
kriminality a vnitřní bezpečnosti JuDr. Tomáš 
Koníček.

   Audit definuje to, co škola dělá špatně. „Je to 
taková lékařská vstupní prohlídka, která nám 
ukáže, co přesně léčit,“ doplnil prezident Asociace 
Bezpečná škola Ing. Libor Sladký, který se na vzni-
ku normy podílel. Největší problém českých škol 
představuje pohyb neohlášených osob v budo-
vách.

   „Ředitelé a pedagogové často ani nevědí, že se 
jim po škole někdo prochází, přitom se jedná 
o instituci pracující s dětmi,“ varoval odborník. 
Podle něj je nejčastějším omylem pouhá instalace 
technických prostředků. Koníček doporučuje jak 
instalaci vybavení, tak dohled zaměstnanců. 
„Protože lidský faktor je nepřekonatelný,“ vysvětlil.

   Statistická data ukazují, že množství pachatelů 
se rekrutuje z řad žáků, jak současných, tak býva-
lých prohlásil Ing. Libor Sladký. Do důsledného 
zabezpečení vstupu se pustili například na třebíč-
ské střední průmyslové škole. „Žáci budou chodit 
dovnitř přes turnikety, ve vchodu je budou snímat 
kamery, přičemž použijí vlastní čipy, a my tak bude-
me mít dokonalý přehled o tom, kdo ve škole je a 
kdo chybí,“ upřesnil ředitel školy Zdeněk Borůvka.

   Právě žáci jeho školy si letos prošli fingovaným 
útokem teroristů, který připravily jednotky integro-
vaného záchranného systému. „Při jednom cvičení 
se nám stalo, že čtyři učitelky i přesto, že o průběhu 
byly informovány, během inscenovaného napade-
ní omdlely. Selhaly. A tyhle všechny faktory musí-
me nadále zkoumat,“ řekl JuDr. Tomáš Koníček.

V rámci stovek bezpečnostních auditů 

školských zařízení jsou vidět snahy 

bezpečnost řešit bez ohledu na normy 

a to především normy požární, které 

jsou závazné.  Školy mnohdy instalují 

přístupové systémy na dveřích úniko-

vých cest způsobem, který porušuje 

požární bezpečnost. 

   Dveře jsou zavřeny, do cesty je posta-

ven turniket a není dodržena šířka úniko-

vých pruhů, provedení blokace dveří je v 

rozporu se zachováním funkční integrity 

při požáru, protože jsou použity hořlavé 

kabely, jsou použity nezálohované zdro-

je napájení a další „speciality“.

   Pokud se škola rozhodne řešit jakéko-

liv dveře na únikových cestách, je nutné 

brát v úvahu požární hledisko jako nad-

řazené a řešení vždy konzultovat 

s požárním specialistou. Ideální je na 

tato řešení vytvořit projekt, který bude 

schválen HZS. V tomto ohledu se musí 

školy naučit s normou pracovat a v pří-

padě investic do bezpečnostních systé-

mů požadovat, aby firma znala a praco-

val s platnými normami.
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Pro technické zabezpečení škol, instalaci 

dohledových kamer CCTV, alarmu PZTS, 

identifikačních systémů, protipožárních 

systémů EPS a dalších systémů je pro 

jejich plnou funkčnost potřebný trvalý 

dálkový dohled, napojeni na certifikovaný 

dispečink PCO ARC, dle ČSN EN 50 518, 

část 1,2 a 3.

Trvalý monitoring zajistí sledování funkč-

nost zmíněných systémů, příjem poplacho-

vých stavů, tísňových signálů, kamerových 

záběrů v případě iniciace nouzového stavu 

jako např. zvýšení teploty, úniku plynu, 

zaplavení a řadu dalších stavů školy. Před 

vlastním napojením školy na moderní 

multifunkční dohledové centrum – pult 

centrální ochrany (MDC-PCO) je nutné 

zpracovat důležité dokumenty. Jedná se 

o zásahové karty, postupů pro vyhlášení 

jednotlivých druhů tísňových nouzových 

stavů a činnosti zásahových vozidel. Takto 

docílíte zajištění nepřetržité vysoké koordi-

nace a rychlé vyrozumění v případě mimo-

řádné události. Tento specializovaný dis-

pečink je také schopný za školu zajistit 

řadu funkcí od kontrol revizí až po vyrozu-

mívání složek IZS. Dispečink trvale vyhod-

nocuje řadu signálů stavů a procesů. Jde 

o značný pokrok k zajištění a posílení trvalé 

bezpečnosti školy a maximální zrychlení 

činnosti při mimořádné události. 

Na pracovištích PCO-ARC  jsou připojené 

školy monitorovány 24 hodin denně, 7 dní 

v týdnu 365 dní v roce, včetně pravidelného 

servisu a údržby. V případě neoprávněného 

vniknutí do objektu, tísňovém nouzovém 

signálu se automaticky a velmi rychle roze-

běhne řešení situace se silami IZS. Okamži-

tě je také vysláno na místo výjezdové vozi-

dlo. Činnost MDC maximálně a efektivně 

využije možnosti  technických zabezpečo-

vací systémů škol a navazuje na směrnice, 

postupy a režim ve škole.

V ČR jsou již první certifikovaná dohledová 

a poplachová přijímací centra, na které by 

se měli školy napojovat. Dohledové cent-

rum by mělo potvrdit, že plní všechny tři 

části normy ČSN EN 50518:2014. Tato 

náročná certifikace garantuje dodržení 

všech požadavků z hlediska umístění, 

stavební odolnosti, výkonnosti, spolehli-

vosti, postupů i požadavků na provoz 

a odbornou způsobilost dispečerů. V nepo-

slední řadě toto pracoviště osvědčují 

i výsledky a historie provozu dispečinku. 

V ČR jsou již více jak 26 leté zkušenosti 

a výborné výsledky v řešení mimořádných 

událostí. Tyto certifikovaná pracoviště se 

neustále rozvíjí, jsou doplňována o nové 

služby, postupuje se dle posledních stan-

dardů a technických možností. Právě pro 

svoji špičkovou kvalitu a certifikaci, jsou 

tato dohledová centra PCO-ARC určena pro 

všechny typy objektů – od objektů s vyso-

kými rizika, školy, přes běžné komerční 

objekty, objekty státní správy až po byty 

a rodinné domy. 

Autor: JUDr. Václav Růžička

Pult centrální ochrany - ARC

Školy jsou jedním ze správců osobních údajů, kteří 

zpracovávají osobní údaje na základě zvláštního 

zákona (převážně na základě zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále 

zpracovávají osobní údaje v rámci kamerových 

systému, je tedy nutné aby zřizovatelé školských 

zařízení připravili svoje organizace na splnění poža-

davků GDPR.

   GDPR je souborem pravidel pro digitální společ-

nost, který by měl být používán jednotně v celé EU. 

Obecné nařízení přebírá všechny zásady, na nichž 

evropský systém ochrany osobních údajů stojí a 

stanoví, že ochrana cestuje přes hranice současně s 

osobními údaji.

   V souladu s tím dále obecné nařízení rozvíjí a 

posiluje práva lidí, a to v obou složkách: mít (získá-

vat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpraco-

vávány a proč a domáhat se dodržování pravidel, 

včetně nápravy stavu. Obecné nařízení klade syste-

maticky důraz na vymahatelnost práv občanů 

a povinností správců (odpovědných za zpracování). 

Obsahuje proto propracovanější a náročnější pravi-

dla pro správce a zpracovatele a současně posiluje 

a vymáhá od nich výrazně aktivnější přístup. Před 

zahájením nového zpracování je třeba posoudit vliv 

jednotlivých zpracování na ochranu osobních údajů 

a za určitých podmínek si vyžádat předběžnou 

konzultaci u příslušného dozorového úřadu. Klíčem 

k nastavování povinností pro správce je rizikovost, 

která je samozřejmě dovozována z rozsahu zpraco-

vání, zpracovávaných osobních údajů a používa-

ných technologií.

   GDPR zavádí princip tzv. zodpovědnosti, který 

spočívá v povinnosti správců a zpracovatelů údajů 

bez ohledu na jejich velikost nebo počet zaměstnan-

ců zavést technická, organizační a procesní opatře-

ní za účelem prokázání souladu s principy GDPR. 

Uplatnění principu zodpovědnosti bude představo-

vat nemalé časové a finanční investice.

   Asociace bezpečná škola ve spolupráci se společ-

ností 2K CONSULTING s.r.o, bude pravidelně infor-

movat o problematice v oblasti ochrany osobních 

údajů na mateřských a základních školách v ČR. 

Ukazuje se, že osvěta je v těchto organizacích velmi 

důležitá, protože školám chybí informace. Výsledky 

šetření ukazují, že bez proškolení zaměstnanců 

týkající se nakládání s osobními údaji a bez nezbyt-

ných technických opatření a IT řešení nemohou tyto 

subjekty problematiku GPDR zvládnout.


