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Vážení čtenáři

Posláním Asociace 

bezpečná škola je 

pomoci k smysluplné-

mu řešení bezpečnosti 

školských zařízení. 

Asociace je otevřena 

ke spolupráci subjek-

tům a organizacím, 

které se zaměřují na 

bezpečnost měkkých cílů. Sjednocuje 

kompletní metodiku a přístup dle ČSN 73 

4400 v rámci celé České republiky. Školská 

zařízení, zřizovatelé a další subjekty, které 

budou chtít s asociací spolupracovat, 

dostanou odbornou pomoc, podporu

a vedení. Jsme velmi rádi, že můžeme 

přivítat nového člena ABŠ.

  Město Plzeň se stane členem Asociace 

Bezpečná škola, která je samostatným, 

nezávislým, zájmovým a dobrovolným 

spolkem sdružujícím fyzické a právnické 

osoby vyvíjející činnost v oblasti zajištění 

bezpečnosti osob, ochrany měkkých cílů, 

škol a školských zařízení.

  Členství zajistí městu efektivní a flexibilní 

provádění bezpečnostních auditů škol-

ských zařízení na území Plzně. Zapojení do 

asociace a uzavření dohody o spolupráci 

schválili zastupitelé.

Ing. Libor Sladký

Prezident Asociace bezpečná škola

Než níže popíšeme princip modelu, připo-

meneme si principy prevence a ochrany 

doporučené do školského zařízení. Kom-

plexní metodika prevence stojí na třech 

základních pilířích -  vzdělání a vědomosti o 

dané problematice, zavedená režimově-

organizační opatření a technické prostřed-

ky. Tyto pilíře nelze od sebe oddělit, protože 

následně by prevence nestála na pevných 

nohách. Nelze si například myslet, že 

zamčená škola je „tím“ komplexním řeše-

ním, nebo instalované kamery jsou „tím“ 

řešením a podobně. Přenesení těchto pilířů 

do „plátků sýra“ ukazuje, proč by takové 

smýšlení bylo nesprávné.

   Model pracuje s několika plátky švýcar-

ského sýra (jedná se o obecně zavedený 

pojem, nicméně si můžeme představit sýr 

ementálského typu), které jsou uspořádány 

vedle sebe a ukazují, že řízení rizika – myš-

leno jeho eliminace na co nejmenší přípust-

nou míru – se vždy skládá z více na sebe 

navazujících opatření.

   Vždy vycházíme ze základní teze, že mimo-

řádná situace nebo vážný incident v důsled-

ku nezvládnutého řízení rizika nenastává 

jen  selháním jedné jediné oblasti prevence 

nebo jednoho jediného jedince, který je 

součástí systému. Mimořádná událost je 

zpravidla důsledkem podcenění řady fakto-

rů, nebo obráceně řečeno, kvalitní prevence 

je založena na řízení rozličných faktorů 

daného systému (subjektu, objektu) a sklá-

dá se tedy z více vrstev. Tyto vrstvy mají a 

vytvářejí kumulativní účinek.

   Předpokládáme, že každá vrstva prevence 

má své slabiny.  Ať se jedná o lidský faktor, 

nedokonale nastavená pravidla, nevhodně 

zvolenou techniku či další aspekty. Systém 

z vícevrstvé prevence jako celek nedovolí, 

aby slabiny v jedné vrstvě ohrozily celý 

systém, protože v celkovém systému exis-

tují i jiné preventivně obranné prostředky. 

Předpokladem je nastavení systému tak, 

aby se „díry“ v jednotlivých preventivních 

vrstvách nepřekrývaly, a tak nevytvořili 

jednu velkou „díru“ propustnou riziku do 

celého systému.

Pokračování článku najdete na www.asociacebezpecnaskola.cz
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Asociace bezpečná škola chce v tomto 

newsletteru upřít pozornost vzděláva-

cích pracovníků ve školství, studentů

i rodičů na hodnotný projekt v oblasti 

multimediálního vzdělání s názvem Khan 

Academy. 

   Spolek Khanova škola spouští od červ-

na 2018 výukovou platformu KHAN 

ACADEMY poprvé zcela v češtině. Kromě 

výukových videí je nyní k dispozici spous-

ta interaktivních cvičení a lekce progra-

mování. Nová platforma přináší persona-

lizovaný přístup k učení a množství 

nástrojů, které mohou využít nejen žáci, 

ale také rodiče a zejména učitelé. Ti 

mohou vytvářet třídy, zadávat úkoly 

a sledovat pokrok žáků v reálném čase. 

To vše je dostupné zcela zdarma a pro 

všechny.

Nová platforma v češtině 

Činnost Khanovy školy se soustředí na 

rozvoj digitálních výukových zdrojů, a to 

prostřednictvím překladů cvičení a tvor-

by či titulkování videí. Výuková videa 

s českými titulky i česká videa byla již 

součástí předchozího webu khanovasko-

la.cz. Originální platforma Khan Acade-

my v češtině (https://cs.khanacademy-

.org) však nabízí mnohem více. Důležitou 

funkcí jsou nástroje, které mají k dispozi-

ci učitelé. Ti mohou v rámci platformy 

vytvořit třídu, ve které žákům zadají úkol, 

a poté jeho splnění zkontrolovat. Žáky 

může při plnění zadaných úkolů motivo-

vat, že za každý pokrok získávají body 

a odznaky.

   „Khanova škola slouží studentům již 5 

let, ale doposud jsme se soustředili pře-

devším na překlad videí. To se nyní mění. 

Od nového webu si slibujeme, že bude 

mnohem užitečnější také pro učitele, 

kteří jej mohou využít k oživení výuky, ale 

také k zavedení moderních výukových 

stylů, například metody převrácené třídy.“ 

říká Markéta Matějíčková, zakladatelka 

Khanovy školy. „Modernizace českého 

vzdělávání, zvláště pak výuky matemati-

ky, je poslední dobou žhavé téma. Khan 

Academy využívají po celém světě desít-

ky miliónů uživatelů a jsme rádi, že je nyní 

zcela zdarma přístupná české veřejnos-

ti.“ dodává předseda Khanovy školy 

Daniel Hollas.

O Khan Academy 

Khan Academy je americká nezisková 

organizace založená v roce 2009 Salma-

nem Khanem. Jejím cílem je poskytovat 

bezplatné a kvalitní vzdělání všem bez 

rozdílu pomocí platformy, na které jsou 

k dispozici nejen výuková videa, ale také 

interaktivní cvičení. Khan Academy 

využívá přes 60 miliónů uživatelů po 

celém světě, kteří jen v roce 2017 zhlédli 

přes 300 miliónů videí a vyřešili více než 

2 miliardy cvičení. Důraz je kladen na 

bezchybné zvládnutí probírané látky, což 

může být důležitým doplněním klasické-

ho vyučování ve školách. Khan Academy 

nabízí nejen kompletní látku matematiky, 

ale i mnoho dalších předmětů - od che-

mie přes programování až po dějiny 

umění.

O Khanově škole 

Česká nezisková organizace Khanova 

škola vznikla díky skupině dobrovolníků, 

kteří se shromáždili kolem úspěšného 

a bezplatného vzdělávacího projektu 

Khan Academy. Jejím cílem je nejen 

překlad obsahu Khan Academy do češti-

ny, ale také podpora českých tvůrců videí 

a propagace moderních výukových 

metod. 

Představujeme zajímavý projekt

Bezpečná škola! Jedno z hesel, které zaznívá 

jako apel a nejnaléhavější cíl po každém tragic-

kém incidentu ve škole doma i ve světě. Česká 

veřejnost má stále v povědomí tragickou smrt 

šestnáctiletého studenta žďárské střední školy 

z rukou psychicky narušené osoby v říjnu 2014.

Bezpečnostní standard škol a škol-

ských zařízení

Legislativní a normativní rámec je v současnos-

ti pevnější a jasnější. V propracovaném systé-

mu prevence kriminality, v oblasti ochrany 

měkkých cílů vznikla pod záštitou MVČR tech-

nická norma ČSN 73 4400 „Prevence kriminali-

ty – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a 

užívání škol a školských zařízení“. Tato norma 

respektující platný legislativní rámec školského 

zákona a souvisejících závazných předpisů 

ukotvuje a rozšiřuje minimální bezpečnostní 

standard stanovený metodickým doporučením 

ministerstva školství (č.j.: MSMT-1981/2015-

1). Pro aplikaci normy vznikla metodika. Její 

uvedení do praxe koordinuje Asociace bezpeč-

ná škola, z.s. jako samostatný, nezávislý profes-

ní spolek bezpečnostních profesionálů.

  Je tedy možné říci, že konečně existuje ale-

spoň doporučující předpis, který na jednom 

místě shrnuje základní a konkrétní opatření k 

zajištění bezpečnosti škol . A to je dobré výcho-

disko, za kterým je úctyhodná práce. Poděkuj-

me za ni.

Mapa loveckého revíru

Máme jasnou představu o hrozbách, rizicích a 

zranitelnosti měkkých cílů formovanou každo-

denními incidenty, občasnými mimořádnými 

událostmi i výjimečnými krizemi. Dokážeme 

analyzovat, kdo nebo co ohrožuje život, zdraví a 

ostatní zákonem chráněné zájmy i další aktiva. 

Známe klíčové procesy a dokážeme je efektivně 

chránit před zlovolným jednáním pachatelů, 

působením živlů, technickými haváriemi či 

selháním infrastruktury. Stanovujeme režimo-

vá bezpečnostní opatření, budujeme systémy 

technické ochrany, realizujeme bezpečnostní 

dohled, školíme se pro efektivní řízení rizika. 

Otázkou je zda tak činíme efektivně ve vztahu k 

bezpečnosti škol a bezpečí našich dětí. Hledej-

me dynamickou rovnováhu požadavků a přija-

telného stavu v rámci dostupných, omezených 

zdrojů. Ptejme se, která z oblastí bezpečnosti je 

prioritní:

• Personální bezpečnost

• Fyzická a objektová bezpečnost s autorizací 
vstupu,

• Informační bezpečnost a ochrana osobních 
údajů,

• Technologická bezpečnost a dostupnost 
infrastruktury,

• Požární ochrana a prevence,

• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,

• Řízení incidentů, řízení kontinuity činností
a krizové řízení,

• Poplachové a tísňové zabezpečení,

• Dohled prostřednictvím kamerových systémů

• Jiné?

Každá z uvedených oblastí představuje široký 

interdisciplinární obor bez jasných definic či 

hranic, všechny se překrývají, doplňují a podmi-

ňují a pro každou z nich nalezneme profesionál-

ního dodavatele. Odpověď je nejasná, kouzel-

ným zaklínadlem je přizpůsobení potřebám a 

možnostem konkrétní školy. Začíná lovecká 

sezóna na zřizovatele a ředitele škol a jejich 

omezené rozpočty. 

Komerční bezpečnost a škola

  Standard aktivit komerčních subjektů doporu-

čuje ABŠ z.s., vše ostatní je volná soutěž na 

jasně vymezeném trhu. První fází optimální 

cesty k bezpečnosti je bezpečnostní posouzení, 

chcete-li bezpečnostní audit. To je příležitost 

pro konzultační a poradenské firmy, jejich 

zkušené specialisty, analytiky nejlépe s certifi-

kací auditora. Výstupem jejich aktivit by mělo 

být kvalifikované posouzení stavu bezpečnosti 

školy ve vztahu k normě a auditní výrok

s návrhem opatření včetně odhadu jejich prac-

nosti či nákladů. Režimová, technická, techno-

logická, integrační a edukační opatření pak 

otevírají příležitost pro dodavatele dílčích pro-

duktů a služeb, tedy pro širokou škálu bezpeč-

nostních profesionálů. Svrchovaným pánem 

tohoto procesu však zůstává zřizovatel a vede-

ní školy, metodou pak vždy veřejná soutěž. 

Metrikou pak spíše kvalita než cena. Všestran-

ným zájmem musí být dlouhodobá spolupráce 

a spokojenost. Výsledkem zvýšení stavu i poci-

tu bezpečí.

Hlavní aktéři a jejich role

Nechme stranou již citované a neopominutelné 

aktéry bezpečnosti škol a školských zařízení, 

kterými jsou resorty školství, vnitra, Česká 

školní inspekce a zcela jistě i ABŠ z.s., zaštítěná 

Asociací krajů ČR. Hlavně díky nim je proces 

nastartován a zacílen. Solitérem je a zůstane 

ředitel školy jako odpovědný manažer s legisla-

tivou vymezenými povinnostmi a kompetence-

mi. Z hlediska formulace strategií a projektů je 

nejdůležitější role zřizovatele tedy nejčastěji 

obce, kraje a výjimečně i fyzické či právnické 

osoby. 

  Školy nestaví svůj přístup k bezpečnosti až 

dnes a na zelené louce, investovaly v minulosti 

hodně invence i prostředků pro dosažení, zdo-

konalení a udržení stávajícího bezpečnostního 

standardu, a mnohdy využily služeb komerč-

ních subjektů či osob odborně způsobilých 

(OZO). Na řadě škol působí bezpečnostní speci-

alisté, zkušení školníci či preventisté a málo kdo 

ví více o šikaně, záškoláctví, činnosti dětských 

gangů a dalších sociálně patologických jevech 

než pedagogové a výchovní poradci. Pro 

posouzení vnějšího kontextu bezpečnostní 

politiky školy jsou významné poznatky základ-

ních složek IZS, především PČR (hlavní uživatel 

výstupů), ale také obecních policií, oddělení 

prevence kriminality či odborů krizového řízení. 

Názory uvedených i dalších subjektů je potřeba 

brát do úvahy a promítat jejich postoje a názory 

do bezpečnostního posuzování a při formulaci

i realizaci bezpečnostních opatření.

Ing. Jan Suchoň,

bezpečnostní konzultant, auditor ABŠ 

Česká škola a komerční bezpečnost

Deset lidí zabil v květnu 2018 17letý mladík na 
střední v Santa Fe. Texaský viceguvernér Dan 
Patrick viní z masakru na střední „příliš mnoho 
vstupů“ v kampusu školy. Vyzývá proto ke snížení 
množství vchodů a k vyšší kontrole studentů, ne 
však ke kontrole zbraní v Americe.

   Incident se stal ve městě Santa Fe, které leží asi 
50 kilometrů od hlavního města státu Houstonu. 
Pachatelem byl podle policie 17letý Dimitrios 
Pagourtzis, který byl vyzbrojen puškou typu AR-15, 
brokovnicí a revolverem ráže 38, jež údajně patřily 
jeho otci. Pagourtzis byl po incidentu ihned zadr-
žen policií. Ve školním objektu a v jeho okolí byly 
podle policie nalezeny výbušniny.

   „Z toho co víme, střelec přišel s dlouhým kabátem 
pod kterým měl brokovnici,“ řekl republikánský 
viceguvernér Texasu Dan Patrick, který drží zbrojní 
pas od Národní střelecké asociace. „Kdyby byl pro 
každého žáka možný pouze jeden vstup, u kterého 
by byl zkontrolován, možná by byl střelec zastaven 
a celý incident by se nestal.“ vysvětloval viceguver-
nér. Při jeho komentářích k četnosti vchodů do škol 
Patrick podle CNN souhlasil s mocnými zbrojařský-
mi firmami, jejichž strategií není regulace zbraní, 
ale bezpečnější kampusy.

   „V kampusech je tolik vchodů, které nejsou hlídá-
ny a není možné zkontrolovat všechny studenty, 
kteří projdou,“ řekl Patrick na konferenci. „Musíme 
udělat spoustu práce a investovat hodně peněz do 
ochrany našich dětí,“ dodal.

  Počet incidentů na amerických středních se zvy-
šuje a tím pádem i vlna kritiky ze strany studentů. 
Studenti volají po zvýšení věkové hranice pro 
nákup a držení zbraní, o němž podle CNN uvažuje i 
americký prezident Donald Trump. Místní zákono-
dárci rovněž zvažují, že věkovou hranici zvýší z 18 
na 21 let.

  Robert Solomon, ředitel divize pro výstavbu sta-
vebních a bezpečnostních předpisů, spolu s Národ-
ní bezpečnostní asociací tvrdí, že problém nemusí 
být pouze v počtu vstupů, ale v navržení únikových 
vchodů.

  „Mnoho budov je nyní navrhnuto s jedním vcho-
dem, ale s více možnými východy, jsou jimi napří-
klad obchodní domy značky Walmart nebo Costco,“ 
řekl Solomon: „Obchodní domy mají jeden hlavní 
vstup a mnoho únikových východů, které se dají v 
případě nebezpečí otevřít zevnitř.“

ZDROJ: server LIDOVKY.CZ

Komentář ABŠ: Doporučujeme, aby škola využívala pouze 

jeden kontrolovaný vchod pro vstup žáků, zaměstnanců 

a cizích osob. Škola by měla vpouštět cizí lidi až po ověření, 

proč do budovy chtějí. Dále by měla mít uzamykatelné všech-

ny vstupy do dalších prostor v areálu školy. Vhodná je také 

úprava zeleně tak, aby okolí přístupových cest bylo přehledné.

Ne zbraně, ale otevřené dveře!
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vytvořit třídu, ve které žákům zadají úkol, 

a poté jeho splnění zkontrolovat. Žáky 

může při plnění zadaných úkolů motivo-

vat, že za každý pokrok získávají body 

a odznaky.

   „Khanova škola slouží studentům již 5 

let, ale doposud jsme se soustředili pře-

devším na překlad videí. To se nyní mění. 

Od nového webu si slibujeme, že bude 

mnohem užitečnější také pro učitele, 

kteří jej mohou využít k oživení výuky, ale 

také k zavedení moderních výukových 

stylů, například metody převrácené třídy.“ 

říká Markéta Matějíčková, zakladatelka 

Khanovy školy. „Modernizace českého 

vzdělávání, zvláště pak výuky matemati-

ky, je poslední dobou žhavé téma. Khan 

Academy využívají po celém světě desít-

ky miliónů uživatelů a jsme rádi, že je nyní 

zcela zdarma přístupná české veřejnos-

ti.“ dodává předseda Khanovy školy 

Daniel Hollas.

O Khan Academy 

Khan Academy je americká nezisková 

organizace založená v roce 2009 Salma-

nem Khanem. Jejím cílem je poskytovat 

bezplatné a kvalitní vzdělání všem bez 

rozdílu pomocí platformy, na které jsou 

k dispozici nejen výuková videa, ale také 

interaktivní cvičení. Khan Academy 

využívá přes 60 miliónů uživatelů po 

celém světě, kteří jen v roce 2017 zhlédli 

přes 300 miliónů videí a vyřešili více než 

2 miliardy cvičení. Důraz je kladen na 

bezchybné zvládnutí probírané látky, což 

může být důležitým doplněním klasické-

ho vyučování ve školách. Khan Academy 

nabízí nejen kompletní látku matematiky, 

ale i mnoho dalších předmětů - od che-

mie přes programování až po dějiny 

umění.

O Khanově škole 

Česká nezisková organizace Khanova 

škola vznikla díky skupině dobrovolníků, 

kteří se shromáždili kolem úspěšného 

a bezplatného vzdělávacího projektu 

Khan Academy. Jejím cílem je nejen 

překlad obsahu Khan Academy do češti-

ny, ale také podpora českých tvůrců videí 

a propagace moderních výukových 

metod. 

Představujeme zajímavý projekt

Bezpečná škola! Jedno z hesel, které zaznívá 

jako apel a nejnaléhavější cíl po každém tragic-

kém incidentu ve škole doma i ve světě. Česká 

veřejnost má stále v povědomí tragickou smrt 

šestnáctiletého studenta žďárské střední školy 

z rukou psychicky narušené osoby v říjnu 2014.

Bezpečnostní standard škol a škol-

ských zařízení

Legislativní a normativní rámec je v současnos-

ti pevnější a jasnější. V propracovaném systé-

mu prevence kriminality, v oblasti ochrany 

měkkých cílů vznikla pod záštitou MVČR tech-

nická norma ČSN 73 4400 „Prevence kriminali-

ty – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a 

užívání škol a školských zařízení“. Tato norma 

respektující platný legislativní rámec školského 

zákona a souvisejících závazných předpisů 

ukotvuje a rozšiřuje minimální bezpečnostní 

standard stanovený metodickým doporučením 

ministerstva školství (č.j.: MSMT-1981/2015-

1). Pro aplikaci normy vznikla metodika. Její 

uvedení do praxe koordinuje Asociace bezpeč-

ná škola, z.s. jako samostatný, nezávislý profes-

ní spolek bezpečnostních profesionálů.

  Je tedy možné říci, že konečně existuje ale-

spoň doporučující předpis, který na jednom 

místě shrnuje základní a konkrétní opatření k 

zajištění bezpečnosti škol . A to je dobré výcho-

disko, za kterým je úctyhodná práce. Poděkuj-

me za ni.

Mapa loveckého revíru

Máme jasnou představu o hrozbách, rizicích a 

zranitelnosti měkkých cílů formovanou každo-

denními incidenty, občasnými mimořádnými 

událostmi i výjimečnými krizemi. Dokážeme 

analyzovat, kdo nebo co ohrožuje život, zdraví a 

ostatní zákonem chráněné zájmy i další aktiva. 

Známe klíčové procesy a dokážeme je efektivně 

chránit před zlovolným jednáním pachatelů, 

působením živlů, technickými haváriemi či 

selháním infrastruktury. Stanovujeme režimo-

vá bezpečnostní opatření, budujeme systémy 

technické ochrany, realizujeme bezpečnostní 

dohled, školíme se pro efektivní řízení rizika. 

Otázkou je zda tak činíme efektivně ve vztahu k 

bezpečnosti škol a bezpečí našich dětí. Hledej-

me dynamickou rovnováhu požadavků a přija-

telného stavu v rámci dostupných, omezených 

zdrojů. Ptejme se, která z oblastí bezpečnosti je 

prioritní:

• Personální bezpečnost

• Fyzická a objektová bezpečnost s autorizací 
vstupu,

• Informační bezpečnost a ochrana osobních 
údajů,

• Technologická bezpečnost a dostupnost 
infrastruktury,

• Požární ochrana a prevence,

• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,

• Řízení incidentů, řízení kontinuity činností
a krizové řízení,

• Poplachové a tísňové zabezpečení,

• Dohled prostřednictvím kamerových systémů

• Jiné?

Každá z uvedených oblastí představuje široký 

interdisciplinární obor bez jasných definic či 

hranic, všechny se překrývají, doplňují a podmi-

ňují a pro každou z nich nalezneme profesionál-

ního dodavatele. Odpověď je nejasná, kouzel-

ným zaklínadlem je přizpůsobení potřebám a 

možnostem konkrétní školy. Začíná lovecká 

sezóna na zřizovatele a ředitele škol a jejich 

omezené rozpočty. 

Komerční bezpečnost a škola

  Standard aktivit komerčních subjektů doporu-

čuje ABŠ z.s., vše ostatní je volná soutěž na 

jasně vymezeném trhu. První fází optimální 

cesty k bezpečnosti je bezpečnostní posouzení, 

chcete-li bezpečnostní audit. To je příležitost 

pro konzultační a poradenské firmy, jejich 

zkušené specialisty, analytiky nejlépe s certifi-

kací auditora. Výstupem jejich aktivit by mělo 

být kvalifikované posouzení stavu bezpečnosti 

školy ve vztahu k normě a auditní výrok

s návrhem opatření včetně odhadu jejich prac-

nosti či nákladů. Režimová, technická, techno-

logická, integrační a edukační opatření pak 

otevírají příležitost pro dodavatele dílčích pro-

duktů a služeb, tedy pro širokou škálu bezpeč-

nostních profesionálů. Svrchovaným pánem 

tohoto procesu však zůstává zřizovatel a vede-

ní školy, metodou pak vždy veřejná soutěž. 

Metrikou pak spíše kvalita než cena. Všestran-

ným zájmem musí být dlouhodobá spolupráce 

a spokojenost. Výsledkem zvýšení stavu i poci-

tu bezpečí.

Hlavní aktéři a jejich role

Nechme stranou již citované a neopominutelné 

aktéry bezpečnosti škol a školských zařízení, 

kterými jsou resorty školství, vnitra, Česká 

školní inspekce a zcela jistě i ABŠ z.s., zaštítěná 

Asociací krajů ČR. Hlavně díky nim je proces 

nastartován a zacílen. Solitérem je a zůstane 

ředitel školy jako odpovědný manažer s legisla-

tivou vymezenými povinnostmi a kompetence-

mi. Z hlediska formulace strategií a projektů je 

nejdůležitější role zřizovatele tedy nejčastěji 

obce, kraje a výjimečně i fyzické či právnické 

osoby. 

  Školy nestaví svůj přístup k bezpečnosti až 

dnes a na zelené louce, investovaly v minulosti 

hodně invence i prostředků pro dosažení, zdo-

konalení a udržení stávajícího bezpečnostního 

standardu, a mnohdy využily služeb komerč-

ních subjektů či osob odborně způsobilých 

(OZO). Na řadě škol působí bezpečnostní speci-

alisté, zkušení školníci či preventisté a málo kdo 

ví více o šikaně, záškoláctví, činnosti dětských 

gangů a dalších sociálně patologických jevech 

než pedagogové a výchovní poradci. Pro 

posouzení vnějšího kontextu bezpečnostní 

politiky školy jsou významné poznatky základ-

ních složek IZS, především PČR (hlavní uživatel 

výstupů), ale také obecních policií, oddělení 

prevence kriminality či odborů krizového řízení. 

Názory uvedených i dalších subjektů je potřeba 

brát do úvahy a promítat jejich postoje a názory 

do bezpečnostního posuzování a při formulaci

i realizaci bezpečnostních opatření.

Ing. Jan Suchoň,

bezpečnostní konzultant, auditor ABŠ 

Česká škola a komerční bezpečnost

Deset lidí zabil v květnu 2018 17letý mladík na 
střední v Santa Fe. Texaský viceguvernér Dan 
Patrick viní z masakru na střední „příliš mnoho 
vstupů“ v kampusu školy. Vyzývá proto ke snížení 
množství vchodů a k vyšší kontrole studentů, ne 
však ke kontrole zbraní v Americe.

   Incident se stal ve městě Santa Fe, které leží asi 
50 kilometrů od hlavního města státu Houstonu. 
Pachatelem byl podle policie 17letý Dimitrios 
Pagourtzis, který byl vyzbrojen puškou typu AR-15, 
brokovnicí a revolverem ráže 38, jež údajně patřily 
jeho otci. Pagourtzis byl po incidentu ihned zadr-
žen policií. Ve školním objektu a v jeho okolí byly 
podle policie nalezeny výbušniny.

   „Z toho co víme, střelec přišel s dlouhým kabátem 
pod kterým měl brokovnici,“ řekl republikánský 
viceguvernér Texasu Dan Patrick, který drží zbrojní 
pas od Národní střelecké asociace. „Kdyby byl pro 
každého žáka možný pouze jeden vstup, u kterého 
by byl zkontrolován, možná by byl střelec zastaven 
a celý incident by se nestal.“ vysvětloval viceguver-
nér. Při jeho komentářích k četnosti vchodů do škol 
Patrick podle CNN souhlasil s mocnými zbrojařský-
mi firmami, jejichž strategií není regulace zbraní, 
ale bezpečnější kampusy.

   „V kampusech je tolik vchodů, které nejsou hlídá-
ny a není možné zkontrolovat všechny studenty, 
kteří projdou,“ řekl Patrick na konferenci. „Musíme 
udělat spoustu práce a investovat hodně peněz do 
ochrany našich dětí,“ dodal.

  Počet incidentů na amerických středních se zvy-
šuje a tím pádem i vlna kritiky ze strany studentů. 
Studenti volají po zvýšení věkové hranice pro 
nákup a držení zbraní, o němž podle CNN uvažuje i 
americký prezident Donald Trump. Místní zákono-
dárci rovněž zvažují, že věkovou hranici zvýší z 18 
na 21 let.

  Robert Solomon, ředitel divize pro výstavbu sta-
vebních a bezpečnostních předpisů, spolu s Národ-
ní bezpečnostní asociací tvrdí, že problém nemusí 
být pouze v počtu vstupů, ale v navržení únikových 
vchodů.

  „Mnoho budov je nyní navrhnuto s jedním vcho-
dem, ale s více možnými východy, jsou jimi napří-
klad obchodní domy značky Walmart nebo Costco,“ 
řekl Solomon: „Obchodní domy mají jeden hlavní 
vstup a mnoho únikových východů, které se dají v 
případě nebezpečí otevřít zevnitř.“

ZDROJ: server LIDOVKY.CZ

Komentář ABŠ: Doporučujeme, aby škola využívala pouze 

jeden kontrolovaný vchod pro vstup žáků, zaměstnanců 

a cizích osob. Škola by měla vpouštět cizí lidi až po ověření, 

proč do budovy chtějí. Dále by měla mít uzamykatelné všech-

ny vstupy do dalších prostor v areálu školy. Vhodná je také 

úprava zeleně tak, aby okolí přístupových cest bylo přehledné.

Ne zbraně, ale otevřené dveře!
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Školy to samy nezvládnou?

O zajištění bezpeč-

nosti na školách 

hovořil v květno-

vém vydání 2018 

časopis Bezpeč-

nost ve městech 

a obcích s prezi-

dentem Asociace 

bezpečná škola, 

Ing. Liborem Sladkým.

Jak byste zhodnotil současný stav 

zabezpečení škol v ČR?

   V posledních dvou letech vnímám u škol jistý 

posun k lepšímu vidění této problematiky 

a snahu ji řešit. To, co postrádám, je systema-

tické vedení a zavedený systém. Současný stav 

škol považuji v tomto ohledu za neutěšený. 

Řada škol udělala dílčí kroky, ale chybí jim 

komplexnost. Něco se začalo řešit, ale věc se 

neposunula dál nebo se škola po nějaké době 

opět vrátila k původním chybám. Mají například 

v ruce bezpečnostní audit a doporučení, ale 

neumí je uchopit. Prvotně jsou překvapeni 

výstupy z auditu a motivováni problémy řešit, 

ale po čase někteří představitelé škol začnou 

tvrdit, že je to vlastně celé nanic. Je to stejné 

jako kdybyste obdrželi zprávu od lékaře s dia-

gnózou a doporučením, co dělat, ale zprávu 

byste založili a buď nedělali nic, nebo dělali, ale 

jen krátkodobě. A za nějakou dobu byste řekli, 

že lékař a jeho zpráva jsou vlastně k ničemu. 

I s takovou argumentací se setkáváme.

Jaké chyby při zabezpečení škol se

u nás nejčastěji dělají?

  Mě i celý tým z asociace trápí, že velká část 

škol je také stále fyzicky otevřená jakékoliv 

návštěvě s tím, že škola má být přeci otevřená 

komukoliv. To je samozřejmě velká chyba. 

O pohyb návštěvníků po budově poté, co jsou 

vpuštěni dovnitř, pokud je vůbec zavřeno, se již 

nikdo efektivně nestará. Mohou klidně chodit 

po celé škole. V tomto ohledu často slyšíme od 

škol, že to nejde vyřešit, ačkoliv to není pravda. 

Máme školy z rozličných lokalit, různě veliké a 

různě zaměřené (základní, střední, umělecké), v 

nichž se vedení podařilo zavést jasná pravidla a 

režim. Asociace má zpracovanou přesnou 

metodiku a je schopna ji škole připravit na míru. 

Problém není v tom, že to nejde, ale v tom, zda 

vedení školy chce, nebo nechce a má následně 

sílu vyžadovat režimová opatření od zaměst-

nanců i rodičů. Řada škol vidí řešení jen v insta-

lované bezpečnostní technice, která ale samo-

zřejmě není samospasitelná a opět vyžaduje 

režim. Školy tak mnohdy nakoupí ne zcela 

smysluplnou techniku nebo pořídí dobrou, ale 

špatně ji instalují či používají. Školy mají také 

nedostatky ve vnímání varovných signálů, které 

jsou mnohdy od žáků nebo dalších osob vysílá-

ny, ale školy je nevidí nebo nerozpoznají. 

V tomto ohledu organizujeme pro školy samo-

statný seminář od renomovaných kolegů 

z asociace. Řada útoků v zahraničí se dala 

eliminovat, kdyby se naslouchalo varovným 

signálům, které byly vysílány.

Dá se odhadnout, kolik peněz by si vyžá-

dalo, aby se zabezpečení škol v ČR 

uvedlo do nějakého rozumného stavu?

   Každá škola je individuální. Opravdu neexistu-

je šablona. Máme zpracována vzorová řešení, 

ta jsou odzkoušena v praxi jako funkční, ale 

o ceně rozhoduje řada faktorů. Velikost školy, 

počet vstupů, typ školy z hlediska stavebního 

provedení, počet žáků a další důležité parame-

try. Škola se může technicky vybavit za desítky 

tisíc, ale také za stovky tisíc. Pokud chce škola 

něco řešit, rozhodně musí být na vstupu bez-

pečnostní audit a na techniku následně projekt. 

A slovo projekt bych chtěl zdůraznit. Bez projek-

tu se často vytváří nesmyslná řešení. Navíc je 

potřeba vnímat, že technika bude řešit ochranu 

osob, nikoliv majetku. A to vyžaduje odlišný 

přístup.

Jakou úlohu v zajištění bezpečnosti 

škol hrají samosprávy jako zřizovatelé?

Obrovskou. S celou řadou zřizovatelů aktivně 

spolupracujeme a byli to právě oni, kdo nás 

oslovili. Neberou situaci na lehkou váhu. Pro 

školy, které se přihlásí samy, je velmi složité 

vysvětlit zřizovateli co a proč řeší.

Jak by v tomto smyslu měla probíhat 

spolupráce mezi ředitelem školy a rad-

nicí?

Ideální je, když radnice jako zřizovatel například 

požádá asociaci o seminář a pozve na něj vede-

ní jednotlivých škol. Školy se seznámí s proble-

matikou a již na semináři probíhá otevřená 

diskuze mezi školami, radnicí a námi a domlou-

vá se další směr spolupráce. V loňském roce 

jsme napříč republikou absolvovali desítky 

seminářů s pozitivním ohlasem a dopadem na 

školy. Semináře obsazujeme týmem velmi 

kvalitních lektorů a odborníků.

Ředitelé škol sami mnohdy nejsou 

schopni posoudit všechna bezpeč-

nostní rizika a navrhnout k nim přísluš-

ná opatření. Najímají si proto externí 

odborníky. Mohl byste poradit, jak 

a podle jakých kritérií takového odbor-

níka vybírat, aby byla jistota, že odvede 

skutečně kvalitní práci?

   Začínám zaznamenávat názory, že posouzení 

– bezpečnostní audit – si škola zvládne sama. 

Nezvládne. Je součástí problému a neumí se 

podívat na sebe sama z nadhledu. Při auditech 

vidíme,  jak celou řadu problémů nevnímá. A to, 

i když ví, co by měla zkoumat. To je logické. 

Zrovna tak není možné udělat audit s neucele-

nými znalostmi, byť jsem například strážník 

nebo bývalý policista.

   Asociace vytvořila dle normy ČSN 73 4400 

(norma pro prevenci kriminality ve školském 

prostředí) komplexní metodiku pro audity 

a vyškolila odborníky. Auditory lze oslovit přes 

nás, jejich seznam je na našich webových 

stránkách (www. asociacebezpecnaskola.cz) 

a na stránkách Ministerstva vnitra. Dosavadní 

ohlasy potvrzují, že audit je pro školy mnohdy 

překvapením a přináší jim zcela konkrétní 

poznatky z jejich prostředí.

   Auditor musí poctivě vnímat vnější a vnitřní 

vlivy, slabé a silné stránky. Musí umět vidět 

atmosféru, posoudit techniku, provést pene-

trační test a mnohé další. Pokud auditor škole 

tvrdí, že vše zvládne za jeden den, nemůže 

poskytnout kvalitní výstup. Více o auditech 

píšeme na našich stránkách a mluvíme na 

seminářích, na které jste srdečně zváni.

Zdroj: Bezpečnost ve městech a obcích 5/2018
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