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Projekty v oblasti bezpečnosti škol
v Karlovarském kraji
• Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji
+ dohledový server
• Bezpečná škola – prevence především (ozbrojený útočník
ve školském zařízení, požár a zakouření)
• Dohledová služba ve škole – metodický dokument

• Soft - reaudity škol

Zabezpečení škol a školských zařízení
v Karlovarském kraji
• Projekt vznikl v roce 2015, a to jako reakce na aktuální hrozby
v oblasti ochrany měkkých cílů
• Školy a školská zařízení – statisticky časté prostředí, kde dochází
k ozbrojeným útokům, nedostatečné zabezpečení (prostředí
snadno zranitelné), heterogenita osob, velké následky (nejvíce
pociťovaná újma)

• Zpracování analýz a bezpečnostních posouzení středních škol
Karlovarského kraje v roce 2015 – 26 bezpečnostních auditů
• Rozdělení škol do etap z hlediska realizace a zahájení realizace

8 ETAP
• 21 středních škol s právní subjektivitou.
• 2022 – do současné doby realizováno u 15 středních škol, 14 škol
kompletně hotové, 1 škola v realizaci
• 2022 – 2 školy projekty
• 2023 – 2 školy realizace, 2 školy projekty
• 2024 – 2 školy realizace, ukončená realizace u 19 škol, 2 školy dle
situace

• Dohledový server KÚ KVK – napojeno 16 objektů
• Napojení kamer z opláštění budov některých středních škol na
MKDS městských policií (pilotně město Sokolov)

"Bezpečná škola – zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji – 4. etapa" - stav k 31.12.2019
Jméno a příjmení
ředitele

P.č.

Realizace
pořadí

1.

1

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

SOKOLOV

Jednoty 1620

Pavel

Janus

2.

2

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

KARLOVY VARY

Ondřejská 1122/56

Jiří

3.

3

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

DALOVICE

Hlavní 114/29

4.

4

Gymnázium Cheb, příspěvková organizace

CHEB

Nerudova 2283/7

5.

5

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

SOKOLOV

6.

6

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

7.

7

8

9

10

Škola, školské zařízení

Město

Ulice

Titul

Bakaláři změna
licence

Telefon

Projekt termín

Realizace

Projekt Oz.út.

Kamery typ

Mgr.

352 603 825

prosinec 17

leden 18

A/R

HIK

Neumann

RNDr.

353 221 299

---

prosinec 17

A/R

HIK

Sunek

Mgr.

353 227 565

---

listopad 17

Jaroslav

Kočvara

RNDr. Ing.

739 322 319

leden, únor 18

únor 18

Husitská 2053

Jiří

Widž

RNDr.

352 623 342-3

únor, březen 18

březen 19

CHEB

Hradební 58/10

Zdeněk

Hrkal

Mgr.

351 011 060-3

listopad 19

Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace

MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ

Komenského 449/2

Jiří

Chum

Ing.

354 622 605

duben 19

8

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

KARLOVY VARY

Lidická 455/40

Bohuslav Peroutka

Mgr.

354 224 711

červenec 19

9

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary,
KARLOVY VARY
příspěvková organizace

Bezručova 1312/17

Pavel

Bartoš

Mgr.

354 224 150

květen 18

10

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace

KARLOVY VARY

Poděbradská 1247/2

Hana

Švejstilová

Mgr.

353 233 936

duben 19

AVG

Zhájeno VŘ na dodavatele, vyhodnocení leden 2020, termín dokončení únor/březen 2020

11

11

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace

KARLOVY VARY

nám. K. Sabiny 159/16

Michal

Vachovec

Mgr.

353 362 811

červenec 19

AVG

Vybrána firma k realizaci, zahájení prací leden/únor 2020. Dokočení květen 2020.

12

12

Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace

OSTROV

Studentská 1205

Jaroslav

Šafránek

Mgr.

353 612 753

květen 18

říjen 19

13

13

Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace

ŽLUTICE

Žižkov 345

Radka

Stolariková

Ing.

353 393 167

červen 18

září 18

14

14

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace

MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ

Ruská 355/7

Klára

Tesařová

Mgr.

354 624 166

březen 19

listopad 19

Výstavba řídícího serveru na krajském úřadu Karlovarského kraje a napojení PZTS a ACS realizovaných škol

Karlovy Vary

Roman

Sviták

Mgr.

15

Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace + Odloučené pracoviště zemědělské školy Dalovice

CHEB

Obrněné brigády 2258/6

Tomáš

Mašek

Mgr. Bc.

354 408 011

16

Gymnázium Aš, příspěvková organizace

AŠ

Hlavní 2514/106

Petr

Jelínek

Mgr.

354 525 585

17

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

SOKOLOV

Žákovská 716

Ilona

Medunová

Mgr.

352 622 765

18

První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace

KARLOVY VARY

Národní 445/25

Zdeněk

Papež

RNDr.

353 501 111

Škola po kompletní stavební rekonstrukci včetně bezpečnostních systémů v roce 2015. V rámci této dodávky byly
instalovány čtečky na přístup žáků.

19

Gymnázium a střední odborná škola Chodov, příspěvková organizace

CHODOV

Smetanova 738

Eva

Temňáková

Ing.

354 224 002

Malá škola po rekonstrukci vnitřních prostor z důvodu stěhování (rok 2015), škola byla nově (byť ne vhodným
systémem) zabezpečena. V tuto chvíli není vzhledem k umístění a počtu žáků prioritní její řešení.

20

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

OSTROV

Klínovecká 1197

Pavel

Žemlička

Ing.

353 416 400

21

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

Karlovy Vary

náměstí 17. listopadu 710/12

Markéta

Šlechtová

Ing. Bc.

739 505 675

A/R

Soft-reaudity

A

Poznámka k současnému stavu

Etap
a

Nutné zohlednit vstup nových škol (střední Policejní a Vojenská). V rámci reauditu připraveny veškeré podklady pro
bezpečnostní projekt.

Hotová

1

Hotová

HIK

A

HIK

A

AVG

A

Hotová

A

Hotová

A

Hotová. Původně byla škola vysoutěžena v rámci 1.etapy. Po krajských volbách byl projekt Bezpečná škola zastaven
a nedošlo k realizaci. Po jeho opětovném schválení bylo povoleno škole projekt realizovat. Z těchto důvodů byla škola
přesunuta do 2.etapy (etapa schválená novým vedením kraje)

AVG

2
listopad 19

A/R

září 18

A/R

AVG

Zahájena realizace díla listopad 2019, dokončení leden 2020

AVG

AVG

AVG

A

A

A

A

Hotová, Nácvik OÚ dne 4.11.19, Zakouření objektu nácvik 8.10.19 - proběhlo.

Hotová , v rámci projektu bezpečná škola se realizovala opatření dle PD a v letošním roce došlo k integračnímu
propojení na komplexní systém PZTS.

3
A/R

Hotová

AVG

AVG

A

Hotová

odevzdáno finální zadání pro VŘ

4

5

6
A/R

Zcela nová škola postavena v roce 2011. Základní systémy - čtečky pro příchod byly instalovány. V rámjci práce se
školou (vzdělávání) domluven nácvik zakouření. Zakouření proběhlo 26.6.2019.

Z důvodu celkového přehledu škol doplňujeme tuto školu. Škola sídlí v budově, která je ve stavebně "havarijním"
stavu a prvotně se musí dořešit kde bude škola umístěna. Investice do bezpečnostních systémů by v tuto chvíli byla
neefektivní.

Bezpečná škola –
prevence především
(ozbrojený útočník ve školském zařízení, požár a zakouření)
• Navazující projekt, který vznikl v roce 2018
• Školení (instruktáž) zaměstnanců školy metodou USB a nácvik
modelových situací – přítomnost ozbrojeného útočníka ve
školském zařízení, požár a zakouření.
• Realizováno ve spolupráci:
• Asociace Bezpečná škola, z. s.
• Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
• Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, p. o.
• Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje
• Zpracování typových karet USB

CÍLE
• Zvýšení míry zabezpečení škol proti závažným útokům a
snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného
útočníka
ve školním prostředí
• Zvýšení schopnosti všech zaměstnanců škol (a jejich
prostřednictvím i žáků) na tuto mimořádnou událost vhodně
a účinně reagovat, a tím zmírnit dopady možného útokú
• Pomoc školám při zavádění bezpečnostních standardů na
úroveň ročního procesního řízení a validace

Soft - reaudity škol

• Ověření dodržování a účinnosti nastavených režimových
parametrů a bezpečnostní techniky formou penetračních testů
• Velká zranitelnost – selhání lidského faktoru

• Bezpečnost je podceňována s myšlenkou, že se „nic stát nemůže“

Dohledová služba ve škole
• zveřejnění - květen 2021
• autor - odbor bezpečnosti a krizového řízení KÚ KVK

• využití možné i mimo Karlovarský kraj
• určeno pro ředitele ZŠ, SŠ a pro jejich zřizovatele

• absence uceleného materiálu, který by pojednával o konceptu
dohledové služby ve škole
• reakce na nekomplexní, roztříštěné a individuální přístupy
• manuál pro zřízení pozice pracovníka dohledové služby –
metodika

Důvod vzniku dokumentu?

.

Cíl materiálu
Pomoci školám, které chtějí zvýšit svoji
bezpečnost

prostřednictvím

zřízení

dohledové služby a zároveň sjednotit
základní

pilíře

fungování

dohledové

služby ve škole za účelem zvýšení její
efektivity

Děkuji za pozornost
Mgr. Roman Sviták
vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení
bezpečnostní ředitel
2. 6. 2022

