Otázky 4 a 5
Fyzické zabezpečení vstupů po celou dobu výuky

Otázka č. 5: Pokud ano, kým?
Z 53 % respondentů, kteří mají zabezpečen vstup po celou dobu výuky, jich 23 % využívá fungující vrátnici. Znovu se ukazuje, jak ideálním řešením bezpečnosti osob ve škole je funkční a dobře nastavená
vrátnice.
Ideální vrátnice má vedenou knihu návštěv a návštěvu minimálně ohlásí navštívenému. Ten si pro návštěvu dojde. Vrátnice má možnost
v případě pochybností ztotožnit navštíveného například ukázáním
občanského nebo řidičského průkazu. Návštěva by měla obdržet návštěvnickou visačku, kterou při odchodu odevzdá.

Na druhém konci bezpečnosti jsou vrátnice, které pouze otevírají dveře a po zápisu do knihy návštěv odesílají návštěvu k navštívenému.
V rámci penetračních testů máme ověřeno, že do knihy návštěv se
může návštěva zapsat pod smyšleným jménem a se smyšleným příběhem důvodu návštěvy. Taková osoba se následně může zcela bez kontroly pohybovat po škole.
Odpovědi „jiné“ (51 %) zahrnují zpravidla nepedagogické zaměstnance školy v době výuky a případně pedagogy v době přestávek.
Ve 26 % případů je odpovědí školník. Jak vyplývá z auditních zpráv,
nebývá školník tím, kdo by mohl stát po celou dobu vyučování
u vstupních dveří, protože má mnoho jiných úkolů.
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Vstup do školy je fyzicky zabezpečen
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Otázka č. 6: Podílí se na zajištění bezpečnosti žáků při příchodu do školy vedle zaměstnanců školy i další osoby?
Toto zajištění bezpečnosti se týká prostoru před školou a v jejím okolí.
Pouze 17 % dotazovaných škol odpovědělo kladně. Pokud dohledy na
ranních vstupech stojí v budově školy a prostor před školou není bezpečnostně ošetřen, je dobré, pokud škola při zajištění bezpečnosti žáků při příchodu do školy s někým dalším spolupracuje. Spolupráce
s dalšími subjekty je vhodná nejen při ranních vstupech, ale také když
děti školu opouštějí.
Z auditů škol vyplývá, že řada negativních jevů, jako je šikana, se odehrávají nebo mají dozvuky před školou. Pokud se v těchto prostorech
pohybuje nějaká autorita, je to důležitý prvek prevence. Z auditů máme zmapovány i situace, kdy například parta mladíků čekala na odchody dětí ze školy a „vybírala“ od nich pod pohrůžkou násilí peníze.
Nejednalo se o ojedinělý případ. Škola by měla vždy brát v úvahu výši
rizika danou například lokalitou, ve které se nachází, nebo sousedy
v bezprostřední blízkosti školy (například ubytovna).
Dohled před školou není dle ankety řešen dostatečně a ukazuje na jedno ze slabých míst zajištění bezpečnosti škol a školských zařízení.
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