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Na cestě k bezpečné škole a nastavení požadovaných parametrů vám
bude pravděpodobně stát celá řada domnělých či skutečných úskalí. Tato úskalí bude nutné řešit a věnovat jim pozornost.
Finance
Častý argument, proč „bezpečnost nelze implementovat“. Uváděným
důvodem je cena technických prostředků. Nicméně škola může být bezpečná i s minimem technických prostředků, pokud správně nastaví bezpečnostní režim a organizaci. Technické prostředky jsou významným
pomocníkem, nikoliv však jediným a základním řešením. Zde už není
argumentem finanční náklad, ale ochota či neochota problém řešit.
Grafy na následující straně správně ukazují význam režimových opatření jako celku včetně techniky. Nesprávný režim používání techniky dle
grafu na obrázku 12 bezpečnost výrazně snižuje.
Provázanost techniky a režimových opatření vyjadřují grafy na následující straně.
Právní vymahatelnost ČSN 73 4400
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 29 odst. 2 ukládá: „Školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských
služeb a poskytují žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví. Ministerstvo školství stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání
ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.“
Popisovaná norma ČSN 73 4400 má pomoci k naplnění tohoto zákonného požadavku. Dokud se norma nestane součástí například prováděcí
vyhlášky ke školskému zákonu, bude její vymahatelnost složitá.
Jedinou výjimku bude tvořit situace, kdy se norma dostane do procesu projekční výstavby (nové nebo na rekonstrukci) a její aplikaci bude
vyžadovat sám investor.
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Požární zabezpečení objektu
(EPS)
Zabezpečení proti vniknutí cizí
osoby (mechanické,
elektronické)
Monitorování dění v objektu
(CCTV)
Kontrola docházky žáků (ACS)

Režimová opatření (Školní řád,
PBŘ)
Obrázek 11: Vliv bezpečnostních opatření na bezpečnost žáků. Zdroj: Statistické
údaje ABŠ

Požární zabezpečení objektu (EPS)

Zabezpečení proti vniknutí cizí
osoby (mechanické, elektronické)
Monitorování dění v objektu
(CCTV)
Kontrola docházky žáků (ACS)

Režimová opatření (Školní řád,
PBŘ)
Obrázek 12: Vliv bezpečnostních opatření v závislosti na lidském faktoru.
Zdroj: Statistické údaje ABŠ
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Konflikt s požárními normami
Bezpečnostní a požární normy (například vyhláška MV 246/2001 Sb.,
ČSN 73 0810 a ČSN 73 0802) jsou ve svých požadavcích na řešení vstupů
do škol a jejich uzavření v relativním konfliktu. Zatímco bezpečnostní
pracovník by rád viděl vstupy škol uzavřené a uzamčené, požární normy vyžadují dveře po směru úniku vždy otevřené. Požární zákon, vyhlášky a normy jsou právně vymahatelné. Řada bezpečnostních aplikací,
které již školy provedly, porušují tyto zákonné normy. Škola má například uzavřeny vchody na únikových cestách nebo jsou dveře „drženy“
systémy, které jsou provedeny v rozporu s požárními požadavky.
Školy riskují kontrolu Hasičského záchranného sboru a finanční postihy. I tento fakt konfliktu norem by měl školy vést k tomu, aby na bezpečnostní řešení měly projekt schválený (projednaný) s HZS (Hasičský
záchranný sbor – oddělení stavební prevence).
Návrhu řešení bezpečnosti by vždy měl předcházet projekt. Bezpečnostní řešení vstupů bude vždy zasahovat do požárně-bezpečnostního
řešení a musí ho plně akceptovat. Nebo musí provozovatel nechat
zpracovat nové řešení s implementovanými požadavky na bezpečnost.
Ve školách je při auditech mnohdy vidět chybné řešení. Je nejen v rozporu se zákonem, ale svým provedením je nebezpečné, s vysokým rizikem
ztrát na životech při potřebě z budovy školy bezpečně uniknout (evakuovat se), a to ať při požáru, nebo z důvodu ozbrojeného útočníka či agresora ve školní budově.
Řešením do budoucna by bylo vytvoření pracovní skupiny, která by
v rámci norem hledala cestu k řešení konfliktních požadavků.
Sjednocení principů a postupů k bezpečnosti škol
Současný stav ukazuje značnou roztříštěnost přístupů k řešení bezpečnosti ve školách. I zde mnohdy platí, že co odborník, to jiný nebo odlišný názor. Cílem této publikace je sjednocení metodiky „Bezpečné školy“
s normou ČSN 73 4400 a nastavení jednotných, a především funkčních
principů.
Dostupnost normy
Na rozdíl od zákonů a vyhlášek nejsou ČSN (EN) normy volně přístupné. Laická veřejnost o nich není informována a normy se musí kupovat. Pro mnohé školy to znamená, že o normě nevědí, nechápou její
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význam a do jejího nákupu nebudou investovat. Norma je bezplatně
přístupná na webových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz).
Stačí zadat její název do vyhledávače (ČSN 73 4400).

Obrázek 13: Uzavření únikových dveří školou jako řešení bezpečnosti. Zdroj:
Audity Asociace bezpečná škola
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