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Prezentace je duševním majetkem ABŠ a není dovoleno ji 
bez povolení ABŠ dále kopírovat a šířit.  



ve spolupráci s

Asociace 

Bezpečná škola
Ing. Libor Sladký



Stáhněte si ČSN 73 4400
na www.mvcr.cz



Metodika k ČSN 73 4400
ke stažení na www.mvcr.cz



Představení Asociace Bezpečná škola



Představení Asociace Bezpečná škola



Proces řízení 

bezpečnosti dle 

ČSN 73 4400 
ve školách a školských zařízeních

ve spolupráci s
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Zubní kartáček….. nebo ……. zubařské křeslo ? 
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Každodenní  preventivní rutina, čas a úsilí …nebo nás prevence nebaví…
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…..a  čekáme na utrpení na zubařském křesle
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Řízení rizika – hrozba útočník ve škole - KDE  SE  NACHÁZÍ  VAŠE ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ?
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Základní pojmy a jejich význam

V rámci škol pracujeme s těmito pojmy a jejich 
významem:

• Bezpečnost organizace (stav bezpečí) – je procesní stav, kdy subjekt eliminuje 

specifikované hrozby na nejmenší přípustnou (přijatelnou) míru rizika. Stav bezpečí je 

přímo závislý na systematickém dodržování všech nastavených provozně-

organizačních a režimových řádů. Je zvyšován implementací a správným používáním 

technických a stavebně-technických prostředků bezpečnosti. Prochází pravidelnou 

kontrolou a validací, která vyhodnocuje účinnost nastavených opatření a přizpůsobuje 

je aktuálním podmínkám organizace nebo činí nápravná opatření, nejsou-li opatření 

dodržována. 

• Hrozba – je událost, která může nastat vzhledem k posuzované organizaci 

(subjektu) a pokud nastane, nastartuje děj, který bude mít negativní  dopad na aktiva.
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Základní pojmy a jejich význam

Riziko – vyplývá z možné hrozby (události). Pokud hrozba (událost) nastane, nese 

s sebou ve vztahu k organizaci různou míru rizika. Je tedy potřeba identifikovat 

možné hrozby a z nich plynoucí výši rizika pro daný subjekt. Stejná událost může 

být různě vysokým rizikem podle toho, kdy a kde nastane. 

Přípustnost rizika a dopadu na aktiva - riziko a jeho dopad může být různě 

přípustné.  Například počet 500 mrtvých za rok v důsledku automobilové dopravy 

je přípustné riziko.  Stejný počet mrtvých v důsledku hrozby ve škole je naprosto 

nepřípustné riziko. 

Aktiva (Aktivum) – je cokoliv co má pro organizaci nějakou hodnotu a je potřeba 

jej chránit. Aktiva mohou být hmotná i nehmotná.

Co je největší aktivum školy ?
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Smyslem normy ČSN 73 4400 je vnímat bezpečnost jakou souhrn stavebně-

technických a organizačních opatření s dopadem na různé dodávky stavby a to již

na úrovni projektové přípravy.

Norma má být vodítkem pro:

• posouzení rizik kriminality a antisociálního chování

• návrh a implementaci bezpečnostních opatření

• orientaci mezi technickými normami a doporučeními  

• jasnou koncepci řešení bezpečnosti

Proč ČSN 73 4400 – ZODOLNĚNÍ  ŠKOL

Cíle normy ČSN 73 4400
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• Co může udělat před a na perimetru školy? Více se děje před školou?

• Zná škola dobře prostředí a sociální klima v jejím okolí?

• Ví škola jaký vliv vnější prostředí na školu má a může mít?

• Co může udělat v rámci vlastního „pláště“ školy?

• Co může udělat uvnitř školy?

• Má ošetřeny nechráněné přechody mezi školními budovami?

• Jaké má k dispozici legislativní rámce a možnosti na perimetru školy (před

školou, na trasách mezi školními budovami, …) ?

• Jaké má k dispozici legislativní rámce a možnosti uvnitř školy?

• Umí škola vnímat vnitřní a vnější prostředí a varovné signály

Proč ČSN 73 4400 – ZODOLNĚNÍ  ŠKOL

Co může škola udělat pro větší bezpečnost dětí?



Tři základní pilíře 

dle ČSN 73 4400

Bezpečnostní 

audit 

definovaných 

hrozeb

Školení a 

semináře a 

vzdělávání

Zavedení 

organizačních a 

režimových 

opatření

Instalace 

technických 

prostředků 

zabezpečení

Proces řízení bezpečnosti – kde se nachází vaše školské zařízení ?



Význam 

bezpečnostních 

opatření



Význam preventivních  bezpečnostních opatření

Vliv bezpečnostních opatření – nastaveného režimu na bezpečnost 

žáků

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)



Význam bezpečnostních opatření

Vliv bezpečnostních opatření v závislosti na lidském faktoru

Požární zabezpečení objektu
(EPS)

Zabezpečení proti vniknutí cizí
osoby (PZTS, ACS, VDT, zámkové
a dveřní systémy)

Monitorování dění v objektu
(CCTV)

Kontrola docházky žáků (ACS)

Režimová opatření (Školní řád,
PBŘ)



Režimová bezpečnostní opatření - příklad

Zavést jasný návštěvnický řád 

Zamezit nekontrolovanému pohybu osob včetně vnějších prostor školy

Zavést řízený klíčový režim

Stanovit jasnou delegaci rolí a pravomocí

Zavést zásahové karty s popisem postupu při mimořádných událostech

Zavést systém interních školení 

Zavést systém zpětné vazby a validace bezpečnostních procesů

Zavést sankce za porušování pravidel
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Význam bezpečnostních opatření – základní oblasti nastavení



Stav škol 
24 měsíců od nabytí 

platnosti ČSN 73 4400



Stav škol – 24 měsíců po  nabytí platnosti ČSN 73 4400

Výchozí zásady:

• Paragraf 29 školského zákona nařizuje školám a školským zařízením zajistit 

bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a 

souvisejících činnostech.  

• Žijeme v době, kdy se poměrně zásadně mění sociální klima v rámci Evropy 

a bylo by omylem myslet si, že nás se tato problematika netýká.

• Představa ozbrojeného útočníka, tak jak ji vnímáme z událostí v zahraničí, se 

může zdát vzdálená, nikoliv však nereálná. Žák, který si jde vyřídit své 

neúspěchy, agresivní rodič, frustrovaný zaměstnance - to nejsou nereálné 

hrozby v České republice



Stav škol – 24 měsíců po  nabytí platnosti ČSN 73 4400

Jaké chyby při zabezpečení škol se u nás nejčastěji dělají?

Stane se to samé u vás?

• Chybí systematické vedení a zavedený systém v této problematice.  Pokud 

nepřijmeme osvědčené modely ze zahraničí a principy systematického 

řízení obdobné požární prevenci, je zavedení normy do praxe složité

• Řada škol udělala po auditech nebo uceleném projektu „Ozbrojený útočník“ 

dílčí kroky, ale chybí jim komplexnost. Něco začali řešit, ale často se 

neposunuli dál, nebo se po nějaké době opět vrátily k původním chybám.

• Například - stále je velká část škol fyzicky otevřená jakékoliv návštěvě s tím, 

že škola má být přeci otevřená komukoliv. V tomto ohledu často slyšíme od 

škol, že „to“ nejde vyřešit, ačkoliv tvrzení není pravdivé.

• Problém není v tom, že to nejde, ale v tom zda vedení školy chce nebo 

nechce a má následně sílu vyžadovat režimová opatření od zaměstnanců 

školy, žáků a rodičů.



Stav škol – 24 měsíců po  nabytí platnosti ČSN 73 4400

Jaké chyby při zabezpečení škol se u nás nejčastěji dělají?

• Řada škol vidí řešení jen v instalované bezpečnostní technice, která ale 

samozřejmě není samospasná a opět vyžaduje režim.  

• Školy mnohdy nakoupí ne zcela smysluplnou techniku, nebo ji nemají dobře 

nainstalovanou a používanou. 

• Školy také neumí  vnímání varovných signálů, které jsou mnohdy od žáků 

nebo dalších osob vysílány, ale školy je nevidí, nebo nerozpoznají. Řada 

útoků v zahraničí se dala eliminovat, kdyby se naslouchalo varovným 

signálům, které byly vysílány.

• Školy mnohdy přeceňují dopad a význam nácviků jednání při ozbrojeném 

útočníkovi a nadřazují jej každodenní „nudné“ prevenci.  Žel to je rys i 
některých zřizovatelů, kteří se shlédly v nácviku a zapomněli na systém. 



Typické chyby 

v řízení bezpečnosti



Pilíř číslo jedna – bezpečnostně režimová opatření  nejčastější chyby

Neuzavřené dveře v době vyučování na perimetru (plášti) budovy,  škola je  přístupná

protože není dodržován režim z mnoha „objektivních“ důvodů.  

Například  kuřácké pauzy,  nutnost vyvětrat,  nutnost si „jen odběhnout“ atd



Pilíř číslo jedna – bezpečnostně režimová opatření  nejčastější chyby

Neuzavřené dveře v době vyučování na perimetru (plášti) budovy,  škola je  přístupná

protože není dodržován režim z mnoha „objektivních“ důvodů.  

Například  kuřácké pauzy,  nutnost vyvětrat,  nutnost si „jen odběhnout“ atd



Pilíř číslo jedna – bezpečnostně režimová opatření  nejčastější chyby

Klíčové hospodářství – vedeno chaoticky, bez evidence vydávání/vrácení klíčů, není jasný 

stav kolik existuje kopií klíčů, klíče jsou nakupovány bez režimu



Pilíř číslo jedna – bezpečnostně režimová opatření  nejčastější chyby

Návštěvnický řád, zvláště v kritických časech (přelomy vyučování, obědy atd).  Škola, která

byla ráno kvalitně režimově ošetřena, se stává volně dostupnou pro cizí osoby.



Pilíř číslo jedna – bezpečnostně režimová opatření  nejčastější chyby

Nepořádek a volně položené a dostupné nástroje, které by mohly v případě agrese

sloužit jako zbraň



Pilíř číslo jedna – bezpečnostně režimová opatření  nejčastější chyby

Opačné extrémy režimového řešení – škola je zamčena v rozporu s požárními předpisy

a odborně způsobilá osoba požární ochrany tento stav přehlíží nebo toleruje 



Pilíř číslo jedna – bezpečnostně režimová opatření  nejčastější chyby

Únikové evakuační plány a značení únikových tras - velmi důležité při úniku v případě

ozbrojeného útočníka – je chybné, nedostatečné nebo zcela špatně



Pilíř číslo dvě – systém školení, seminářů a nácviků  - neexistuje

Pilíř č.2

Vědomosti 

a praxe.

Roční 

validovaný 

proces

Školení ředitelů 

a odpovědných 

pracovníků, 

školení žáků

Školení obsluhy 

a režimu 

technických 

prostředků

Definování 

postupu reakcí 

na mimořádné 

události a roční 

validace

Delegace rolí s 

vazbou na 

pozici

Spolupráce s 

PČR a složkami 

IZS

Aktivní nácviky a 

simulace reakcí 

při mimořádné 

události za 

účasti 

specialistů



Pilíř tři – stavebně technické prostředky - nejčastější chyby

Nevyhovující zámkové systémy – na plášti budovy a uvnitř školy  (fota  jsou kabinet 

chemie a třídy, které nelze díky systému klíčů zamknout v případě invakuace)



Pilíř tři – stavebně technické prostředky - nejčastější chyby

Nevhodně zvolená technika a instalace v rozporu s normou a sledovaným cílem –

montáž dle platných norem a montáž s ohledem na ochranu osob – nikoliv majetku



Pilíř tři – stavebně technické prostředky - nejčastější chyby

Nevhodně zvolená technika a instalace v rozporu s normou a sledovaným cílem –

montáž dle platných norem a montáž s ohledem na ochranu osob – nikoliv majetku



Pilíř tři – stavebně technické prostředky - nejčastější chyby

Nevhodně zvolená technika a instalace v rozporu s normou a sledovaným cílem –

montáž dle platných norem a montáž s ohledem na ochranu osob – nikoliv majetku)



Asociace bezpečná škola

Ing. Libor Sladký
Tel: 731 441 861

Email: info@asociacebezpecnaskola.cz

www.asociacebezpecnaskola.cz


