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Minimální standard bezpečnosti Základní umělecké školy Arthura Nikische 
 

/Metodické doporučení k bezpečnosti žáků ve školách a školských zařízeních/ 
 

Minimální standard bezpečnosti právnické osoby vykonávající činnost školy zahrnuje opatření prostorová, 

organizačně-technická, personální a opatření v oblasti zpracované dokumentace. Jeho význam je 

metodický, ne normativní. Mimo tato opatření, která směřují především k zajištění fyzické bezpečnosti 

žáků, má škola na zřeteli rovněž psychické bezpečí žáků, a proto opatření k zajištění fyzické bezpečnosti ve 

škole nesmí snížit psychické bezpečí a komfort žáků. 

Problematiku zajištění minimálního standardu bezpečnosti je třeba vnímat v těchto rovinách: 

1. Prevencí předcházet mimořádným událostem (technická opatření, poučení zaměstnanců a žáků, 

nácvik řešení mimořádných událostí dle specifických podmínek škol, přehled o cizích osobách 

v objektu, spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému,…). 

2. Účinně a efektivně reagovat na mimořádnou událost, která nastala a snažit se o omezení škod 

na životech a zdraví zaměstnanců i žáků.  

3. Vyhodnotit mimořádnou událost a přijmout opatření, aby se nemohla opakovat ze stejných příčin 

i v budoucnu). 

1. Prostorová a organizačně-technická opatření 

 Škola určí a využívá pro vstup žáků, zaměstnanců a cizích osob (návštěv, kontrol, atp.) zpravidla pouze 

jeden vchod, který je zabezpečen proti vniknutí cizích osob a vstup do něj je kontrolován 

(monitorován); ostatní možné vstupy do budov jsou zabezpečeny (nesmí však bránit bezpečnému úniku 

osob v případě požáru). 

 Škola vpouští cizí osoby do prostor školy až po ověření účelu jejich vstupu do budovy (doprovod žáka, 

návštěva pedagoga či ředitele školy, apod.). Vstupy a vjezdy do areálu školy jsou kontrolovány 

(monitorovány). 

 Škola má uzamykatelné vstupy do budovy i dalších prostor v areálu školy (např. školního dvora, apod.), 

má zabezpečená okna a dveře proti volnému vniknutí osob. Na začátku, v průběhu dne i na jeho konci 

škola vstupy zabezpečí (klíčový režim musí být vyřešen tak, aby byly únikové cesty trvale volné a 

umožňovaly bezpečný únik z budovy). 

 Škola zamezuje nepovolaným osobám přístup do dalších prostor areálu školy, které nejsou určeny 

pro poskytování vzdělávání (např. sklep, půda, sklady, kotelna, apod.), s výjimkou specifických, zvláště 

provozních případů (revize, kontroly, prohlídky, stavební úpravy, apod.). 

 Škola má provedenu úpravu zeleně pro zvýšení přehlednosti prostor v okolí přístupových cest i další 

okolní terénní úpravy.  
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 Škola má ve svém areálu funkční venkovní osvětlení  

 

Ke splnění těchto požadavků se předpokládá zajištění a provedení například: 

- bezpečnostních zámků, 

- oplocení, 

- osvětlení. 

 

2. Personální opatření 

 Škola zajišťuje průběžný dohled nad žáky ve všech prostorách, a to od okamžiku vstupu do prostor školy 

po celý průběh výchovně-vzdělávacího procesu i po jeho ukončení až po dobu opuštění budovy 

či areálu školy. O zajištění náležitého dohledu rozhoduje ředitelka školy. Vychází přitom z konkrétních 

podmínek a přihlíží zejména k charakteru vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumovému rozvoji 

(vyspělosti), dopravním a jiným rizikům. Ředitelka školy zpravidla pověřuje dohledem pedagogického 

pracovníka, stanoví rozvrh dohledu nad žáky a vyvěsí ho na takovém místě, aby bylo možné 

při kontrolní činnosti snadno rozpoznat, který pedagogický pracovník dohled vykonává. 

 Škola má zajištěnu vzájemnou zastupitelnost pedagogických či nepedagogických pracovníků 

vykonávajících dohled nad žáky. 

 Škola zajišťuje dohled nad žáky i při akcích souvisejících se vzděláváním, které jsou realizovány mimo 

školu.  

 

3. Vnitřní předpisy, dokumentace školy 

 Škola, ve spolupráci s osobami odborně způsobilými v prevenci rizik a osobami odborně způsobilými 

v oblasti požární ochrany, analyzuje rizika podle podmínek a charakteru své činnosti a má zpracovány 

dané dokumenty (např. přítomnost neznámého nebo nebezpečného předmětu nebo látky ve škole, 

šikana,…). 

 Škola má zajištěny mechanizmy ověřování účinnosti výše uvedené dokumentace, včetně periodických 

zkoušek technických prostředků a zařízení a spolupracuje se složkami integrovaného záchranného 

systému a s orgány místní správy.  

 Škola má v pracovním řádu, školním řádu a v dokumentaci podle jiných právních předpisů, upraveny i 

další zvláštní povinnosti zaměstnanců, např. povinnosti a postupy při zajišťování dohledu, povinnost 

informovat zaměstnavatele o vzniku mimořádných událostí, povinnost důsledně dbát na účinnost 

technických a jiných prostředků chránících bezpečnost budovy, povinnost seznamovat zaměstnance a 

žáky školy s opatřeními zajišťujícími bezpečnost a ochranu zdraví (na začátku školního roku, průběžné 

opakování dle vyhodnocených rizik, povinnost provedení záznamu o poučení). 
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 Škola má vymezen formální rámec bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně pojmenování nebezpečí, rizik 

možného ohrožení života a zdraví žáků, spolu s přijetím adekvátních opatření. Škola seznamuje žáky 

a zaměstnance s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně 

pojmenování nebezpečí, rizik možného ohrožení života a zdraví, pokud se vztahují k příslušné činnosti, 

akci nebo pracovišti a průběžně také s ustanoveními školního řádu a s dalšími opatřeními, jež mohou 

mít bezpečnostně preventivní význam při uplatňování základních pravidel bezpečného chování (např. 

cizí osoby ve školách, technické zabezpečení vstupu do budov, dohled pedagogických pracovníků, 

způsob příchodu a odchodu, zabezpečovací prvky ve škole).  

 Škola informuje zákonné zástupce žáků o vydání a obsahu školního řádu. 

Škola má možnost zajistit bezpečnost osob v areálu školy také dalšími, např. technickými prostředky, které 

jdou nad rámec výše vymezených minimálních požadavků (např. kamerový systém, elektronický vrátný, 

apod.); tyto technické prostředky však nemohou plně nahradit dohled prováděný fyzickou osobou, a jde-li 

o kamerový systém, bere škola v úvahu i ochranu soukromí žáků i zaměstnanců školy. 

Škola při eliminaci bezpečnostních rizik spolupracují se zřizovatelem, se zákonnými zástupci žáků, zletilými 

žáky, policií, složkami integrovaného záchranného systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Bc. Dagmar Klementová 

                                                                                                                                              Ředitelka školy 


