Odborná konference „Bezpečné školy ve Středočeském kraji“
Kraj uspořádal odbornou konferenci na téma zabezpečení škol
Středočeský kraj se bezpečnosti škol a školských zařízení věnuje dlouhodobě a v
květnu letošního roku se stal členem Asociace Bezpečná škola. Právě ve spolupráci
s Asociací Bezpečná škola uspořádal kraj 5. června 2017 odbornou konferenci
„Bezpečné školy ve Středočeském kraji". Konference se konala pod záštitou
hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové a zúčastnilo se jí
více než 70 zástupců škol a školských zařízení, a jejich zřizovatelů, a to nejen ze
Středočeského kraje, ale např. i z Libereckého či Plzeňského kraje.
Konferenci slavnostně zahájil Mgr. Bc. Vít Rakušan (statutární zástupce hejtmanky a
náměstek pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu), který měl také první odborný
příspěvek na téma „Aktivity Středočeského kraje v oblasti zabezpečení škol".
Následně JUDr. Tomáš Koníček (Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
MV ČR) představil aktuálně platnou Normu prevence kriminality ČSN 73 4400 k
bezpečnosti ve školách a její možnosti aplikace v praxi. Na jeho příspěvek navázal
Ing. Libor Sladký (prezident Asociace Bezpečná škola), který účastníky konference
seznámil se systematickým řízení bezpečnosti škol a posouzení stavu bezpečnosti
škol a školských zařízení prostřednictvím tzv. bezpečnostního auditu.
Ředitelka ZŠ Neveklov Mgr. Martina Šťástková sdělila své osobní zkušenosti s
bezpečnostním auditem její školy a o tom, co zřizovatel může udělat pro bezpečnost
svých škol, hovořil Ing. Jan Slabý (starosta města Neveklov) ve svém příspěvku
„Bezpečnost našich dětí se nemůže řídit jen otázkou financování, spolupráce s
Asociací bezpečná škola a lokálním partnerem". Velmi zajímavá byla i přednáška
Ing. Petra Fráze (cechmistra Cechu mechanických zámkových systémů), který
měl řadu praktický ukázek.
Závěrečné vystoupení na téma „Aktivní útočník ve školním prostředí" patřilo por. Bc.
Jakubovi Vinčálkovi (Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
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