Spolupráce na seminářích a činnost cechu ( CMZS-ČR) v rámci členství ABŠ ( Asociace
bezpečná škola ) ve Středočeském kraji
Středočeský kraj se problematice bezpečnosti škol věnuje dlouhodobě. Středočeský kraj
pořádal v minulých letech řadu odborných seminářů a metodických setkání s cílem předat
zástupcům škol co nejvíce informací jak postupovat, aby se školy staly bezpečným místem. Jen
v roce 2015 bylo takto proškoleno 285 zástupců škol působících ve Středočeském kraji, v roce
2016 kraj v těchto aktivitách pokračoval a společně s Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje uspořádal v jednotlivých regionech dalších 11 seminářů, kterých se
zúčastnilo celkem 303 pedagogů. Semináře byly určeny nejen pro zástupce škol zřizovaných
krajem, ale i pro školy dalších zřizovatelů.
Cílem seminářů bylo seznámit vedoucí pracovníky škol a školských zařízení s možnostmi
technického zabezpečení objektu v jejich správě tak, aby bylo sníženo riziko vniknutí aktivního
útočníka do objektu na minimum a v případě, že k tomuto vniknutí již dojde, na základě jakých
pravidel má škola spolupracovat s policií a dalšími složkami IZS při této krizové situaci a
současně také, jaká má přijmout opatření v objektu, aby případné ztráty na životech a zranění
osob byly minimalizovány
Středočeský kraj jako první v ČR reagoval na skutečnost, že Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví od září 2016 zavedl do soustavy českých státních norem
Normu ČSN 73 44 00 / Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a
užívání škol a školských zařízení, a zorganizoval odborný seminář k výkladu této normy,
kterého se zúčastnilo 85 osob, mezi kterými byli vedle odborníků na problematiku ochrany
měkkých cílů z řad ministerstva vnitra, ministerstva školství nebo úřadu vlády, především
vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, zástupci zřizovatelů škol, pedagogičtí pracovníci
apod.
Na rok 2017 připravil Středočeský kraj projekt „Ozbrojený útočník ve škole“, který je
součástí Programu prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2017 (více na
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/prevence-kriminality ).
Projekt „Ozbrojený útočník ve škole“ je souborem preventivních opatření, jejichž
hlavním cílem je snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka
ve školách, které jsou zřizovány Středočeským krajem. Projekt je součástí komplexního
řešení ochrany tzv. měkkých cílů ve Středočeském kraji a navazuje na aktivity měst Benešov,
Kolín a Příbram, které obdobný projekt budou v roce 2017 realizovat v rámci projektů
„Bezpečný Benešov“, „Bezpečný Kolín“ a „Bezpečná Příbram“ pro školy, jejichž jsou výše
uvedená města zřizovatelem. Tento projekt je koncepčně součástí aktivit Bezpečných měst a
obcí i Bezpečného Středočeského kraje a rozvíjí projekt Bezpečné město (obec) II.
Středočeský kraj zrealizuje pilotně projekt „Ozbrojený útočník ve škole“ v 8 školách ve
výše uvedených městech (Benešov, Kolín Příbram).
Projekt „Ozbrojený útočník ve škole“ je souborem navzájem provázaných preventivních
opatření. Jedná se o Bezpečnostní audit, proškolení bezpečnostního managmentu školy,
metodická pomoc školám při tvorbě „Plánu školy pro mimořádnou událost - ozbrojený
útočník ve škole“, vytvoření zákrokové karty IZS a praktický seminář - odborné
vzdělávání a nácvik zásahu.
Na základě zpracovaného auditu a Plánu školy pro mimořádnou událost - ozbrojený útočník ve
škole, vytvoření zákrokové karty školy proběhne pro pedagogický sbor školy pod vedením
Policie ČR seminář na téma „AMOK - ozbrojený útočník ve školním prostředí“. Cílem školení
bude seznámit účastníky s problematikou tématu ozbrojený útočník, s možnostmi prevence, se

základními pravidly chování v případě ohrožení agresorem a vysvětlení základních zásad
spolupráce s PČR, MP a dalších složek IZS. Jako poslední proběhne nácvik postupu všech
složek při napadení školy ozbrojeným útočníkem dle výše zpracovaných dokumentů.
Konkrétní forma nácviku bude ještě konzultována se složkami IZS.
Středočeský kraj aktuálně také intenzivně spolupracuje v oblasti bezpečnosti škol a školských
zařízení
s
Asociací
Bezpečná
škola
(www.asociacebezpecnaskola.cz
;
www.facebook.com/bezpecnaskola).
Právě společně s Asociací Bezpečná škola, Odborem bezpečnostní politiky a prevence
kriminality MV, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje a Cechem mechanických
zámkových systému připravuje Středočeský kraj odbornou konferenci „Bezpečné školy ve
Středočeském kraji“, která se uskuteční 5. června 2017 v Praze.
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