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MINIMÁLNÍ STANDARD BEZPEČNOSTI 

 

Minimální standard bezpečnosti byl vypracován na základě Metodického doporučení k 

bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních  

(Č. j. MŠMT-1981/2015-1) 

 

1. Prostorová a organizačně-technická opatření 

 • Škola má určen a využívá pro vstup žáků, zaměstnanců a cizích osob pouze jeden vchod, 

který je zabezpečen proti vniknutí cizích osob a vstup do nich je kontrolován. Ostatní vstupy 

do budov jsou zabezpečeny. 

Hlavní vchod – přístupný v časovém rozmezí 725-755 a 1125-1455. V tyto časy je přítomen 

pověřený zaměstnanec školy, který dohlíží nad vstupem žáků do školy a nad vstupem 

dalších osob.zákonní zástupci doprovází své děti pouze do vestibulu školy nebo do 

chodbičky před šatnami žáků.  

• Škola má uzamykatelné i všechny další vstupy do budov, má zabezpečená okna a dveře 

proti volnému vniknutí osob. Na začátku, v průběhu dne i na jeho konci škola vstupy 

zabezpečuje. 

• Škola zamezuje nepovolaným osobám vstup do dalších prostor školy, které nejsou určeny 

pro poskytování vzdělávání (sklady, kotelny apod.), s výjimkou specifických případů (revize, 

kontroly, prohlídky, stavební úpravy apod.)  

2. Personální opatření  

• Škola zajištuje průběžný dohled nad žáky ve všech prostorách, a to od okamžiku vstupu do 

prostor školy po celý průběh východně-vzdělávacího procesu i po jeho ukončení až po dobu 

opuštění budovy. O zajištění dohledu rozhoduje ředitel školy. Dohledem je pověřen 

pracovník školy, je stanoven rozvrh dohledů nad žáky, který je vyvěšen na příslušném místě. 

• Škola má zajištěnu vzájemnou zastupitelnost pedagogických i nepedagogických pracovníků 

vykonávajících dohled nad žáky.  

• Škola zajištuje dohled nad žáky i při akcích souvisejících se vzděláváním, které jsou 

realizovány mimo školu. 

• V případě avizovaného nebezpečí využije škola možnosti posílení ostrahy budovy 

městskou či státní policií a spolupracuje s asistenty prevence kriminality. 
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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 dokumenty pro mimořádné události.  

 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/vnitřním 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 budov, 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). 

 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 nebo vnitřního řádu, odborných pracoven, 

sportovních zařízení, tělocvičen, hřišť a jiných pracovišť 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 má popsány a uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví, má 

stanovena zvláštní pravidla při některých činnostech – tělesné výchově, plavání, koupání, 

lyžařském výcviku, soutěžích, výletech, škole v přírodě, apod. 

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

 Škola při eliminaci bezpečnostních rizik spolupracuje se zřizovatelem, se zákonnými 

zástupci žáků, policií, složkami integrovaného záchranného systému a se školskou radou. 
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Tento Minimální standard bezpečnosti vstupuje v platnost dnem 14. 9. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..  

 

         ředitelka školy 

 


