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Mgr. Zuzana Pejšová 
 
Bezpečnost ve školských zařízeních 
 
Anotace 
 
Studie se zabývá výzkumem v oblasti bezpečnosti škol a dalších školských zařízení z hlediska 
možného ohrožení žáků, učitelů a dalších osob útočníkem. Zhodnocuje současný stav 
bezpečnosti u předškolních zařízení, základních a středních škol a formou případové studie 
analyzuje jednotlivé problémy v této oblasti a navrhuje možná řešení. 
 
Klíčová slova 
 
Školy, školská zařízení, bezpečnost objektů a výuky, odpovědnost a povinnosti zřizovatelů  
a provozovatelů škol, fyzická ochrana, bezpečnostní opatření, plán fyzické ochrany, školní 
řád, metodický pokyn, ostraha, režimová opatření. 
 
Summary 
 
Safety in School Facilities: The article is concentrated on the research on security/safety of 
schools and other educational institutions in terms of potential threats to students, teachers 
and other persons by individual attacker. It assesses the current security situation at the 
preschool, elementary and secondary schools and – as a case study – also analyzes the 
various problems in this area as well as proposes possible measures or solutions. 
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Úvod  
 
Případová studie se zabývá bezpečnostní žáků předškolních zařízení, základních a středních 
škol ve školských zařízeních (objektech). Toto téma jsem si vybrala hned z několika důvodů. 
Hlavním důvodem je četnost tohoto jevu v současné době u nás i ve světě. Zabezpečení škol 
je mnohdy na nízké úrovni a může do nich vstoupit kdokoliv cizí. Dalším důvodem je můj 
osobní zájem na této studii. Jelikož mám mladší sestru, která ještě navštěvuje střední školu, 
je pro mě důležité, aby bylo školské zařízení, které navštěvuje co možná nejbezpečnější.  
 
Studie je zaměřena zejména na zajištění a hlavně zlepšení bezpečnosti mateřských, 
základních a středních škol.  
 
V první kapitole je vymezen cíl studie.  
 
Druhá kapitola specifikuje subjekty, kterých se daný problém týká. Je jich mnoho, proto se  
o nich zmíním pouze okrajově.  
 
Ve třetí kapitole je stručně popsán problém, na který tato studie reaguje.  
 
Čtvrtá kapitola hodnotí současnou situaci bezpečnosti na základních a středních školách. 
Dále pak popisuje nynější aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), 
České školní inspekce a samotných škol a školských zařízení, které souvisejí s bezpečností ve 
školských zařízeních.  
 
Pátá a poslední kapitola pojednává o stěžejním tématu této práce. Vymezuje nejdůležitější 
problémy a poté navrhuje jejich nejlepší řešení. 
 
1. Cíl studie 
 
Cílem studie je určit co nejlepší postup řešení problémů při zajišťování bezpečnosti ve 
školských zařízeních. Toho jsem se snažila dosáhnout za pomoci objasnění jednotlivých 
problémů, které s touto problematikou souvisí.  
 
Hlavním cílem je analýza a následné zhodnocení základních a prováděcích právních předpisů, 
metodik a pokynů, které se týkají bezpečnosti ve školách a školských zařízení. Z této analýzy 
následně vycházejí návrhy na zlepšení právního, metodického, organizačního, technického  
a personálního zabezpečení ve školských zařízeních.  
 
Mezi další cíle patří zlepšení analýzy rizika a následná bezpečnostní dokumentace ve školách, 
zajištění dostatečného školení personálu škol, zhodnocení kontroly bezpečnosti z pohledu 
České školní inspekce. 
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2. Základní pojmy 
 
Bezpečnost škol – je nutné vnímat ve dvou rovinách: starší pojetí, které lze nazvat 
bezpečností (zabezpečením) žáků při výuce i mimoškolní činnosti a novější pojetí, které je  
i hlavním předmětem této případové studie – zabezpečení školských zařízení před možnými 
útoky fyzických osob, neboli tzv. objektová bezpečnost. 
 
Fyzická ochrana – mezinárodně užívaný pojem pro objektovou i personální ochranu před 
možným útokem fyzických osob – např. teroristou, aktivním střelcem, mentálně postiženou 
osobou apod. (nezaměňovat s fyzickou ostrahou). 
 
Bezpečnostní opatření (opatření fyzické ochrany) – soubor režimových opatření, fyzické 
ostrahy a technických prostředků, které umožňují zajistit fyzickou ochranu škol a dalších 
školních zařízení. 
 
3. Koho se studie týká? 
 
Problém bezpečnosti ve školských zařízeních se týká velkého množství subjektů. Mezi tyto 
subjekty patří: 
 
1) Státní správa: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy – Česká školní inspekce; Ministerstvo vnitra - Policie České 
Republiky. 

2) Samospráva: krajský úřad; městský úřad; obecní úřad; obecní policie. 
3) provozovatelé škol; 
4) zřizovatelé škol; 
5) občanská sdružení; 
6) soukromé bezpečnostní služby; 
7) děti navštěvující školská zařízení; 
8) rodinní příslušníci dětí; 
9) pracovníci ve školských zařízeních; 
10) další. 
 
4. Bezpečnost ve školských zařízeních (na co případová studie reaguje?)  
 
Případová studie reaguje zejména na událost, která se stala 14. října 2014, kdy  do budovy 
Obchodní akademie ve Žďáru nad Sázavou vnikla psychicky nemocná žena. Překonala 
bezpečnostní opatření a smrtelně pobodala šestnáctiletého studenta, který bránil svou 
spolužačku. Útočnice dále zranila další dvě studentky a policejního vyjednavače. Na místě 
zasahoval policejní útvar rychlého nasazení a také policejní jednotka zajišťující ochranu 
jaderné elektrárny Dukovany. Ta jí zneškodnila paralyzérem.1 
 

                                                           
1
 Vražedný útok ve škole. ČT24 . [cit. 2015-04-02].  

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/289151-mlada-zena-zavrazdila-studenta-chranil-spoluzacku/ 
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Do budovy školy se dalo vejít jen prostřednictvím čipů, které mají studenti a učitelé. Žena se 
tak dovnitř zřejmě dostala nepozorovaně spolu s ostatními studenty.  
 
Podle dostupných informací žena již v minulosti podobný čin spáchala. V květnu před 2 lety 
zaútočila na základní škole v Havířově. Tehdy vešla do školní jídelny, kde právě obědvaly děti, 
a zaútočila náhodně na jednu školačku. Na pomoc jí přiběhla vychovatelka, kterou psychicky 
narušená žena sedmkrát bodla. Dívku si poté útočnice vzala jako rukojmí. Policie pomocí 
dělobuchu a dýmovnice pachatelku zaskočili a dítě osvobodila. Po tomto incidentu byla 
útočnice obviněna z pokusu o vraždu. Kvůli jejímu psychickému stavu, ale bylo stíhání 
zastaveno a žena byla převezena do Opavské psychiatrické léčebny. Tam zůstala až do února 
2014, kdy byla propuštěna domů a na léčbu docházela pouze ambulantně. 2 
 
Tento dva roky starý incident z Havířova donutil některé školy, aby zavedly přísnější 
bezpečnostní opatření, které by napomáhalo proti podobným útokům. Například proškolení 
studentů a zaměstnanců školy, jak se v takových krizových situacích zachovat.  
 
Existuje tu reálná hrozba, že bude podobných incidentů v České republice přibývat.  
 
Zkušenosti s útoky psychicky narušených pachatelů na žáky a studenty má hodně zemí.3 
 
Například Spojené státy americké zažily hromadné vraždění ve třídách a na kampusech 
univerzit nespočetněkrát. Největší a nejživější ranou je předloňský masakr ve škole 
Sandyhook v connecticutském Newtownu. Rukou střelce zde zahynulo 20 prvňáků a sedm 
dospělých. 
 
Dále pak například Spojené království, které po masakru šestnácti pětiletých dětí a učitelky 
ve skotském Dunblane v březnu 1996 vlastnictví střelných zbraní prakticky zakázala. 
 
V německém Erfurtu a Winnendenu zastřelili frustrovaní studenti před dvanácti a  pěti lety 
přes třicet spolužáků a učitelů. Německé školy odmítly po sérii masakrů nechat na svých 
chodbách patrolovat policisty, stát ale investoval přes 30 milionů eur do prevence.  
 
A pak například útok nožem v mateřské školce v Belgii v Dendermonde v lednu 2009. Tento 
útok si vyžádal dva zavražděné devítiměsíční chlapce, jejich ošetřovatelku a dalších šest těžce 
zraněných dětí. Belgie na základě tragédie nezměnila ostrahu škol, ale způsob práce  
s psychicky narušenými vrahy.  
 
Bezpečnost ve školách a především ochrana před nekontrolovaným vstupem cizích lidí do 
vzdělávacích zařízení se po říjnové tragédii ve Žďáře nad Sázavou stala velmi diskutovaným 
tématem. 
 

                                                           
2
 Ředitelé o zabezpečení škol: Vstupu cizích osob nelze úplně zabránit. ČT24. [cit. 2015-04-02]. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/289222-reditele-o-zabezpeceni-skol-vstupu-cizich-osob-nelze-uplne-
zabranit/  
3
 Zkušenost s útoky psychicky narušených lidí má řada zemí. ČT24. [cit. 2015-04-02]. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/289151-mlada-zena-zavrazdila-studenta-chranil-spoluzacku/ 
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Tento kriminální čin rozpoutal ve společnosti velkou diskuzi o zabezpečení ve školských 
zařízeních. Vyvolává především zděšení, lítost nad zbytečnou smrtí šestnáctiletého studenta 
a také spoustu otázek, kterým je nutné věnovat pozornost. 
 

 Jak je možné, že se útočnice dostala až do areálu školy? 

 Byla škola dostatečně zabezpečená? 

 Co je možné udělat pro to, aby se tento incident už neopakoval? 

 Probíhá vůbec nějaká kontrola za měřená na fungování zabezpečení ve školských 
zařízeních z pohledu České školní inspekce? 

 Existuje nějaká právní úprava, která by předepisovala minimální standard zabezpečení 
školských zařízení? 

 Vědí pracovníci škol i samotní studenti, jak se chovat při takovéto krizové situaci? 

 Kdo má odpovědnost za zabezpečení ve školských zařízeních? 
 
5. Bezpečnost ve školských zařízeních (zhodnocení současné situace) 
 
Jak bylo uvedeno po události, která se stala na střední škole ve Žďáru nad Sázavou, se začalo 
důsledněji o bezpečnosti ve školách a školských zařízeních vehementně diskutovat.  
 
Na problém zabezpečení škol určitým způsobem reagovala jak Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, Česká školní inspekce, tak i samotné školy a školská zařízení. Tato událost 
vyvolala velkou diskuzi zejména u sdělovacích prostředků, v nichž byly zveřejněny i názory 
četných odborníků. 
 
Rozsáhlejší aktivitu v této oblasti začaly vyvíjet i civilní bezpečnostní služby a další subjekty 
bezpečnostního systému České republiky. 
 
Současné aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
 
V návaznosti na události v minulém období jak v České republice, tak i v zahraničí upřesnil 
ministr školství mládeže a tělovýchovy své záměry pro zvýšení bezpečnosti ve školských 
zařízeních. Základní cíle jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy: 
 
Splněné cíle ministra (2015) – Větší zabezpečení škol 
 
Minulý rok, a zejména pak nešťastná událost na jedné ze škol ve Žďáru nad Sázavou, ukázal, 
že je třeba prověřit bezpečnost na školách. Česká školní inspekce provedla šetření 
bezpečnostních prvků na školách. Z toho vyplynulo, že většina škol je zabezpečena velmi 
dobře. Přesto se ministerstvo školství rozhodlo přijmout opatření, která mají za cíl 
minimalizovat bezpečnostní rizika na českých školách.    
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Pro větší bezpečnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy provede následující 
kroky:  
 
1. Standard bezpečnosti bude definován vyhláškou  
 
2. Dalším krokem je vytvoření Fondu na podporu zabezpečení škol a školských zařízení, které 
nebudou mít zajištěnou bezpečnost podle stanoveného standardu  
 
3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále připraví vzdělávací programy pro 
zaměstnance škol zaměřené na prevenci, předcházení a jednání v rizikových situacích  
 
4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připraví výukové a metodické materiály pro 
děti, žáky a studenty v oblasti chování za mimořádných okolností a zajištění bezpečnosti  
a ochrany zdraví  
 
5. Vznik meziresortní pracovní skupiny složené ze zástupců Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, České školní inspekce, Ministerstva vnitra, Integrovaného záchranného 
systému a zřizovatelů škol s cílem připravit podrobnější strategii bezpečnosti a ochrany zdraví 
všech účastníků vzdělávání.4 
 
Na základě svěřeného úkoly ze 40. schůze Vlády České republiky ze dne 15. listopadu 2014 
a na základě Usnesení vlády č. 1015 ze dne 8. prosince 2014 vydalo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 19. února 2015 „Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků 
a studentů ve školách a školských zařízeních - Minimální standard bezpečnosti“ (dále jen 
„minimální standard bezpečnosti“) č. j.: MSMT-1981/2015-15, viz příloha č. 1. 
 
Minimální standard v sobě zohledňuje doporučení sepsaná v tematické zprávě České školné 
inspekce s názvem Bezpečnost ve školách a školských zařízeních. 
 
Význam minimálního standardu bezpečnosti je pouze metodický, nikoli normativní.  
 
Cílem minimálního standardu bezpečnosti je podat přehled doporučených opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů v budovách škol a školských 
zařízení a v areálech škol a školských zařízení k nim náležejících. 
 

                                                           
4
 Větší zabezpečení škol. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [cit. 2015-04-02]. 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/vetsi-zabezpeceni-skol 
5
 Minimální standard bezpečnosti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [cit. 2015-04-02]. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-
neinvesticniho 
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Zahrnuje tyto roviny:  
 
 Prevence předcházet mimořádným událostem, 
 Účinně a efektivně reagovat na mimořádnou událost, 
 Vyhodnotit mimořádnou událost a přijmout opatření, aby se nemohla opakovat ze 

stejných příčin i v budoucnu.6 
 
Minimální standard bezpečnosti škol a školských zařízení v obsahuje opatření prostorová  
a organizačně-technická (jako například využití vždy jen jednoho vchodu do budovy školy, 
který bude pod důslednou kontrolou;. bez prokázání totožnosti, zjištění účelu návštěvy  
a patřičného záznamu by škola neměla nikoho cizího dovnitř pustit; úpravu zeleně pro 
zvýšení přehlednosti prostor v okolí přístupových cest; funkční venkovní osvětlení 
přístupových cest, a to i v době mimo provoz školy), personální opatření (například zajišťuje 
průběžný dohled nad žáky ve všech prostorách školy od jejich vstupu do školy po jejich 
odchod z areálu školy; zajišťuje dohled nad žáky i při akcích souvisejících se vzděláváním, 
které jsou realizovány mimo školu) a opatření v oblasti zpracované dokumentace (například 
analyzuje rizika podle podmínek a charakteru své činnosti a má zpracovány dokumenty pro 
mimořádné události; ověřování účinnosti zpracované dokumentace). Má sloužit k fyzické  
i psychické bezpečnosti žáků.7 
 
Minimální standard bezpečnosti dává školám a školským zařízením pouze doporučená 
pravidla, jak s těmi to doporučeními školy naloží, to už je na jejich vedení. 
 
V současné době je připravována vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  
o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách  
a školských zařízeních. Pokud vyhláška bude schválena, měla by být platná od května 2015. 
 
Řada škol se nechala slyšet, že by mohly své zabezpečení vylepšit. Někde by chtěli inovovat 
současné zařízení, zhruba třetina by ráda zavedla nové technické prostředky, například 
kamerové systémy, čipy a videotelefony. Právě k těmto účelům mohou být využity peníze  
z nově zřízeného fondu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy reagovalo tím, že vyhlásilo neinvestiční dotační 
program „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" čj. MSMT-2157/2015-1 k zajištění 
dostatečnému zabezpečení budov škol a školských zařízení v souladu minimálním 
standardem bezpečnosti, viz příloha č. 2. 
 
Dotační program je určen zejména k nákupu bezpečnostních prvků, montážních prvků, 
drobným stavebním a terénním úpravám. 
 

                                                           
6
 Minimální standard bezpečnosti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [cit. 2015-04-02].  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-
neinvesticniho 
7
 Minimální standard bezpečnosti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [cit. 2015-04-02]. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-
neinvesticniho 
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Dotační program disponuje 6 000 000 Kč, ale tato částka nemusí být konečná. Podle zájmu o 
dotaci se resort rozhodne, zda a v jaké výši bude ve fondu pokračovat. 
 
Pravidla poskytnutí dotace jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. 
 
5.1 Činnost České školní inspekce 
 
Vláda České republiky v čele s ministerským předsedou Bohuslavem Sobotkou zadala úkol 
České školní inspekci (ČŠI) zjistit stav zajištění základní bezpečnosti ve školách a školských 
zařízeních a poté, na základě zjištěných skutečností, zpracovat na dané téma zprávu.8 
 
Činnost České školní inspekce byla zaměřena na bezpečnost dětí, žáků a studentů při 
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. 
 
Úkolem inspekční činnosti bylo zjistit, jaké podmínky mají školy pro zajištění bezpečnosti (jak 
jsou technicky a personálně zabezpečeny proti vniknutí a pohybu cizích osob v prostorách 
školy).9 
 
Pro účel studie byly brány v potaz pouze údaje týkající se zabezpečení mateřských, 
základních a středních škol. 
 
Inspekční činnost byla uskutečněna ve dnech od 20. října do 13. listopadu 2014. 
 
Česká školní inspekce během své inspekce navštívila 5 477 škol a školských zařízení 
(což je 56,4 % škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku):10 
 
 mateřské školy: 46,8 %; 
 základní školy: 56,1 %; 
 střední školy: 68,8 %; 
 vyšší odborné školy: 44.8 %; 
 základní umělecké školy: 57,8 %. 
 

                                                           
8
 Tematická zpráva Bezpečnost ve školách a školských zařízeních. Česká školní inspekce. [cit. 2015-04-02]. 

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Bezpecnost-ve-skolach-a-skolskych 
9
 Tematická zpráva Bezpečnost ve školách a školských zařízeních. Česká školní inspekce. [cit. 2015-04-02]. 

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Bezpecnost-ve-skolach-a-skolskych 
10

 Tematická zpráva Bezpečnost ve školách a školských zařízeních. Česká školní inspekce. [cit. 2015-04-02]. 
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Bezpecnost-ve-skolach-a-skolskych 
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Technické zabezpečení škol a školských zařízení 
 
Následující tabulka č. 1 ukazuje technické zabezpečení proti vniknutí a pohybu cizích osob 
v prostorách škol. 
 
Tabulka č. 1: Technické zabezpečení proti vniknutí a pohybu cizích osob v prostorách škol 
(podíl škol v %).11 
 

 
 
Níže uvedený graf č. 1 zobrazuje technické zabezpečení proti vniknutí a pohybu cizích osob 
v prostorách škol. 
 
Graf č. 1    Technické zabezpečení proti vniknutí a pohybu cizích osob v prostorách škol, podle 
druhu školy (podíl škol v %).12 
 

 
 
Z tabulky č. 1 a z grafu č. 1 vyplývá, že v mateřských, základních i středních školách je vstup 
nejčastěji zajištěn zamčenými dveřmi, které jsou opatřeny zvonkem. U základních a středních 
škol se pak dále často používá i kamerový systém a střední školy také využívají zabezpečení 
pomocí elektronických karet či čipů. 

                                                           
11

 Tematická zpráva Bezpečnost ve školách a školských zařízeních. Česká školní inspekce. [cit. 2015-04-02]. 
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Bezpecnost-ve-skolach-a-skolskych 
12

 Tematická zpráva Bezpečnost ve školách a školských zařízeních. Česká školní inspekce. [cit. 2015-04-02]. 
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Bezpecnost-ve-skolach-a-skolskych 
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Personální zabezpečení škol a školských zařízení 
 
Tabulka č. 2 zobrazuje personální zabezpečení proti vniknutí a pohybu cizích osob 
v prostorách škol. 
 
Tabulka č. 2 Personální zabezpečení proti vniknutí a pohybu cizích osob v prostorách škol 
(podíl škol v %).13 
 

 
 
V následujícím grafu č. 2 je znázorněno personální zabezpečení proti vniknutí a pohybu cizích 
osob v prostorách škol. 
 
Graf č. 2 Personální zabezpečení proti vniknutí a pohybu cizích osob v prostorách škol- podle 
druhu školy (podíl škol v %).14 
 

 
                                                           
13

 Tematická zpráva Bezpečnost ve školách a školských zařízeních. Česká školní inspekce. [cit. 2015-04-02]. 
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Bezpecnost-ve-skolach-a-skolskych 
14

 Tematická zpráva Bezpečnost ve školách a školských zařízeních. Česká školní inspekce. [cit. 2015-04-02]. 
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Bezpecnost-ve-skolach-a-skolskych 
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Tabulka č. 2 a graf č. 2 ukazují, že personální zabezpečení proti vniknutí a pohybu cizích osob 
je realizováno především pedagogickými a nepedagogickými pracovníky v průběhu dne a při 
vstupu do školy.  
 
V naprostá většina mateřských, základních a středních škol jsou pro zabezpečení proti 
vniknutí a pohybu cizích osob zajištěna jak technicky, tak personálně.  
 
Bez jakéhokoliv zabezpečení bylo 9 mateřských škol, 4 základní školy a 2 střední školy.  
 
Z toho vyplyne, že většina škol je zabezpečena relativně dobře, ale každá škola je 
zabezpečena úplně jinak. 
 
Na základě zjištěných údajů bylo na konci zprávy uvedeno doporučení ČŠI.

15
 ČSI doporučuje sepsat 

minimální standard bezpečnosti, který by byl ukotven ve vyhlášce Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy – poukazuje tedy na to, že v současné době neexistuje jednotný právní předpis, který 
by shrnoval konkrétní a základní požadavky na zajištění bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách 
a školských zařízeních. 
 

Minimální standard bezpečnosti by měl obsahovat:16 
 

 jediný vchod pro žáky, studenty i veřejnost (se stálým dozorem); 

 identifikace každého cizího návštěvníka; 

 zajištění nepřetržitého a všudypřítomného dozoru; 

 kontrola míst mimo budovu školy, kde probíhají školní aktivity; 

 ochranné a bezpečnostní prvky pro žáky; 

 přehledné okolí budov, včetně úprav terénu a zeleně; 

 funkční osvětlení přístupových cest. 
 

Dále ČSI doporučuje: 
 

 Vytvořit Fond na podporu zabezpečení škol a školských zařízení, které nebudou mít 
zajištěnou bezpečnost podle stanoveného standardu. 

 Připravit vzdělávací programy pro zaměstnance škol zaměřené na prevenci, předcházení 
a jednání v rizikových situacích. 

 Dalším doporučením je vytvořit výukové a metodické materiály pro děti, žáky a studenty 
v oblasti chování za mimořádných okolností a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 A nakonec doporučuje ustanovit meziresortní pracovní skupinu složenou ze zástupců 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce, Ministerstva vnitra, 
Integrovaného záchranného systému a zřizovatelů škol s cílem připravit podrobnější 
strategii bezpečnosti a ochrany zdraví všech účastníků vzdělávání. 

 

                                                           
15

 Tematická zpráva Bezpečnost ve školách a školských zařízeních. Česká školní inspekce. [cit. 2015-04-02]. 
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Bezpecnost-ve-skolach-a-skolskych 
16

 Tematická zpráva Bezpečnost ve školách a školských zařízeních. Česká školní inspekce. [cit. 2015-04-02]. 
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Bezpecnost-ve-skolach-a-skolskych 
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Kompletní materiál České školní inspekce „Tematická zpráva Bezpečnost ve školách  
a školských zařízení“ z listopadu 2014 je uvedena v příloze č. 3. 
 
Činnost škol a školských zařízení 
 
Školy a školská zařízení reagovaly na událost, která se stala ve Žďáru nad Sázavou různě. 
 
Mnoho škol se snažilo své současné zabezpečení vylepšit pomocí technických prostředků 
nebo nového personálu. V mnoha školách udělali razantní změnu a to, že svůj zastaralý 
bezpečnostní systém vyměnily za zcela nový. Některé školy reagovaly tím, že nechaly 
proškolit svůj pedagogický i nepedagogické personál od oborníků na to, jak se v takových to 
krizových situacích chovat. Někde proškolovali i děti a studenty pomocí např. Policie České 
republiky, dále pak v různých školách probíhali reálná cvičení, kde si děti i personál školy 
vyzkoušeli, jak by se za takovéto krizové situace měli správně zachovat, co by měli dělat. Ale 
našly se i takové případy škol a školských zařízení, které na tuto událost nereagovaly vůbec. 
A to například z důvodu financí nebo z důvody rozhodnutí vedoucích pracovníků, kteří věřili, 
že zabezpečení jejich škol či školských zařízení je na vysoké úrovni. 
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2. Vybrané problémy a návrhy na jejich řešení 
 
Po shromáždění a analýze velkého množství podkladů k této problematice lze úvodem 
konstatovat, že základní problém není v hledání, doporučení a využívání bezpečnostních 
opatření a prostředků ke zvýšení či zavedení systému fyzické ochrany školských zařízení, ale 
ve vytvoření standardních podmínek umožňujících rovnocenný přístup pro zajištění 
bezpečnosti všech druhů škol a dalších školských zařízení. 
 
Z tohoto důvodu je jedinou možností využít působnost státní správy, která z tohoto titulu 
vytvoří a zajistí všeobecné podmínky pro tento úkol. Vytvoření a zavedení koncepce, 
právního prostředí, metodické pomoci, podpory pro finanční a další logistické zabezpečení, 
spolupráci se všemi dotčenými subjekty a kontrolou bude možno garantovat standardní 
možnosti pro všechny zřizovatele a provozovatele škol a školských zařízení. 
 
Tuto souhrnnou tezi je možno rozdělit do následujících dílčích problémů: 
 
2.1 Systémové rozdělení problematiky bezpečnosti škol 
 
Dílčím průzkumem lze u některých odborníků i úředníků Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy zjistit postoj, že bezpečnost škol je komplexní problematika, kterou lze řešit 
doplněním stávajících právních předpisů, metodik a pokynů.  
 
NÁVRH ŘEŠENÍ 
 
Stávající systém k zajištění bezpečnosti škol je zaměřen na bezpečnost žáků při výuce. Jedná 
se o veřejný systém, popsaný zejména v Metodickém pokynu k zajištění bezpečnosti  
a ochrany zdraví dětí a studentů ve školách a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: 37 014/2005-25 ze dne 22. prosince 2005, který je 
všeobecně přístupný. K tomuto systému nedoporučuji připojit systém objektové 
bezpečnosti, protože veřejný přístup k bezpečnostní opatřená fyzické ochrany objektů škol 
by zásadním způsobem snížilo účinnost opatření k fyzické ochraně objektů. Plány fyzické 
objektové ochrany jsou vždy zpracovávány a ukládány odděleně a jsou veřejnosti 
nepřístupné (srovnej se systémy ochrany významných úřadů, jaderných zařízení, provozů 
s nebezpečnými chemickými látkami, kritické infrastruktury apod.). Proto je i nezbytné 
odmítnout názor, že otázku objektové fyzické ochrany lze doplnit do veřejných Školních 
řádů. 
 
2.2 Právní úprava 
 
Nejzávaznějším problémem týkající se bezpečnosti ve školách a školských zařízeních je 
nedostatečná právní úprava tohoto tématu. 
 
Jak již bylo řečeno, z hlediska fyzické ochrany v současné době existuje pouze metodické 
doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tzv. minimální standard 
bezpečnosti. Tento dokument má pro školy a školská zařízení pouze doporučující charakter, 
nikoli normativní. 
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Co se týče vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o opatřeních k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, tak ta 
už byla sepsána a čeká na své schválení a uvedení v platnost. Tudíž se na ní, zatím nelze 
spoléhat. 
 
A co školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění, obsahuje nějaké ustanovení, které by se 
týkalo zabezpečení škol a školských zařízení? Školský zákon obsahuje § 29, který vymezuje 
pouze bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních, který byl doposud 
chápán z pohledu bezpečnosti při výuce. Dále nezahrnuje povinnosti škol, které by se týkali 
jejich zabezpečení. 
 
NÁVRH ŘEŠENÍ 
 
Novelou zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, by bylo doplněno ustanovení obsahující 
povinnosti provozovatelů a zřizovatelů škol a školských zařízení, které by se týkalo jejich 
zabezpečení. Zákon by dále odkazoval na svůj prováděcí právní předpis vyhlášku Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, kde by byly popsány podrobnosti k tomu ustanovení. 
Vyhlášku by dále co nejpodrobněji rozpracovávala metodika Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Touto metodikou by mohl být už zmíněný, aktualizovaný Minimální standard 
bezpečnosti. Provozovatelé škol a školských zařízení by se musely těmito předpisy řídit. Za 
odchýlení od právních předpisů by byla udělena sankce, kterou by taktéž stanovoval zákon 
č. 561/2004 Sb., školský zákon. 
 
2.3 Stanovení jednotného systému ochrany školských zařízení 
 
Stávající právní úprava i vydané metodiky neupravují fyzickou ochranu školských zařízení, ani 
nejsou univerzálně závazné pro všechny zřizovatele a provozovatele těchto zařízení. 
Například výše zmiňovaná metodiky k bezpečnosti při výuce z roku 2005 je závazná pouze 
pro školská zařízení zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ředitelům  
a zřizovatelům ostatním škol je tato metodika pouze doporučena k využití při tvorbě vlastní 
dokumentace. 
 
NÁVRH ŘEŠENÍ 
 
S poukázáním na návrh výše uvedeného doplnění školského zákona navrhuji zavést pro 
všechny školy a školská zařízení zapsané ve školském rejstříku povinnost zpracovat 
samostatný dokument pro zajištění objektové fyzické ochrany (např. Plán fyzické ochrany). 
 
Obecně by byl systém fyzické ochrany škol založen obdobně jako u fyzické ochrany 
chemických provozů dle zákona č. 59//2006 Sb. a navazující vyhlášky č. 250/2006 Sb. na 
skutečnosti, že orgány veřejné správy přímo neodpovídají za fyzickou ochranu ani neurčují 
jaký druh opatření a nástrojů má být k objektové ochraně použit.  
 
Zřizovatel či provozovatel (ředitel) školy by z titulu své přímé odpovědnosti provedl analýzu 
ohrožení. Tuto analýzu by mohla dle místních podmínek zajišťovat specializovaná firma 
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k tomu akreditovaná. Na základě analýzy rizik by se měli připravit opatření k eliminaci rizik 
včetně vyhodnocení účinnosti těchto opatření.  
 
Základním vodítkem pro návrh bezpečnostního systému objektové ochrany a zpracování 
předepsané dokumentace by byla bezpečnostní opatření k fyzické ochraně doporučená 
vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (obdoby vyhlášky Ministerstva 
průmyslu a obchodu č. 250/2006 Sb.). 
 
2.4 Zabezpečení spolupráce s Policií České republiky a obecní (městskou) policií 
 
Bezpečnostní složky státu a obcí (policii) není možno z kapacitních důvodů zapojit do přímé 
ochrany škol.  
 
Součástí dokumentace k fyzické ochraně jednotlivých škol by byla část věnovaná spolupráci 
s policií. Byla by ve dvou základních rovinách: preventivní hlídkové a dozorové činnosti 
policie v rámci služby pořádkové policie Policie České republiky a obecní policie, možnost 
napojení bezpečnostního systému škol na operační střediska policie včetně upřesnění 
způsobu aktivace a zásahu policie při hrozbě nebo vzniku mimořádné bezpečnostní situace 
ve škole. 
 
V rámci spolupráce s veřejnou správou by zpracovatel dokumentace k fyzické ochraně zasílal 
její kopii na vědomí krajskému úřadu, příslušné obci (obecní policii) a Policii České republiky. 
 
2.5 Finanční a další logistické zabezpečení opatření fyzické ochrany 
 
Možnosti státního rozpočtu a rozpočtu samospráv jsou obecně velmi limitovány. Rovněž  
u dalších typů školských zařízení jsou značné rozdílné možnosti vyčlenit prostředky pro 
fyzickou ochranu vlastních objektů. 
 
Výše zmíněný neinvestiční dotační program „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" 
k zajištění dostatečnému zabezpečení budov škol a školských zařízení v souladu minimálním 
standardem bezpečnosti posílit dalšími finančními zdroji. K tomu provést ve spolupráci 
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem pro místní rozvoj průzkum 
možností využití dotacích Evropské unie plánovaných pro podporu ochrany obyvatelstva 
a integrovaný záchranný systém. 
 
2.6 Kontrolní činnost 
 
Obecným princip navazující na přímou odpovědnost zřizovatele a provozovatele škol za 
fyzickou ochranu objektů a metodicko-doporučující postavení veřejné správy je nezbytný 
aplikovat i v kontrolní a sankční oblasti. 
 
NÁVRH ŘEŠENÍ 
 
Hlavní kontrolní působnost k výběru, rozsahu a použití opatření fyzické ochrany by měl 
zřizovatel školských zařízení. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Zuzana Pejšová, Bezpečnost ve školských zařízeních (2016_C_01) 

 

 
 16  

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 
Orgány veřejné správy – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Česká školní 
inspekce), krajský úřad by vykonávali kontrolu nad dodržováním povinností uložených 
zákonem (analýza rizik, zavedení systému fyzické ochrany včetně zpracování předepsané 
dokumentace. 
 
Policie České republiky a obecní policie by kontrolovala tu část dokumentace týkající 
se vzájemné spolupráce. 
 
2.7 Technické a personální zabezpečení 
 
Další velký problém vidím v určitých druzích zabezpečení, které školy používají. Nyní uvedu 
některé z nich:  
 

 Použití identifikačních karet či čipů při vstupu do školy 
 
Problém: 
 
o čip nebo kartu použije jedna osoba, ale projdou na ní třeba osoby tři 

 

 Identifikace pomocí otisků prstů 
 
Problém: 
 
o hlavně finanční stránka věci 
o při vstupu se mohou tvořit fronty 
o otiskem se identifikuje jedna osoba, ale projít jich může více.  

 

 Číselný kód 
 
Problém: 
 
o děti mohou kód zapomenout- nedostanou se do školy 
o děti mohou kód vyzradit cizí osobě 
o kód zadá pouze jedna osoba, ale do školy jich projde víc 
 
NÁVRH ŘEŠENÍ 
 

 Zavést kamerový systém, který by monitoroval celý areál školy, vstupní vchod i chodby 
uvnitř budovy. 

 Vstup do školy by měl být umožněn pouze jedním hlavním vchodem, ostatní vchody by 
měly být zamčeny nebo zabezpečeny tak, aby se do budovy nikdo nemohl dostat. 

 Během vyučování by i hlavní vchod měl být zamknut- pokud by chtěl do budovy školy 
někdo vstoupit, musel by zazvonit na zvonek a počkat až ho u dveří někdo vyzvedne. 
Nejlepší by bylo použití videotelefonů. 

 Vstup do školy pomocí identifikačních karet či čipů. Každý žák by měl mít vlastní. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Zuzana Pejšová, Bezpečnost ve školských zařízeních (2016_C_01) 

 

 
 17  

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 Instalace turniketů ke vchodovým dveřím, které by současně se vstupem žáka zapisovali 
do školního systému i jeho školní docházku.  

 Za vstupními dveřmi by měla sedět odpovědná osoba- školník, pedagog, recepční či 
speciální zaměstnanec školy (osoba, který pobírá určitou formu sociálního zabezpečení  
a škola jí zaměstnala na hlídání vchodových dveří), která bude kontrolovat, kdo do 
budovy školy vstoupí. 

 U vchodu by mohl hlídat i příslušník obecní policie či zaměstnanec bezpečnostní 
agentury. 

 Dospělí jedinci odpovědné osobě předloží průkaz totožnosti, sdělí účel své návštěvy  
a zapíší se do knihy návštěv. 

 Označení cizích osob, které by se nacházeli v budově školy např. pomocí viditelných 
kartiček či jmenovek 

 Po škole by se dospělé osoby neměli pohybovat sami- pouze s odpovědným dozorem.  

 Během školních přestávek by na chodbách měli hlídat zaměstnanci školy. Úplně to samé 
by platilo v šatnách či v jídelně.  

 Na chodbách školy, u recepce či v kanceláři ředitele, by mohlo být tlačítko propojené 
s dispečinkem Policie České republiky.  

 
Školení pracovníků 
 
NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 

 Důležité je pravidelné školení všech zaměstnanců. Školení by se mělo týkat např. toho, 
jak se zachovat při určitých krizových situacích. Proškolovat by mohl například příslušník 
Policie České republiky nebo speciální školící firma či organizace.  

 
Výuka ve školách 
 
NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 

 Seznámení žáků s problémem mimořádných událostí a krizových situací 

 Cvičení, zkouška modelových situací 

 Nabádání žáků, aby věnovali větší pozornost dění ve škole i v jejím okolí- podezřelé osoby 
hlásit zaměstnancům školy 

 Pořádat pro děti různé semináře se specialisty na krizové řízení, psychology apod. 
 
Závěr 
 
Zajištění bezpečnosti školních zařízení před možnými útoky fyzických osob je velmi náročný 
úkol zejména z důvodu, že odpovědnost a působnost je rozložena na velký počet různých 
subjektů: statní správu, samosprávu, zřizovatele a provozovatele školských zařízení, další 
právnické osoby, podnikající fyzické osoby, neziskové organizace, rodiče, další fyzické osoby 
atd. 
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Tato případová studie zpracovaná pro potřeby seminární práce a jejího projednání v rámci 
předmětu „Případové studie a modelování scénářů pohrom“ a současně i pro účast ve 
studentské vědecké a odborné činnosti Policejní akademie České republiky analyzuje  
a navrhuje řešení u části možných problémů souvisejících s bezpečností škol. 
 
Jelikož se tato problematika týká velkého množství subjektů, tak navrhuji v rámci případného 
dalšího výzkumu zjistit názory veřejné správy, zřizovatelů a provozovatelů (ředitelů) škol  
a dalších subjektů na navrhovaná řešení a neuvedené možné problémy formou 
dotazníkového řešení. 
 
Jelikož možnost útoku na školská zařízení se nedotýkají jen základních a středních škol, bylo 
by rovněž vhodné provést analýzu možností zavedení zvýšené fyzické ochrany vysokých škol. 
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Příloha č. 1 
 

Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních – Minimální standard bezpečnosti 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vydává toto metodické 
doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální 
standard bezpečnosti -  s cílem podat přehled doporučených opatření k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů v budovách škol a školských zařízení a v areálech škol 
a školských zařízení k nim náležejících.  
 
Metodické doporučení bylo zpracováno jako jedno z opatření ministerstva, které bylo přijato 
na základě úkolu (uvedeného pod bodem č. 38 záznamu jednání s názvem Zadání vlády  
k tragické události ve Žďáru nad Sázavou) ze 40. schůze vlády České republiky ze dne 
15. října 2014.  Usnesení vlády č. 1015 dne 8. prosince 2014 podpořilo tvorbu metodického 
pokynu. Metodické doporučení se opírá i o závěry z tematické zprávy České školní inspekce 
(inspekční šetření probíhalo ve dnech 20. října 2014 – 13. listopadu 2014) s názvem 
Bezpečnost ve školách a školských zařízeních č. j.: ČŠIG-4027/14-G2 z měsíce listopadu 2014. 
 
V současnosti neexistuje právní předpis, který by na jednom místě shrnoval základní 
a konkrétní opatření na zajištění bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních, zapsaných do školského rejstříku, neboť část této problematiky spadá do 
působnosti jiných ústředních orgánů státní správy. 
 
Minimální standard bezpečnosti mohou využít školy i školská zařízení při jednání se 
zřizovateli, a to s ohledem na nutná opatření vyplývající z  jejich potřeb, charakteru provozu 
a z místních podmínek. 
 
Ministerstvo upozorňuje, že toto metodické doporučení bude aktualizováno poté, co nabude 
účinnosti připravovaná vyhláška o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, 
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních; k jejímu vydání je ministerstvo zmocněno 
v ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
 
Za účelem dostatečného zajištění ochrany budov ministerstvo vyhlásí dotační program 
„Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“. Tento dotační program bude zveřejněn na 
webových stránkách ministerstva. 
 
V Praze dne 20. února 2015 
 
 Mgr. Jaroslav Fidrmuc 
 náměstek ministra pro vzdělávání
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Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních – Minimální standard bezpečnosti, č. j.: MSMT-1981/2015-1 
 
Minimální standard bezpečnosti právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského 
zařízení (dále jen „škola“) 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 dětí, žáků 
a studentů (dále jen „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: 
 

 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,…). 

 Účinně a efektivně reagovat na mimořádnou událost, která nastala a snažit se  
o omezení škod na životech a zdraví zaměstnanců i žáků.  

 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) a užívají se případně jako vstupy pro 
zaměstnance nebo pro cizí osoby, které se účastní dalšího vzdělávání v jiných prostorách 
školy (např. odborný výcvik, kurzy, školení, atp.), přičemž i v tomto případě má škola 
zajištěnu kontrolu vstupu. Školy pavilonové dispozice přijímají tato opatření přiměřeně podle 
svých podmínek. 
 
Škola vpouští cizí osoby do prostor školy až po ověření účelu jejich vstupu do budovy 
(doprovod žáka, návštěva pedagoga či ředitele školy, apod.); to platí též v případě vjezdu 
dopravním prostředkem do areálu školy. Vstupy a vjezdy do areálu školy jsou kontrolovány 
(monitorovány). 
 
Škola má uzamykatelné vstupy do budov i dalších prostor v areálu školy (např. školní 
zahrady, školního dvora, parkoviště, 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, budov i areálu školy, které 
nejsou určeny pro poskytování vzdělávání (např. sklepy, půdy, sklady, kotelny, apod.), 
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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.  
 
Škola má ve svém areálu funkční venkovní osvětlení (nejlépe ovládané pohybovým čidlem) 
přístupových cest, a to i v době mimo provoz školy. 
 
Ke splnění těchto požadavků se předpokládá zajištění a provedení například: 
 

 bezpečnostních zámků, 

 závor, 

 oplocení, 

 osvětlení, 

 drobných stavebních a terénních úprav. 
 
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 ředitel školy. 
Vychází přitom z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k charakteru vykonávané činnosti, 
věku žáků a jejich rozumovému rozvoji (vyspělosti), dopravním a jiným rizikům. Ředitel 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. Při pravidelném využívání budov či místností (např. tělocvičen obcí), 
které nejsou v majetku školy, je nutné vyžadovat od pronajímatele ujištění o bezpečném 
stavu budovy či místnosti (např. doložením revizních zpráv se závěrem „schopno bezpečného 
provozu“). 
 
Škola v případě avízovaného nebezpečí využívá možnosti posílení ostrahy budovy městskou 
či státní policií, případně hlídkami bezpečnostních agentur (dle místních zvyklostí). 
 
Ke splnění těchto požadavků se předpokládá zajištění: 
 

 finančních prostředků pro vrátné nebo jiné osoby vykonávající ostrahu školy, 

 finančních prostředků na nárůst pracovních úvazků na zajištění dohledu. 
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Jednou z možností, jak získat finanční prostředky pro zajištění činnosti vrátného, je vytvoření 
tzv. společensky účelného pracovního místa (za stanovených kritérií pro výběr zaměstnance) 
na základě dohody s Úřadem práce České republiky. V rámci systému aktivní politiky 
zaměstnanosti tak může škola čerpat finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů. 
 
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 (např. neoprávněné vniknutí 
do objektu, přítomnost neznámého nebo nebezpečného předmětu nebo látky ve škole, útok 
vedený zvenčí či zevnitř, braní rukojmí, vandalismus, 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/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, řádů dílen, laboratoří, 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 (například 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, sportovně-turistickém kurzu, soutěžích, přehlídkách, výletech, škole 
v přírodě, zahraničních výjezdech, apod. 
 
Škola informuje zákonné zástupce žáků o vydání a obsahu školního nebo vnitřního řádu. 
 
Od výše uvedeného minimálního standardu by se měla škola odchýlit jen v nezbytně nutných 
a odůvodněných případech, budou-li to vyžadovat místní podmínky. V případě jakýchkoli 
odchylek je však třeba přijmout taková opatření, aby byla bezpečnost a ochrana zdraví žáků  
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i zaměstnanců zajištěna jinými konkrétními způsoby, aniž by byly v rozporu s výše uvedenými 
principy. Současně musí škola plnit povinnosti, které jí vyplývají z právních předpisů.  
 
Školy mají možnost zajistit bezpečnost osob v areálu školy také dalšími, např. technickými 
prostředky, které jdou nad rámec výše vymezených minimálních požadavků (např. vstup na 
čipy, turnikety, kamerový systém, čipy, elektronický vrátný, alarm s tísňovými tlačítky 
napojený na dispečink, apod.); tyto technické prostředky však nemohou plně nahradit 
dohled prováděný fyzickou osobou, a jde-li o kamerový systém, bere škola před jeho 
zavedením v úvahu i ochranu soukromí žáků i zaměstnanců školy. 
 
Školy při eliminaci bezpečnostních rizik spolupracují se zřizovatelem, se zákonnými zástupci 
žáků, zletilými žáky, policií, složkami integrovaného záchranného systému a se školskou 
radou.  
 
Další předpisy související se zabezpečením budov: 
 
Mechanické zábrany 

 ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže, okenice. Požadavky 
a klasifikace, odolnost proti násilnému vniknutí (požadavky na odolnost dveří a oken 
včetně kování, cylindrických vložek a skel). 

 
Kamerové systémy 

 ČSN EN 62676 (řada) Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích. 
 

Poplachové systémy (alarmy) 

 ČSN EN 50131–1 (ed. 2) Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy.  

 ČSN EN 50132-5 Poplachové systémy – kamerové sledovací systémy pro použití  
v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci. 

 
Systémy kontroly vstupu 

 ČSN EN 60839-11-1 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy – Část 11-1: 
Elektronické systémy kontroly vstupu – Požadavky na systém a komponenty. 

 ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy – Systémy kontroly přístupu pro použití 
při bezpečnostních aplikacích. 

 
Doporučené kvalifikační požadavky na vrátného 

 Vrátný by měl být kvalifikován pro bezpečnostní činnosti. Nejblíže je to kvalifikace 
Strážný (kód: 68-008-E) z národní soustavy kvalifikací (http://www.narodnikvalifikace.cz/ 
kvalifikace-315-Strazny).  

 
Ochrana soukromí při nasazení kamerových systémů 

 Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyjádření a doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů k možnosti instalovat 
kamerový systém v prostorách školy ze dne 12. března 2007. https://www.uoou.cz/files/ 
vyjadreni_a_doporuceni_uoou.pdf 
 

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-315-Strazny
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-315-Strazny
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Příloha č. 2 
 

Vyhlášení dotačního programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
„Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) z důvodu aktuální 
potřeby zajistit dostatečné zabezpečení škol a školských zařízení, které vyplývá ze Zprávy 
o prošetření postupu příslušných orgánů ve věci tragické události ve Žďáru nad Sázavou, 
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, dotační 
program „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ v roce 2015 č. j.: MSMT-
2157/2015-1 (dále jen „program"). 
 
1. Účel 
 
Účelem programu je zajištění dostatečného zabezpečení budov právnických osob 
vykonávajících činnost škol a školských zařízení (dále jen „školy“) v souladu s Metodickým 
doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – 
Minimálním standardem bezpečnosti, č. j.: MSMT-1981/2015-1. 
 
2. Oblast podpory projektů a její stručná charakteristika 
 
Dostatečným zabezpečením se rozumí zejména: 
 

 nákup bezpečnostních prvků (dveří17, zámků, kamer, závor, oplocení, osvětlení, záznamo-
vé techniky), 

 montážních prací (ve vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům), 

 drobné stavební úpravy (ve vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům), 

 drobné terénní úpravy (např. k zajištění lepší viditelnosti na přístupovou komunikaci) atp. 
 
3. Organizační a věcné podmínky realizace projektu 
 
3.1 Obecné podmínky poskytnutí dotace 
 
3.1.1 Žadatelem o dotaci v rámci tohoto programu (dále jen „žadatel“) může být 
za podmínek stanovených v tomto vyhlášení programu právnická osoba vykonávající činnost 
školy nebo školského zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a to bez ohledu na zřizovatele. 
 
3.1.2 Financování projektu musí být v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů. Příjemce dotace musí dotaci použít výhradně na náklady, které jsou 

                                                           
17

 Včetně tzv. požárních dveří umožňujících odchod z budovy. 
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uvedené ve vyhlášení programu a v rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „rozhodnutí“), 
v souladu s účelovým určením, které je též obsaženo v rozhodnutí. 
 
3.1.3 Projekt musí být uskutečněn v roce 2015. 
 
3.1.4 Finanční prostředky budou přidělovány rozhodnutím, jehož součástí bude závazné 
účelové určení dotace a podmínky jejího využití. 
 
3.1.5 V zájmu efektivního vynaložení prostředků ze státního rozpočtu bude nezbytnou 
součástí projektu uvedení konkrétních cílů i termínů, ke každé aktivitě pak stanovení 
indikátorů, (tj. indikátory – kvalitativní i kvantitativní, jichž bude realizací aktivity dosaženo; 
kritéria si každý žadatel stanovuje sám tak, aby maximálně vypovídala o úspěšnosti 
realizace). 
 
 
3.1.6 Každý žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace. 
 
3.1.7 Poskytnutá dotace může být použita jen na účely specifikované v rozhodnutí. Změny 
rozhodnutí mohou být provedeny pouze na základě písemné žádosti příjemce dotace 
doručené ministerstvu do 15. listopadu 2015. Případnou opravu zřejmých nesprávností, 
kterými jsou zejména chyby v psaní a počtech, provede ministerstvo vydáním opravného 
rozhodnutí, a to bez nutnosti písemné žádosti příjemce. Příjemce dotace je povinen oznámit 
změny všech identifikačních údajů uvedených v předložené žádosti, ke kterým došlo od 
termínu předložení žádosti i v průběhu období, na které byla dotace poskytnuta, a to do  
14 dnů od této změny. 
 
3.1.8 Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z více různých zdrojů není dovolena. 
 
3.1.9 Z poskytnuté dotace lze hradit prokazatelné ostatní neinvestiční náklady nezbytné pro 
realizaci projektu. 
 
3.1.10 Dotace může být poskytnuta až do 100 % celkových nákladů projektu. 
 
3.1.11 Z poskytnutých finančních prostředků nelze hradit náklady na: 
 

 pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 
(investiční náklady), 

 splátky půjček, leasingové splátky, odpisy majetku, 

 náklady spojené se zahraničními služebními cestami, 

 pohoštění a dary, věcné ceny a odměny v soutěžích, 

 pokuty, penále a sankce, 

 veškeré provozní náklady, které přímo nesouvisejí s realizací projektu. 
 
3.1.12 Poskytnutí dotací ze státního rozpočtu České republiky se řídí obecně závaznými 
právními předpisy. Dotace podléhají finančnímu vypořádání podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., 
kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, 
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státními finančními aktivy nebo Národním fondem. V případě, že příjemce vrací nevyčerpané 
prostředky v průběhu kalendářního roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta, vrací je na 
výdajový účet ministerstva, ze kterého mu byla dotace vyplacena. 
 
3.1.13 Poskytnutou dotaci je nutné vyúčtovat k 31. prosinci 2015. Vyúčtování bude 
předloženo na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 3 tohoto vyhlášení. Vyúčtování 
bude předáno ministerstvu, a to odboru, který vydal rozhodnutí, nejpozději do 15. února 
2016.  
 
3.1.14 Neoddělitelnou součástí vyúčtování dotace je její věcné vyhodnocení (závěrečná 
zpráva). Věcné vyhodnocení zahrnuje vypracování věcného vyhodnocení projektu (závěrečné 
zprávy) a tiskové zprávy shrnující celkové výsledky projektu (oba dokumenty zaslat také 
v elektronické podobě na adresu dpbezpecnost@msmt.cz).  
 
3.1.15 Součástí vyhodnocení bude i přiložený návrh tiskové zprávy na samostatném listu.  
 
3.1.16 Zároveň s vyúčtováním musí být poukázány nevyčerpané finanční prostředky na účet 
ministerstva, včetně avíza k platbě, a to odboru který vydal rozhodnutí, a zároveň odboru 
hlavního účetního a svodného výkaznictví. Pokud budou prostředky vráceny v průběhu roku 
do 31. prosince 2015, musí být poukázány na účet ministerstva, z kterého byla dotace 
v daném roce poskytnuta, včetně avíza k platbě ministerstvu a zároveň odboru hlavního 
účetního a svodného výkaznictví. Po 31. prosinci 2015 budou nevyčerpané prostředky 
poukázány na depozitní účet ministerstva č. 6015-821001/0710. V případě škol zřízených 
krajem či obcí, odvede příjemce prostředky prostřednictvím účtu svého zřizovatele. 
V případech, kdy finanční vratku provádí krajský úřad, uvede jako specifický symbol účelový 
znak poskytnuté dotace, v případě ostatních příjemců dotace se uvádí jako specifický symbol 
číslo daného rozhodnutí o poskytnutí dotace. V případě poskytnutí dotace do rozpočtu kraje, 
má kraj povinnost finanční prostředky, které byly příjemcem dotace vráceny do rozpočtu 
kraje jako odvod za porušení rozpočtové kázně, nebo jako nepoužité, vrátit ve lhůtě 30 dnů 
do státního rozpočtu. V případě odvodu za porušení rozpočtové kázně 30 denní lhůta začíná 
dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení této sankce nebo od připsání těchto 
prostředků na účet, podle toho, která skutečnost nastane později. 
 
3.1.17 Pokud se projekt neuskuteční nebo je ukončen předčasně v průběhu roku 2015, vrátí 
příjemce dotace nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním dotace do 30 dnů 
od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, a to do 31. prosince 2015 
na výdajový účet ministerstva, po 31. prosince 2015 na depozitní účet ministerstva. 
 
3.1.18 Příjemce dotace bude informovat ministerstvo do 30. listopadu 2015 o předpoklá-
dané výši prostředků, které nebudou do 31. prosince 2015 vyčerpány. Pokud výše 
nevyčerpaných prostředků přesahuje více jak 20 % poskytnuté dotace, vrátí je příjemce 
do 20. prosince 2015 na výdajový účet ministerstva. 
 
3.1.19 Příjemce má povinnost podřídit se kontrole v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
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pozdějších předpisů, a § 170 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
3.1.20 Projekty podléhají výběrovému a schvalovacímu řízení ministerstva. Na dotaci není 
právní nárok. Ministerstvo není povinno zdůvodňovat nepřidělení či snížení požadované 
dotace. Výše poskytnuté dotace se bude odvíjet od výše disponibilních prostředků, 
vyčleněných na program v příslušné části kapitoly ministerstva. Duplicitní úhrada stejných 
nákladů na projekt z více různých zdrojů není dovolena. 
 
3.1.21 Ministerstvo si vyhrazuje právo dále požadovat předložení informační a hodnoticí 
zprávy o jednotlivé akci nebo skupině akcí, na kterou byla dotace použita, pověřeným 
pracovníkem ministerstva a požadovat další vhodný způsob kontroly. Příjemce dotace zajistí, 
aby v souvislosti s materiálními či elektronickými výstupy realizovaného projektu byla 
uvedena informace o finanční podpoře poskytnuté ministerstvem v tomto programu, 
popřípadě umožňuje-li to povaha materiálních výstupů, aby byly takovou informací 
označeny, a to ve znění „Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  
v rámci programu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015“. 
 
3.2 Obecné podmínky pro zařazení projektu do výběrového řízení 
 
3.2.1 Součástí žádosti je projekt, který podpoří zabezpečení ochrany budov školy. 
 
3.2.2 Projekt splňuje všechny formální náležitosti (viz dále oddíl 4). 
 
3.2.3 Projekt se všemi řádně vyplněnými požadovanými přílohami je doručen  Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy na adresu pro podání žádosti: 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Odbor dalšího vzdělávání a institucionální výchovy 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 

 
Elektronická adresa podání projektu: dpbezpecnost@msmt.cz 

 
Kontaktní osoba: 
Ing. Šárka Seifertová 
Tel: 234 811 328 
e-mail: Sarka.Seifertova@msmt.cz 
 
3.2.4 Žádost musí být podána nejpozději do 3. dubna 2015 do 15 hod. (Za včasné budou 
považovány pouze žádosti, které byly nejpozději ve stanoveném termínu předány žadatelem 
přímo podatelně ministerstva nebo byly tento den ministerstvu doručeny držiteli poštovní 
licence nebo zvláštní poštovní licence.) Nepřijímají se žádosti zaslané faxem. 

mailto:Sarka.Seifertova@msmt.cz
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3.2.5 Žadatel odevzdá žádost ve dvou písemných vyhotoveních a v elektronické podobě 
na elektronickou adresu podání projektu. Projekty se nevrací ani v případě neposkytnutí 
dotace. 
 
4. Struktura a náležitosti projektu 
 
a) název projektu, 
b) jméno a příjmení fyzické osoby odpovědné za realizaci projektu, 
c) podrobný popis projektu 
 
V podrobném popisu projektu budou stručně a výstižně uvedeny: 
 

 cíl projektu a jeho zdůvodnění, 

 stručný popis současného stavu zabezpečení budovy školy (včetně vyhodnocení 
stávajících rizik spojených s ochranou budovy), 

 rozsah záměru – navrhovaný stav zabezpečení budovy školy, 

 časový a pracovní harmonogram realizace projektu (případně jeho částí), 

 materiální, prostorové a personální zabezpečení projektu, 

 celkový rozpočet na realizaci projektu a rozpočet požadované dotace rozpracovaný  
v položkovém členění rozpočtové skladby, 

 zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu, 

 ověření dosažení stanovených cílů (snížení rizik). 
 
d) informace o tom, zda budou výstupy zveřejněny na webových stránkách žadatele. Odkaz 
na webové stránky s výstupy projektu je možné poté uvést do tiskové zprávy o projektu. 
  
Celá žádost o dotaci bude obsahovat následující přílohy: 

 
1. Ověřená kopie dokladu o bankovním účtu žadatele, 
2. průvodní dopis, ve kterém je vyjádřen obsah žádosti, jméno, razítko a podpis osoby 

oprávněné jednat jménem žadatele (v jednom vyhotovení),  
3. vyplněný formulář žádosti (příloha číslo 1) ve dvou vytištěných vyhotoveních (1 originál 

+ 1 kopie), zaslaných zároveň na uvedenou elektronickou adresu, 
4. projekt ve dvou vytištěných vyhotoveních (1 originál + 1 kopie), s elektronickou kopií 

zaslanou na uvedenou elektronickou adresu. 
 
5. Systém hodnocení projektů  
 
5.1 Posuzování projektů 
 
5.1.1 Pro posuzování projektů jmenuje náměstek ministra pro vzdělávání výběrovou komisi, 
která bude mít tři členy. 
 
5.1.2 Výběrová komise vyhodnotí přijaté projekty podle níže uvedených kritérií a sestaví 
pořadí projektů podle jejich potřebnosti, kvality a účelnosti vynaložení finančních 
prostředků. Neúplné žádosti a chybné projekty budou vyřazeny. 
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5.2 Kritéria pro posuzování projektů 
 
5.2.1 Výběrová komise posuzuje projekty podle kritérií určených v odstavci 5.2.2. Každé 
kritérium je bodově ohodnoceno. Je stanovena minimální bodová hranice v každé oblasti 
kritérií, kterou musí projekt dosáhnout, aby mohl postoupit do dalšího výběru. Členové 
výběrové komise ohodnotí splnění každého kritéria určitým počtem bodů, od 0 bodů do 
maxima bodů, stanovených pro dané kritérium. Součet získaných bodů je rozhodující pro 
pořadí úspěšnosti žadatelů. 
 
5.2.2 Přehled kritérií a bodového ohodnocení: 
 

Kritérium 
Maximální 
počet bodů 

Minimum 
pro postup 

do dalšího výběru 

CELKEM 80 55 

A Soulad s cílem programu 10 6 

A1 Soulad obsahu projektu s cílem programu 0-5  

A2 Způsob ověřování dosažení stanovených cílů 0-5  

B Odborná úroveň projektu 30 21 

B1 Propracovanost, srozumitelnost projektu 0-5  

B2 Proveditelnost projektu 0-5  

B3 Reálnost časového a pracovního harmonogramu 0-5  

B4 Inovativnost 0-5  

B5 Udržitelnost 0-5  

B6 Rozsah a dosah projektu 0-5  

C Personální a materiální zajištění projektu 15 11 

C1 Odbornost zajišťovatelů projektu 0-5  

C2 Zajištění projektu svépomocí 0-5  

C3 Materiální a prostorové podmínky žadatele 
s ohledem na objekt projektu 

0-5  

D Rozpočet projektu 25 17 

D1 Soulad s podmínkami pro použití finančních 
prostředků stanovených programem 

0-5  

D2 Přiměřenost finančních prostředků k cílům 
a obsahu projektu – v celkové částce 

0-5  

D3 Přiměřenost finančních prostředků k cílům 
a obsahu projektu – v jednotlivých položkách 

0-5  

D4 Odůvodnění položek rozpočtu 0-5  

D5 Vlastní finanční podíl žadatele či účast jiných 
partnerů 

0-5  

 
5.2.3 Při rovnosti bodů budou v dotačním řízení přednostně podpořeny projekty škol 
s nedostatečným zabezpečením objektů. 
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6. Oznámení o schválení projektu  
 
Ministerstvo zveřejní seznam projektů hodnocených v tomto dotačním programu 
na webových stránkách ministerstva.  
7. Poskytnutí dotace 
 
7.1 Dotace bude poskytnuta na základě rozhodnutí v průběhu 2. čtvrtletí roku 2015. 
 
7.2 Dotaci lze poskytnout pouze v návaznosti na schválený projekt. Dotaci lze čerpat podle 
schváleného rozpočtu projektu a jeho změnu lze provést pouze změnou rozhodnutí.  
 
7.3 Podrobnější podmínky pro použití a vyúčtování dotace budou uvedeny v rozhodnutí.  
 
8. Kontrola realizace projektů  
 
8.1 Účelnost nakládání s veřejnými finančními prostředky  
 
Kontrolu realizace projektů včetně hospodárnosti a efektivnosti vynakládaných prostředků 
provádí ministerstvo. Příjemce dotace na projekt odpovídá ministerstvu za nejhospodárnější 
způsob využití dotace. Ministerstvo je oprávněno ověřovat správnost věcného použití 
dotace, zejména zda je hospodárně a účelně využívána a zda jsou dodrženy podmínky 
stanovené rozhodnutím. Instituce, jimž byla dotace poskytnuta, umožní ministerstvu 
provedení kontroly a ověření správnosti použití prostředků dotace v účetní evidenci – zákon 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon  
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  
 
8.2 Porušení rozpočtové kázně 
 
Dopustí-li se příjemce dotace jednání uvedeného v § 44 odst. 1 písm. a) až j) zákona 
č. 218/2000 Sb., bude toto jednání klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně 
a sankcionováno odvodem za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44a téhož zákona. Pro 
odvod za porušení rozpočtové kázně platí obdobně čl. 3.1.16. 
 
9. Účinnost 
 
Vyhlášení dotačního programu nabývá účinnosti dnem svého zveřejnění na webových 
stránkách ministerstva. 

 
V Praze dne:  20. února 2015 

 
                                                                                            Mgr. Jaroslav Fidrmuc v. r.                      
                                                                                      náměstek ministra pro vzdělávání 
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