


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Konference je volným pokračováním a navázáním na úspěšný projekt z roku 2015,
který se setkal s mimořádným zájmem odborné veřejnosti, především z řad ředitelů
škol všech stupňů, zúčastnilo se jí 170 posluchačů!

Cílem konference v roce 2016 je další rozšíření znalostí a seznámení zástupců škol
a jejich zřizovatelů, pracovníků státní správy a samosprávy (kraje, města, obce)
s možnostmi financování, normami, ale i technickými možnostmi a podmínkami při
komplexním zabezpečení školských zařízení s ohledem na maximální možnou
ochranu žáků, pedagogů i návštěvníků škol nejen před útoky tzv. šílených střelců, ale
i před vandalismem nebo krádežemi.



TERMÍN:

26. KVĚTNA 2016

LOKACE:

NTK (Národní technická knihovna), Praha 6 – Dejvice

Ballingův sál - kapacita 196 míst v hledišti, až 246
posluchačů včetně využití galerie



STRUKTURA, ČLENĚNÍ – 1/2

Struktura – časová osa konference bude rozvržena do 3-4 hlavních tematických okruhů, kde zazní přednášky
expertů z mnoha oborů, postupně, např. dle jednotlivých resortů…

8:30 – 9:00, ranní káva + registrace

9:00 – 11:15
Úvod, zahájení MŠMT / Poslanecká sněmovna / ČŠI, ...
1. tematický okruh „BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY“ (PČR, MP, HZS, Zdravotníci…)
Pozn.: na každý tematický okruh/panel jiný moderátor
Coffee break - oběd

12:00 – 14:00
2. tematický okruh „ŠKOLA“, např. POHLED MŠMT, ZŘIZOVATEL (KRAJ, OBEC), UČITEL, RODIČ, STUDENT, 
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ, DOTACE… 
Coffee break

14:20 – 16:00
3. tematický okruh „ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE“, MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ, PŘÍPADOVÉ STUDIE, JIŽ EXISTUJÍCÍ 
A FUNKČNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE 



STRUKTURA, ČLENĚNÍ – 2/2

Tematické okruhy budou členěny na jednotlivé, menší časové úseky a části  
do tzv. „hodinového panelu“ = 1 moderátor + max. 3 přednášející 

PŘÍKLAD „hodinového panelu“:
CÍL – pohled expertů na řešení problémů ze stran státní, komerční a další sféry

Téma:
Ohrožení pedagogů ze stran žáků/rodičů
Jak komunikovat a jakých chyb se vyvarovat při kontaktu s „troublemakery“ při vzniklé konfliktní situaci?
Jakou roli hraje stres u všech stran? Jak sestavit dobrý plán v reálných pracovních podmínkách a bez
zvláštního rozpočtu? O tom více experti na bezpečností problematiku:

Moderátor: Veronika Fáberová, nezávislý bezpečnostní expert a rodič

Přednášející:
Ing. Zdeněk Kalvach, ředitel Soft Targets Protection Institute, z. ú. (STPI)
Mgr. Jan Mareš, MBA, místopředseda Unie školských asociací CZESHA, ředitel školy
Bc. Tomáš Semerád, vedoucí oddělení Security ve společnosti Siemens s.r.o.
Bc. Magdaléna Šormová, studentka Policejní akademie České republiky v Praze



CÍLOVÉ SKUPINY POSLUCHAČŮ:

 Samospráva krajů, měst a obcí – zřizovatelé škol

 Svaz měst a obcí, MŠMT, ČŠI,…

 Školy všech stupňů – MŠ, ZŠ, G, SOŠ, VOŠ, VŠ 

+ školská zařízení…

 Oborové školské asociace pod i mimo 

Unii CZESHA,…apod.

 Bezpečnostní složky státu – MV ČR, Policie ČR, 

MP, HZS,...

 Komerční sektor, bezpečnostní služby, 
technologie

 Média

OSLOVENÍ PARTNEŘI/PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE 
A TĚLOVÝCHOVY

 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
 POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 MINISTERSTVO VNITRA ČR
 MMR ČR 
 POLICIE ČR
 Městské policie (Praha, Zlín…)
 ASOCIACE KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY
 SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
 Unie CZESHA
 MHMP
 Asociace GRÉMIUM ALERM
 CMZS ČR
 …



TÉMATA – PŘEDNÁŠKY… 1/2

Co by (mimo jiné) mohlo či mělo zaznít na konferenci 
(nejčastější a nejzajímavější názory posluchačů Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA v roce 2015):

 možnosti financování zabezpečení škol různých stupňů, přednáška MŠMT, zástupce zřizovatele – kraj,
město, obec, MMR ČR,…apod.

 konkrétní návody jak postupovat při vniknutí neoprávněných, popř. nebezpečných osob

 postup při tvorbě a realizaci minimálního standardu bezpečnosti

 postup při ohrožení pedagogů ze strany žáků či rodičů

 vystoupení zástupce zřizovatelů škol, tzn. náhled „z druhé strany“ (ekonomická, finanční, stavební
připravenost,…atd.)

 právní aspekty ochrany pedagogů, studentů a žáků

 praktické příklady a případy

 pohled rodičů, žáků, studentů na řešení bezpečnosti

 řešení krizových a mimořádných situací



TÉMATA – PŘEDNÁŠKY… 2/2

 konkrétní praktické zkušenosti s řešením bezpečnosti, realizovatelné v našem školství (cenově
dostupné), příklady dobré praxe škol apod.

 příspěvky firem, zabývajících se školením v oblasti bezpečnosti, se zaměřením na školská zařízení,
programy na proškolení školního personálu a žáků v případě vzniku mimořádné situace

 právní výklad spojený s jednotlivými kroky, které musí ředitel školy udělat v závislosti na zabezpečení
školy

 činnost pedagogického sboru při obdržení zastrašovacího či výhružného telefonátu typu bomba

 "legislativní pomoc školám právní ochrana školy konkrétní postupy, jak zabezpečit školu"

 uplatnění facility managementu ve školství, úloha zřizovatelů, např. mhmp při ostraze objektu škol

 nutnost právní úpravy této problematiky a způsob zavedení systému fyzické ochrany škol a školských
zařízení

 "dobrá praxe z konkrétního řešení mš, zš, sš v oblasti zajištění bezpečnosti školy na úrovni organizační,
legislativní a technické“, popř. zkušenosti ze světa

 přednášky zaměřené na praktické a konkrétní ukázky zabezpečení různých typů škol či školských zařízení,
hlavně takových, kde není možné v určitý čas zamknout a skoro celá práce je hotova, příklad uceleného
systému zabezpečení školy různé velikosti (menší, více vchodů, oplocená, zahrada,....atd.).



PARTNEŘI A SPOLUPRÁCE… 

Záštita:

Podporují nás:                                                                       Mediální partneři:

Partneři:
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Účastníci dle specializace - počet osob 168 počet osob



KONFERENCE BEZPEČNÁ ŠKOLA 2015 – FEEDBACK PŘEDNÁŠEJÍCÍ 
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KONTAKT:

Mascotte s.r.o.

Ing. Aleš Beneš, ředitel

E-mail: a.benes@mascotte.cz

tel.: +420 777 700 205

Sylva Havelková, pr manažerka

E-mail: havelkova@mascotte.cz

tel.: +420 728 885 875

www.bezpecnaskola2016.cz

Ing. Denisa Čermáková, koordinátorka konference

E-mail: bezpecnaskola@mascotte.cz

tel.: +420 723 325 789
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