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Často kladené otázky 
Co je cílem bezpečnostního auditu? 
Cílem auditu je jasně definovat bezpečnostní hrozby, stanovit míru rizika jejich vzniku a navrhnout 

účinná bezpečnostní opatření. Na základě auditu by měl každý zúčastněný, tedy zřizovatel, vedení, 
zaměstnanci, žáci a jejich rodiče, vědět, jak může přispět ke zvýšení bezpečnosti. 

Na co se bezpečnostní audit zaměřuje? 
Bezpečnost školy je ovlivněna mnoha aspekty. Práce auditora zahrnuje posouzení bezpečnostních 

směrnic a jejich dodržování, zhodnocení technických prostředků a konzultaci s provozovatelem 
objektu.  

Pro auditora je vhodné připravit tyto dokumenty: 

· Požární poplachovou směrnici 
· Školní řád a další řády a směrnice, která škola aplikuje  
· Revize vyhrazených technických zařízení (elektroinstalace, kotelna,…) 
· Projektovou dokumentaci objektu a bezpečnostních systémů 

Jak bude audit probíhat? 
Audit se skládá z konzultace, prohlídky objektu a vyhodnocení. Ještě před návštěvou auditora obdrží 

škola dotazník se základními otázkami o objektu. Vyplněný dotazník slouží jako podklad pro dotazy 
auditora na vedení školy. Konzultace zabere jednu až dvě hodiny (v závislosti na velikosti školy), během 
kterých by měl auditor pochopit nastavené procesy a zjistit jaké má škola potřeby.  

Následuje prohlídka objektu, při které je pořizována fotodokumentace pro potřeby dalšího 
zpracovávání auditní zprávy. Je vhodné, aby při prohlídce objektu auditora doprovázel zaměstnanec 
školy, který je s objektem dobře obeznámen, například školník či správce. 

Informace, které auditor posbírá při návštěvě objektu, zpracuje do auditní zprávy, vyhodnotí je a 
navrhne řešení. Výslednou zprávu předloží vedení školy, seznámí s jejími závěry a zapracuje případné 
připomínky.  

Co bezpečnostní audit přináší?  
Audit je výchozím krokem pro zvýšení bezpečnosti. Cílem auditu je popsat a pojmenovat stávající stav 

s ohledem na zavedené nebo požadované standardy.  Audit je užitečný pro všechny zainteresované 
subjekty. Vedení školy získá jasnou představu o problémech, které je potřeba řešit, a o opatřeních, 
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která budou pro školu skutečným přínosem. Zřizovatel školy obdrží dokument, který zajistí, že 
potřebné investice budou opodstatněné a účelné. A v neposlední řadě, rodiče budou využívat služeb 
školy, která se aktivně zajímá o bezpečí jejich dětí.  

Výstupem auditu bude: 

· Zhodnocení stávajících bezpečnostních opatření 
· Návrh na zlepšení režimových opatření 
· Doporučení úpravy technického zabezpečení objektu 
· Cenový odhad navržených opatření 

 Nestane se ze školy „vězení“? 
Cílem auditu je zajištění bezpečí. I když je zabezpečení vstupů do školy nezbytné, bezpečnostní 

systémy jsou pouze podpůrným opatřením. Nejdůležitější pro zajištění bezpečnosti je dodržování 
stanovených režimových opatření a důkladně promyšlených krizových plánů. Jakýkoli technický 
prostředek sám o sobě bezpečnost nezajistí, pokud není správným způsobem používán. Díky vhodně 
zvolenému technickému zabezpečení je pro uživatele objektu dodržování režimových opatření snazší 
a účinnější. Klíčovou myšlenkou je usnadnit přístup oprávněným osobám, a zamezení volného pohybu 
nežádoucím narušitelům. V neposlední řadě je nutné zmínit, že přístupová oprávnění jsou pouze 
jedním z mnoha bezpečnostních hledisek, která jsou auditem řešena. 

Máme se výsledků auditu bát? 
Správně uplatněný audit je pro školu vždy přínosem. Auditor na základě svých zkušeností nabízí 

vedení školy nezaujatý pohled zvenčí. Cílem auditu není nikoho očernit, ale naopak mu pomoci 
zvládnout náročný úkol, který vybočuje z běžné pracovní náplně vedení školy s pedagogickými, 
ekonomickými a manažerskými schopnostmi. Bezpečnostní audit je pro vedení školy obdobnou 
pomocí jako jsou služby technika BOZP, požárního preventisty či revizního technika elektro. V otázce 
bezpečnosti tak nemusí škola hledat experta z vlastních řad. Auditní zpráva je výsledkem úzké 
spolupráce auditora s vedením a zaměstnanci školy. Cílem je, aby navržená opatření odpovídala 
potřebám školy a respektovala všechny její individuality. 

Máme audit. Co dál? 
Závěr auditu uvádí doporučení která režimová opatření je potřeba zavést či jaké bezpečnostní 

systémy by bylo vhodné doplnit. Zároveň odhadne realizační náklady. Na vedení školy a jejím 
zřizovateli přenést závěry auditu do praxe. V případě režimových opatření půjde možná jen o úpravy 
ve školním řádu, popřípadě o oslovení technika PBS či BOZP, který zapracuje připomínky do příslušných 
směrnic. Pro zavedení bezpečnostních systémů je vhodné zpracovat projektovou dokumentaci, která 
bude při návrhu jednotlivých systémů vycházet z auditní zprávy. Dokumentace bude sloužit jako 
podklad pro výběrové řízení. 


