Bezpečnostní audity škol

Důvody zavedení řízení bezpečnosti
Obecné důvody k zavedení řízení bezpečnosti a krizovému řízení
V každé organizaci (podnikatel, podnik, stát, …) hrozí v každém okamžiku jedno nebo více rizik. Liší se
v tom, o jaká rizika jde a nakolik jejich existence ohrožuje jednotlivé subjekty a do jaké míry jsou
přijatelná.

Cíl řízení bezpečnosti
Základním krokem bezpečnosti
každé organizace je identifikace
rizik, přijetí opatření k jejich
eliminaci a jejich následné
periodické hodnocení uplatňování
a účinnosti. Cílem auditu (studie)
je návrh opatření, která rizika
eliminuje na nejmenší možnou a
únosnou míru. Na prvním místě by
měl vždy být lidský život a jeho
zdraví.

Pojem hrozba a riziko
V rámci škol pracujeme na vstupu s těmito pojmy:
Hrozba - událost, která může nastat vzhledem k posuzovanému subjektu. Pokud nastane, nese
s sebou ve vztahu k subjektu různou míru rizika. V rámci studie je tedy potřeba identifikovat možné
hrozby a z nich plynoucí výši rizika.
Stejná událost může být různě vysokým rizikem dle toho, kdy a kde nastane. Je rozdíl demonstrace
10.000 lidí v Praze a stejného počtu v malé obci.
Riziko - a přijatelnost rizika. Například 500 mrtvých lidí ročně v důsledku silniční dopravy je přijatelné
riziko, stejný počet mrtvých v důsledku stavební nebo hornické činnosti je nepřijatelné riziko.
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Bezpečnostní audity škol
V rámci projektu Bezpečná škola lze rizika rozdělit do několika dále uvedených skupin:
a) Strategická rizika:
•

Konkurenční prostředí – špatná pověst školy v důsledku
negativních kampaní.

•
•
•
•

Změna právního prostředí,
havárie a selhání klíčových technologií (např.topení v zimním
období)
nedbalost zaměstnanců,
selhání kontrolních mechanismů.

•
•
•

Pohromy a vnější/vnitřní havárie, (požár, záplavy, …)
trestné a zlovolné chování zaměstnanců,
trestné a násilné činy vůči subjektu (vnější/vnitřní)

b) Operační rizika:

c) Bezpečnostní rizika:

Důsledkem vzniku mimořádné události mohou nastat tyto stavy:
a) Rodič (žák):
•
•

Ztráta důvěry,
ztráta žáků. (hledají školu „jinde“)

•
•
•

Ohrožení investice,
ohrožení ekonomické stability,
ztráta dobré pověsti.

•
•

Přerušení běžné pracovní činnosti a vyučování,
zranění, usmrcení.

•

Příležitost pro vytlačení z trhu.

•
•

Negativní propagace,
zkreslení informací za účelem získání senzace.

•
•

Kontroly zda byl porušen zákon,
postihy.

b) Zřizovatel:

c) Zaměstnanci, žáci:

d) Konkurence:

e) Média:

f) Státní dozor:
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