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Funkce bezpečnostního manažera  
ve škole 

Nejednoznačná reakce a nepřipravenost na mimořádnou událost může mít na školu  fatální dopad. 
Řízení bezpečnostních rizik by se mělo stát součástí agendy krizového řízení vrcholového 
managementu, kde by měl mít svoji roli bezpečnostní manažer.  Roli bezpečnostního manažera provází 
řada předsudků, které v konečném důsledku negativně ovlivňují bezpečnostní politiku společností 
(např. školy).  

 

 
 

 

„Nejednoznačná reakce a nepřipravenost na mimořádnou 
událost může mít na školu fatální dopad. Bezpečnostní manažer 
ochraňuje investice a pověst školy.“ 

 
Ing. Libor Sladký 

Bezpečnostní specialista 
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Nejčastější předsudky 
V zásadě se funkce bezpečnostního manažera setkává s těmito předsudky: 

·         Bezpečnostní manažer ze školy peníze jen odnáší (je jen nákladovou položkou), nikoliv přináší, 
·         bezpečnost je činnost, která nemá vliv na výsledky školy, 
·         bezpečnostní manažer není a nemá být součástí vedení, 
·         neochota zaměstnanců a žáků respektovat pravidla 

Ve vztahu k roli bezpečnostního manažera jsou výše popsané předsudky nepochopením základní role 
bezpečnosti ve společnosti. Úroveň bezpečnosti přímo ovlivňuje produktivitu, náklady, image a 
důvěryhodnost společnosti (školy) a v neposlední řadě výši pojištění. (např. pojištění budovy, žáků atd.) 

Častý argument vedení společnosti: „jsme pojištěni“ nebo „žáci jsou pojištěni“ je zavádějící. Jakákoliv 
ztráta v důsledku selhání bezpečnosti je pro společnost nákladem a některé škody, jako je ztráta dobré 
pověsti, se jen těžko napravují.  Z tohoto hlediska je bezpečnostní manažer tím, kdo peníze do 
společnosti „přináší“, tím že ochraňuje investice a pověst školy. I náhrada škody pojišťovnou s sebou 
nese nemalé nepřímé finanční náklady a časové náklady.  

 

Úloha bezpečnostního manažera 
Role bezpečnostního manažera by měla být definována takto: 

·         Bude členem vedení společnosti a poradcem v bezpečnostních otázkách, 
·         identifikuje bezpečnostní potřeby ve společnosti, 
·         navrhuje bezpečnostní potřeby, 
·         kontroluje a validuje nastavené bezpečnostní procesy, 
·         identifikuje a řídí stávající a nová bezpečnostní rizika,  
·         identifikuje a oceňuje hrozby vůči zaměstnancům, majetku, informacím a navrhuje opatření, 
·         monitoruje, šetří a analyzuje pokusy způsobit škodu a porušení bezpečnostních pravidel 
·         vzdělává se v oboru.  

Na pozici bezpečnostního manažera by měl být přijat pracovník s odpovídající kvalifikací 
a zkušenostmi z oboru řízení bezpečnosti.  


