
ZABEZPEČENÍ ŠKOL 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), v reakci na rostoucí násilí ve školách a útok ve Žďáru nad 
Sázavou, vydalo, jako jedno z opatření, přijatých na základě úkolu ze 40. schůze Vlády České republiky ze dne 
15. října 2014 a na základě Usnesení vlády č. 1015 ze dne 8. prosince 2014, „Minimální standard bezpečnosti“, 
který se stal metodickým doporučením 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. MŠMT následně 
vyhlásilo dotační program „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ s realizací (uskutečněním) v roce 
2015.  Dostatečným zabezpečením se v projektu rozuměl zejména. 

• Nákup bezpečnostních prvků (dveří, zámků, kamer, závor, oplocení, osvětlení, záznamové techniky). 

• Nákup 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. 

Příjemci podpory byly školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku. Byla zvolena forma zjednodušené 
žádosti. Dotace byla poskytována až do výše 100 % uznatelných nákladů akce neinvestičního charakteru. Výše 
dotace pro jednotlivé subjekty nebyla prvotně stanovena v závislosti na disponibilních zdrojích MŠMT. PROFI 
ŠKOLA konzultovala a administrovala, po přijetí žádosti, následující projekty v objemu do 500 tisíc Kč. 
  

Místo realizace projektu 
(okres) 

Zaměření projektu 
(oblast) 

Technické vybavení 
(zařízení) 

Ústí nad Orlicí Podpora zabezpečení škol 
HELLIOS IP VERSO, videotelefon, licence GOLD-ENHANCED 
AUDIO, video, INTEGRATION a SECURITY, montážní práce 

Kladno Podpora zabezpečení škol 
Hovorová jednotka Pro video bez tlačítek), kamerová jednotka, 

domovní video telefon, síťový kabel, montáž, kabely, lišty 

Brno venkov Podpora zabezpečení škol 
Kamera, stříška proti dešti, elektrický zámek, reflektor, montážní 

práce, ústředna zabezpečovacího systému, bezdrátový 
pohybový detektor, dveřní (okenní bezdrátové magnety) 

Praha 4 Podpora zabezpečení škol 
Kamera, krabice pro konektory, koaxiální kabel, kabely pro 

kamery, napájecí a propojovací kabely, nářadí, montáž 

Svitavy Podpora zabezpečení škol Kamerový systém CCTV, alarm, montážní práce 
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