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TISKOVÁ ZPRÁVA
k projektu ZABEZPEČENÍ ZŠ ENGLIŠOVA
(Dotační program MŠMT „Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení“)

V Opavě 24.1.2016
Zabezpečeno,
tak by se ve stručnosti dal charakterizovat stav, který nyní panuje v oblasti zabezpečení Základní
školy Opava, Englišova 82. Když před pár lety vznikala víceetapová strategie pro zajištění
bezpečnosti žáků, návštěvníků a majetku naší školy, tak právě osazení venkovních kamer byla její
poslední část. To se letos s přispěním MŠMT podařilo.
V první fázi zabezpečování školy došlo k instalaci pohybových a okenních senzorů a dalších čidel,
aby byla škola zabezpečena v době mimo jejího běžného provozu. Systém byl později napojen do
dohledového centra Městské policie Opava. Později, při velké rekonstrukci školy, se vyměnily
všechny vstupní dveře, které byly navíc osazeny novými bezpečnostními zámky. V navazující etapě
se podařilo pomocí technických opatření oddělit provoz školy od veřejnosti. U hlavního vchodu
vznikl prostor, kde případné návštěvy či rodiče čekají, až si je pracovníci školy osobně převezmou a
u druhého vchodu, vchodu do školní družiny, byla vybudována čekárna, kde rodiče mohou
v příjemném prostředí počkat, až se jejich ratolest připraví na cestu domů. V rámci této etapy byly
také všechny herny školní družiny spojeny moderním videotelefonem s vchodem ŠD. Všechny tyto
etapy byly financovány z vlastních zdrojů, případně ze zdrojů zřizovatele.
V průběhu roku 2015 se nám podařilo získat v rámci dotačního programu vyhlášeného MŠMT
„Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení“, finanční dotaci ve výši 149.699,- Kč na
náš projekt „Zabezpečení ZŠ Englišova“ jehož celková hodnota činila 184.341,-Kč. V rámci této
poslední etapy zabezpečení školy byl instalován kamerový systém se záznamem, na nějž bylo
napojeno osm kamer mapujících všechny vchody do školy. Bylo nám přislíbeno, že po rekonstrukci
dohledového centra Městské policie Opava, bude i signál z těchto kamer přenesen on-line na
Městskou policii. Zároveň byla provedena výměna zastaralého videotelefonu u hlavního vchodu.
Nyní je kvalitní videosignál přenášen mimo kancelář a ředitelnu také do sborovny a k zástupcům
ředitele. Nad rámec dotace byla z vlastních zdrojů přidána ještě jedna kamera mapující „čekací“
prostor pro rodiče u hlavního vchodu.
Všechna technická a technologická zařízení však nemohou účinně fungovat, pokud selhává lidský
faktor. Proto jsme také provedli opětovné poučení všech žáků, aktualizaci školního řádu a osnov
poučení žáků, abychom i tato rizika co nejvíce eliminovali. Vzhledem k propracovanému systému
dohledů nad žáky a současnému stavu ve škole do budoucna neplánujeme rozšířit kamerový
monitoring na vnitřní prostory školy (chodby, učebny, šatny …).
Tedy splněno.
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