
Pardubická škola kontroluje příchozí, dovnitř každého nepustí  

   

Pardubice 13. října (ČTK) - Základní škola Bratranců Veverkových v Pardubicích postupně 

zavedla bezpečnostní opatření, která minimalizují počet lidí, kteří do školy vejdou. Od 

tragického případu napadení studentů ve Žďáru na Sázavou je vše přísnější. ČTK to řekl 

ředitel školy Leoš Šebela. Škola má kamery, recepci i zamčené vchody, dodal. 

"Stalo se nám, že jeden rodič slovně napadl dítě. Naštěstí jen slovně. Minimalizu-

jeme počet lidí, kteří do školy přijdou. Bezpečnost dětí i zaměstnanců nám leží na srdci, 

nechceme, aby se tady něco stalo," řekl ředitel školy, která má kolem 700 žáků. 

Vchody do školy jsou po osmé hodině zamčené, navíc jsou osazené kamerami, 

které nenatáčí jen v reálném čase na obrazovku v recepci, ale také pořizují záznam. Škola 

je tři dny pro případ potřeby archivuje. Kamery ještě koupí do šaten, kde zatím kontrolují 

příchod žáků učitelé. 

"Ještě máme kameru, která směřuje na hřiště a na parkoviště u vchodu pro zaměst-

nance. Vchody ráno, kdy děti chodí do školy, hlídá naše zaměstnankyně," řekl Šebela. 

Za pět let od žďárské tragédie se podle něj hodně změnilo a školy mnohem víc 

hledí na bezpečnost. "Dost škol bylo volně dostupných, už je to lepší. Co chodím na jiné 

školy během exkurzí, vždycky nás někdo musí vpustit, někde jsou recepce a v lepším pří-

padě i kamery," řekl Šebela. 

Přes kamery recepční vidí, kdo jde do školy, navíc příchozí ohlašuje přes interní 

telefon, za kým jde. Zaměstnanec školy pak dovede návštěvu za konkrétním člověkem, 

nenechá ji chodit samotnou po budově. "Každý rok tu máme 'bezpečáka', který nás pro-

školí, téma bezpečnosti míváme i během roku na poradách. Děti informujeme průběžně 

během výuky," řekl Šebela. 

Rodiče, kteří vodí děti do družiny a vyzvedávají si je, používají elektronické čipy. S 

dětmi dovnitř nechodí, také odpoledne čekají venku. Systém družinářkám ohlásí na tab-

letu, že rodič si pro dítě přišel. "Máme zpětnou vazbu, že děti jsou při odchodu ze školy 

rychlejší, než když jim pomáhali rodiče, víc za sebe odpovídají," řekla ČTK vedoucí vycho-

vatelka. 
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