
ŠKOLA ZÍSKALA PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ BYSTŘICE získala ocenění v oblasti bezpečnosti. Ocenění 
„Bezpečná organizace“ jsme tak získali mezi prvními v České republice. Slavnostní akt předávání 
ocenění „Bezpečná organizace“ pro školy a školská zařízení proběhl dne 2. září 2020 v prostorách 
Muzea fotografie a moderních obrazových médií za účasti zástupců Statutárního města Jindřichův 
Hradec. Auditoři tak ocenili účastníky projektu jako příklady dobré praxe. 

Projekt pod názvem Bezpečná organizace, který se zaměřuje na řešení bezpečnostní problematiky a 
aktivní řešení bezpečnostní politiky ve školách, byl spuštěn v průběhu tohoto kalendářního roku. 
Projekt, jenž je velmi pozitivně vnímán ze strany dozorových orgánů, realizuje auditní a poradenská 
společnost 2K Consulting s.r.o. Výsledkem dlouhodobé spolupráce je zjištění, že organizace splňuje 
výstupy pro kontrolní a dozorové orgány, které pro tento rok byly zaměřeny na oblast zpracování a 
ochrany osobních údajů (GDPR). 

Audit byl složený z místního šetření a revize provozně-bezpečnostní dokumentace, včetně směrnic a 
přijatých opatření včetně souladu s národní legislativou a s legislativou EU. Zároveň byli proškoleni 
všichni zaměstnanci organizace v otázkách problematiky ochrany osobních údajů především se 
zaměřením na řešení bezpečnostních incidentů a řešení praktických problémů ve veřejné správě a 
školství. 

Pozornost bezpečnosti vnímáme nejen z pohledu zástupců orgánů veřejné moci, ale také pohledu 
ředitele školy, který má zájem o to, aby se žáci a zaměstnanci cítili neohroženě. Zkušenosti v oblasti 
školství nás utvrzují v tom, že téma bezpečnosti se stává jednou z klíčových priorit pro zajištění 
bezpečného chodu školy. V projektu budeme i nadále pokračovat, jelikož je pro nás přínosem v rámci 
získávání důležitých informací, sledování legislativních změn a procesů ve vztahu k bezpečnosti, ale 
také návrhů opatření, které nám bezpečnostní experti sdělují.  

Naše škola bude mít možnost i prezentace v katalogu bezpečných organizací. V rámci projektu 
budeme moci propagovat i naše aktivity školy.  

https://bezpecnaorganizace.eu/
https://www.mfmom.cz/
https://www.jh.cz/
https://www.jh.cz/
https://bezpecnaorganizace.eu/
https://www.2kconsulting.cz/

