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Vyhodnocení projektu 
 
1. Cíl projektu:  

zajištění dostatečného zabezpečení budovy právnické osoby vykonávajících činnost školy a 

školského zařízení (dále jen „školy“) v souladu s Metodickým doporučením k bezpečnosti 

dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimálním standardem 

bezpečnosti, č. j.: MSMT-1981/2015-1. 

Tento cíl byl splněn. 

 

 

2. Stručný popis současného stavu zabezpečení školy: 

Obě budovy školy získaly vyhovující systém zabezpečení vstupu. Již nemusíme chodit 

otevírat dveře z 1. patra.  

 

3. Rozsah záměru: 

Zajistili jsme bezpečí školy instalací zařízení, které zabezpečilo obě budovy školy před 

vniknutím cizích či nežádoucích osob  

 

4. Termín projektu: 

Realizace projektu byla uskutečněna do konce listopadu 2015. 

 

5. Materiální, prostorové a personální zabezpečení projektu: 

Realizace projektu byla svěřena odborné firmě.  

Ve škole dohlížela na realizaci projektu ředitelka školy PaedDr. Darina Ježíšková. 

 

6.  Celkový rozpočet projektu: 

Rozpočet projektu byl 50 991,82 Kč a je doložen v příloze 3. Vyúčtování účelové dotace. 

 

7. Zdůvodnění jednotlivých položek projektu: 

Byly dány v příloze 2. Projektu. 

 

 

8. Ověření dosažení stanovených cílů: 

 

Indikátory: 

 

Kvantitativní indikátory: 

Kvantitativní indikátory byly doloženy v rozpočtu projektu. 

 



Kvalitativní indikátory: 

Došlo ke zlepšení zabezpečení školy před vniknutím cizích či nežádoucích osob do prostor 

školy.   

Technickým opatřením, jako je instalace kvalitních dveřních kamerových stanic, barevného 

videotelefonu můžeme preventivně předcházet mimořádným událostem a máme přehled o 

cizích osobách při vstupu do objektu školy. Škola v současné době vpouští cizí osoby až po 

ověření účelu jejich vstupu. 

 

Publicita projektu: 

Informace o výstupu z projektu je zveřejněn na webových stránkách školy 

www.zsbezrucova.cz 

 

 
 
 

V Bohumíně 27. 01. 2016 

 

 

 

PaedDr. Darina Ježíšková 

ředitelka školy 

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková 

organizace 

tel: 596 018 184, 596 013 171  

mobil: 777 314 371, 777 314 370 
 

e-mail: zs-bezrucova@mubo.cz 

e-mail: jeziskova.darina@zsbezrucova.cz 

 

web: www.zsbezrucova.cz 

  

 

http://www.zsbezrucova.cz/
mailto:zs-bezrucova@mubo.cz
mailto:jeziskova.darina@zsbezrucova.cz
http://www.zsbezrucova.cz/

