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Bezpečná školní ICT infrastruktura (BEZIT) – příručka pro ředitele škol 
a učitele 

 
 

Autoři: Hamberger, Kosová 
 

Úvod 
 
Bezpečná a kvalitní ICT infrastruktura se stává v souvislosti s rychlým a rostoucím přílivem 

technologií do škol zásadní a klíčovou oblastí. Statisticky se blížíme k poměru jednoho zařízení 

(např. počítač či tablet) na jednoho žáka či studenta. Školy začínají v současnosti stále častěji 

využívat digitální zdroje (digitální obsah, digitální nástroje, digitální hodnocení, administrativní 

aplikace apod.). To způsobuje, že se ve školských institucích, respektive v jejich datových  

a cloudových úložištích shromažďuje mnohem více dat a informací než v předchozích letech. 

Novou výzvou pro objem dat ve školách bylo více než roční distanční vzdělávání, během 

kterého většina učitelů zdigitalizovala své vzdělávací zdroje. Další velké množství nových 

digitálních zdrojů a dat vytvořili samotní žáci a studenti. Z tohoto důvodu byla vytvořena tato 

příručka a také edukační videa, díky kterým si mohou ředitelé a učitelé lépe uvědomit možná 

rizika digitálních technologií a virtuálního prostředí a mohou tak efektivněji identifikovat 

kritická místa své či školní digitální infrastruktury a pomocí jednotlivých bezpečnostních  

a preventivních kroků tato rizika a hrozby minimalizovat. 
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Téma: Bezpečná školní ICT infrastruktura  
 
Je velice důležité, aby vzdělávací instituce byly připraveny na pokusy zcizení dat či pokusy  

o průnik do interních sítí. Zaměstnanci škol, pracovní partneři, vedení škol a stejně tak učitelé 

by měli disponovat alespoň obecnými znalostmi v oblasti kybernetických rizik a jejich 

minimalizace. Porozumění těmto incidentům je cenné zejména při definování strategických 

preventivních opatření, ale také pro zmírnění následků kybernetických útoků. Například 

rozpoznat rozdíl mezi síťovým útokem a zcizením dat je také velmi cenné při poskytování 

přesné komunikace při řešení vzniklé krizové situace. Podobnými dovednostmi by neměli 

disponovat pouze zaměstnanci škol, ale měli by se těmto dovednostem učit i žáci a studenti 

základních a středních škol.  

Ve vztahu k neustálému nárůstu kybernetických útoků bude nezbytné, aby i vzdělávací 

zařízení měla jasně definované kroky, jak v případě kybernetického ohrožení legálně a zároveň 

efektivně postupovat a také aby měla transparentně definovanou školní ICT infrastrukturu 

s jasně nastavenými uživatelskými rolemi s jasným označením kritických míst ICT školní 

infrastruktury. Veškeré tyto aktivity by pak měly vzdělávací instituce dovést k důležitému 

kroku, k sestavení krizového ICT plánu. Jak takový krizový plán sestavit a co by měl obsahovat 

je uvedené v následujícím tématu.  

 

Tip  

Nejste si jisti, zda dokážete sami definovat kritická místa školní ICT infrastruktury? Jednou 

z možností je využít takzvaný bezpečností checklist, který vám s identifikací kritických míst 

pomůže. Příklad bezpečnostního checklistu naleznete v této příručce. Další možnost, kterou 

máte, je využít takzvaných penetračních testů. Tato metoda simulovaného hackerského útoku 

dokáže prověřit úroveň bezpečnosti vaší školní ICT infrastruktury a odolnost před reálnými 

kybernetickými útoky. Díky penetračním testům se včas identifikují bezpečnostní chyby 

v systémech a na základě těchto zjištění můžete přijmout patřičná bezpečnostní opatření. 

V případě zájmu o penetrační testy se obraťte na specializované společnosti.  
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Téma: Krizový ICT plán  

Ve chvíli, kdy máte definovaná kritická místa školní ICT infrastruktury, je ten správný čas pro 

sestavení krizového ICT plánu.  

Žádný krizový plán nemůže být úspěšný bez jasně definovaných rolí a odpovědností. 

K přípravě krizového plánu by měli být přizváni všichni partneři, kteří spolupracují s daným 

vzdělávacím zařízením v oblasti ICT. V případě, že vzdělávací zařízení využívá služeb externího 

subjektu – outsourcing apod., je vhodné i tyto partnery vyzvat k participaci na krizovém ICT 

plánu. Ostatní doporučené subjekty, které by měly být součástí příprav jsou:  

1. poskytovatel internetu  

2. poskytovatel cloudových služeb  

3. správci a poskytovatelé sítě  

4. externí dodavatelé hardwaru a softwaru  

5. externí bezpečnostní technici 

6. zaměstnanci vzdělávacího zařízení      

Všechny tyto subjekty následně společně identifikují rizika školní ICT infrastruktury, připravují 

bezpečnostní postupy, průběžně hodnotí kvalitu krizového ICT plánu a zaujímají opatření, 

která povedou k minimalizaci rizik. 

 

Téma: Krizový ICT plán – příklad 

Zde uvádíme, jak by měl krizový ICT plán vypadat.  

Krizový ICT plán by měl obsahovat:  

• popis rolí a odpovědnosti členů týmu, zaměstnanců školy, externích poskytovatelů 

služeb ad., 

•  seznam důležitých kontaktů, na které je možné se obrátit v případě ohrožení, 

• identifikace možných kybernetických rizik, která se mohou ve školní ICT infrastruktuře 

vyskytnout a příprava odpovídajících strategií zmírňující rizika ohrožení, 

• příprava na nové, dosud nepopsané, způsoby provádění kybernetických útoků  

a neustálá aktualizace krizového ICT plánu, 

• postupy ověřování, zda k incidentům skutečně došlo, 
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• jasné komunikační pravidla a postupy, které určují, co je komu třeba sdělit a v jakém 

časovém rámci. Z komunikace musí být zřejmé, k jakému incidentu došlo a jaké kroky 

jsou podnikány ke zmírnění incidentu, 

• možné využití komunikačních šablon, které mohou být použity v případě ohrožení. 

Komunikační šablony mohou být vytvořeny pro nejrizikovější incidenty z důvodu 

úspory času, 

• aktivní bezpečnostní postupy, které dokážou určit, jak k incidentu došlo, dokáží 

identifikovat zranitelnost a potencionální pokračující riziko,  

• jasně definované strategie, které zajistí, že riziko nebude pokračovat, 

• nastavený systém evaluace s cílem zlepšovat bezpečnostní opatření, 

• plán kontinuálního vzdělávání zaměstnanců, pedagogů a studentů v oblasti 

kybernetické bezpečnosti, 

• plán by měl být v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti.  

 

Tip 

Se sestavováním krizového ICT plánu vám může pomoci váš zřizovatel, obec nebo kraj. Tyto 

subjekty totiž mají ze zákona povinnost mít krizové plány, jejichž součástí by měly být i plány 

na zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů.  

 

Téma: Jak poznám kybernetický útok?  

I přesto, že má škola či jiná vzdělávací instituce vybudovanou bezpečnou školní ICT 

infrastrukturu a pravidelně provádí bezpečnostní kontrolu, tak může dojít a často také dochází 

ke kybernetickým útokům. Ne každý útok je ale útokem na kybernetickou bezpečnost, a proto 

je důležité každou situaci individuálně posoudit a útok klasifikovat. K přesnější klasifikaci může 

posloužit následující tabulka závažnosti kybernetických útoků.  
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Tip  

Ve chvíli, kdy už je zřejmé, že ke kybernetickému útoku došlo, je potřebné jej nejprve správně 
identifikovat i klasifikovat. K tomu vám pomůže, když si položíte následujících 5 otázek.  

 

 

 A) Kritický incident  

 

Tyto incidenty obvykle znamenají velmi závažné narušení ICT infrastruktury a zasahují vysoký počet 
uživatelů.  

Jedná se o cílené kybernetické útoky na interní data.  
Zpřístupnění služeb dalším uživatelům.  
Cílené poškození reputace organizace. 
Značné finanční ztráty.  

 B) Rozsáhlý incident 

 

Menší závažnost kybernetických útoků, avšak stále dochází k zasažení vysokého počtu uživatelů.  
Jedná se o neoprávněné přístupy a změny v systému. 
Napadání webových stránek.  
Běžné či distribuované odepření služby (DOS, DDOS)  

 

 C) Drobný incident  

 

Tyto incidenty by měla automaticky detekovat a napravovat dobře nastavená vnitřní bezpečnostní 
školní ICT infrastruktura. 

Jedná se například o monitorování sítě apod.  

 D) Běžný incident  

 

Nepředstavují téměř žádné riziko pro bezpečnost školní ICT infrastruktury.  
Často se jedná o izolované spamy či drobná selhání hardwaru, například ztráta připojení k    

perifernímu zařízení apod.  

 

 1. Kdo útok provedl?   2. Jaký je cíl útoku?   
3. Kdy k útoku 

došlo?  

 
4. Co bylo odcizeno, 

(které informace 
byly ohroženy)? 

 

5. Jaký byl záměr 
útoku? (Finanční 

zisk, špionáž, výzva, 
zábava).  
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Téma: Nejčastější kybernetické incidenty ve školách  

Mezi nejčastější incidenty můžeme zařadit:  

• útoky na internetovou službu – Denial of service (DoS), Distributed Denial of Service 

(DDoS),  

• narušení standardní činnosti počítačového systému malwarem či jiným nepřátelským 

softwarem, 

• pokus o neautorizovaný přístup (například do Bakalářů),  

• poškození či krádež dat, 

• zneužití služeb a informací. 

 

Tip  

Mějte na paměti, že i urážlivý obsah v emailu či jiná forma kyberšikany, tak to vše spadá do 

kategorie kybernetických incidentů, které by se neměly bagatelizovat, ale měla by jim být 

věnována patřičná pozornost.  

 

 
 

Téma: Bezpečnostní checklist – nejlepší pomocník pro nastavení 

bezpečné školní ICT infrastruktury  

 
Je důležité zavádět bezpečnostní politiky, které jsou nastavovány tak, aby co nejvíce chránily 

školní ICT prostředí a důležité informační zdroje před neoprávněnými přístupy. Tento 

bezpečnostní checklist je navržen tak, aby pomohl rychlé orientaci ve školní ICT infrastruktuře 

a rychlému vyhodnocení zabezpečení a kritických míst školní ICT infrastruktury. Výsledné 

informace by měly vést k tomu, aby odhalené nedostatky byly co nejdříve odstraněny. 

Checklist obsahuje 4 klíčové oblasti pro nastavování bezpečnostních politik  

ve školských zařízeních. Otázky v checklistu jsou formulovány tak, aby na ně mohl respondent 

odpovědět pouze 3 možnými způsoby. 1. Ano 2. Částečně 3. Ne.    

Účelem bezpečnostního checklistu je odhalení a identifikace slabých míst v ICT školní 

infrastruktuře, která by mohla být zneužita ke kybernetickým útokům.  
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oblast 1 - Plánování bezpečnostních politik 

Má školské zařízení sestavený zvláštní tým pro nastavování bezpečnostních politik, 

 který by měl být složen z následujících zástupců? 

- zástupce vedení školy 

- zástupce z řad pedagogů  

- ICT správce, odborník  

- právník  

- zástupce externích poskytovatelů služeb  

 

 Má školské zařízení vytvořený krizový ICT plán? Plán by měl obsahovat následující 

 segmenty:  

- popis rolí a odpovědnosti členů týmu 

- seznam důležitých kontaktů, na které je možné se obrátit v případě ohrožení 

- identifikace možných rizik 

- soupis odpovídajících strategií zmírňujících rizika ohrožení 

- jasná komunikační pravidla a postupy, které určují, co je komu třeba sdělit  

a v jakém časovém rámci  

- plán kontinuálního vzdělávání zaměstnanců, pedagogů a studentů v oblasti 

kybernetické bezpečnosti 

 
 

oblast 2 - Prosazování bezpečnostní politiky  
Má školské zařízení jasně definovanou bezpečnostní politiku, se kterou byli 

 seznámeni všichni uživatelé ICT ve školských zařízeních (pedagogové, žáci, studenti, 

 ostatní zaměstnanci školských zařízeních)? V případě využívání outsourcingových 

 služeb i vně školská zařízení?  

Je v bezpečnostní politice jasně definováno následující?  

- kdo má a nemá přístup k síti a za jakých podmínek 

- definice zakázaných činností v ICT infrastruktuře 
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- informace o monitorování pohybu v ICT prostředí  

- důsledky při porušování nastavených pravidel 

- zveřejnění osoby zodpovědné za prosazování bezpečnostní politiky  

- kontaktní informace pro hlášení škodlivých a podezřelých aktivit 

- zásady vzdáleného přístupu  

- pokyny pro vyžádání, schválení a odmítnutí vzdáleného přístupu  

oblast 3 - Bezpečné nastavení školní ICT infrastruktury  
Provádí školské zařízení pravidelné hodnocení bezpečnosti školní ICT infrastruktury 

a pravidelnou kontrolu a identifikaci každého zařízení v rámci školního ICT 

prostředí?  

Je věnována dostatečná pozornost zejména těmto oblastem?  

A) brána firewall  

- Jsou nainstalovány nejnovější aktualizace? 

- Jsou aktivovány účinné filtry, které jsou v souladu s bezpečnostní politikou?  

- Jsou nevyužité porty a protokoly blokovány?  

- Je IPsec nakonfigurován pro šifrovanou komunikaci v obvodové síti?  

- Jsou využívány autentizace a autorizace uživatelských účtů?  

- Jsou aktivovány systémy detekce a prevence narušení?  

 

B) router/směrovač  

- Jsou nainstalovány nejnovější aktualizace?  

- Jsou přiřazeny statické IP adresy?  

- Používají se pouze zabezpečené směrovací protokoly, které používají ověřování?  

- Je využívána nejbezpečnější metoda vzdáleného přístupu, obvykle SSH (Secure 

Shell)?  

- Je vypnut Telnet a další nebezpečné metody vzdáleného přístupu?  

- Jsou velké ping pakety screenovány?  

- Je omezen vzdálený přístup pouze na známá a prověřená zařízení?  

- Jsou pro vzdálená i místní připojení používána dostatečně silná hesla?  

 

C) bezdrátové síťové zařízení  
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- Je pro ověření vstupu do bezdrátové sítě využíván protokol IEEE 802.11, ke kterému se 

mohou připojit pouze schválené přístroje?  

- Jsou využívány nejsilnější šifrovací metody, zejména WPA2 a WPA3?  

- Je ve veřejné síti povoleno připojení pouze k internetu, nikoliv k interním datům?  

 

Legenda k vyhodnocení bezpečnostního auditu  
Převažuje odpověď ANO.  

Úroveň bezpečnosti vašeho školního ICT prostředí je vysoká.  Nicméně, něco jako 100% 

ochrana neexistuje a z tohoto důvodu je nutné neustále své školní ICT prostředí 

monitorovat, aktualizovat a připravovat se na nové hrozby.  

 
 Převažuje odpověď ČÁSTEČNĚ. 
  

Vaše bezpečnostní politika je vedena správným směrem.  Nicméně, některým 

oblastem bude nutné věnovat větší a důkladnější pozornost.  Je to totiž i jediný způsob, 

jak zvýšit úroveň zabezpečení. Sestavení kvalitního plánu zvládání rizik by mělo být 

vaším prvním krokem ke zvýšení bezpečnosti.  

 
 Převažuje odpověď NE.  
  

Vaše ICT prostředí ve vztahu k nízké úrovni zabezpečení, může být kdykoliv snadným 

cílem kybernetických útoků. Prvním a velice důležitým krokem pro Vás bude sestavení 

odborného  týmu, který se otázkou nastavování bezpečnostních politik bude 

intenzivně zabývat. Prvním úkolem takovéhoto týmu bude identifikace možných rizik 

a zavádění odpovídajících strategií zmírňující rizika ohrožení.  

 

Tip: Brány firewall představují první linii obrany, protože mohou zabránit škodlivému 

programu nebo útočníkovi v získání přístupu k síti a informacím, než dojde ke zneužití 

těchto dat. Dnes již existuje více typů bran firewall. Můžete ve škole využít namísto 

klasické brány firewall v podobě hardwarového zařízení moderního softwarového 

programu, který vám také zajistí požadovanou bezpečnost a dohlédne na bezpečný a 

transparentní provoz ve vaší školní ICT infrastruktuře.  
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Téma: Výuka na dálku skočila, vzniklá data ale stále existují.  
 
Každý, kdo aktivně vyučoval na dálku prostřednictvím nejrůznějších digitálních platforem  

a programů, by měl tuto svou aktivitu vyhodnotit. Provést analýzu vytvořeného digitálního 

obsahu v každém vyučovaném předmětu. A nepotřebný materiál odstranit (prezentace, data 

a informace o žácích, záznamy z online hodin apod.) Pokud si učitel či kdokoliv jiný nastavil 

komunikaci a výuku na dálku s žáky mimo oficiální školní vzdělávací platformu, tak musí zajistit 

odstranění, nejlépe ve spolupráci s žáky, u všech uživatelských účtů žáků, které vznikly mimo 

oficiální školní vzdělávací platformy (typické pro první fázi výuky na dálku). Nejčastěji se bude 

jednat o účty na Facebooku a Instagramu, multiplatformní aplikace typu WhatsApp a 

Messenger. Nezapomeňte na soukromé emaily. 

 

Tip 

Zde uvádíme otázky, které by se měl položit každý, kdo aktivně vyučoval online v souvislosti 

s přerušením prezenčního vzdělávání z důvodu pandemie covid-19.  

             - Jaké komunikační a výukové platformy jsem používal a vím jaké mají podmínky 

 užívání? 

             - Přešel jsem v rámci výuky na dálku z jedné digitální platformy na druhou? 

             - Uvědomuji si, že v některých případech mohlo dojít k porušení GDPR? Riziko 

 zejména pakliže jsem komunikoval primárně skrze mimoškolní komunikační 

 platformy?  (Messenger, WhatsApp apod.) 

 - Nezapomněl jsem na data vzniklá v rámci her, zábavných aplikací a zábavně 

 komunikačních nástrojů? (Kahoot, Mentimetr, Quizlet apod.) 

 - A co Youtube? Tam toho asi bude také hodně. Nahrál jsem nějaký svůj výklad nebo

 projev  na platformu Youtube nebo na jiný internetový server pro sdílení video 

 souborů a je tento materiál veřejně přístupný? 

 - A co třídnické online hodiny? Kam jsem si uložil zprávu z PPP žáka ze své třídy? 

 Takto citlivý údaj by neměl být na volně přístupném Google disku či cloudu. 

  - Jsem si jistý, že k mým vzdělávacím zdrojům a datům není přístup veřejně? 
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Jestliže z vašich odpovědí je zřejmé, že si nejste zcela jisti zabezpečením vytvořeného 

digitálního obsahu, nebo jste zcela zapomněli, že jste nějaký digitální obsah vytvořili, bude 

dobré tento digitální obsah vyhledat, následně vymazat nebo důkladně zabezpečit. Tuto 

aktivitu by měl pak každý učitel pravidelně opakovat, protože jedině tak může vytvářet 

bezpečnou školní digitální infrastrukturu. 

 

Téma: Dostatek informací a správných rad jako klíč k bezpečné ICT 

školní infrastruktuře aneb opakování je matka moudrosti  

 
I když si jednou něco uvědomíme, neznamená to, že si to budeme pamatovat navždy, a proto 

na závěr této příručky uvádíme 7 zlatých bezpečnostních rad, které je dobré neustále si 

opakovat. 

 

 

Používejte kvalitní a bezpečná hesla. Používejte alfanumerická hesla o délce 
nejméně 15 znaků v kombinaci se symboly. Platí také, že jakýkoliv další 
uživatelský účet k jakékoliv informační službě, znamená další unikátní heslo. 

 

 
Vždy se odhlašujte z pracovního nebo žákovského PC.  

 

Nepřihlašujte se do více než jedné stanice, jednoho digitálního zařízení 
najednou.  

 

 
Neotvírejte žádné přílohy a soubory, které neznáte. 

 

 
Neotvírejte žádné přílohy s příponou EXE.  

 

Nereagujte na emaily, ale i na telefonáty či sms zprávy vyžadující sdělení 
citlivých soukromých údajů.  

 

 
Jakékoliv podezřelé aktivity ve školní ICT infrastruktuře a podezřelé emaily 
vždy a včas oznamte vedení školy. 
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Závěr: 

Uvedená příručka by měla být pomocí při orientaci školní ICT infrastrukturou i nástrojem pro 

nastavení kvalitní politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti a prevence před kybernetickou 

kriminalitou ve školách. Tato příručka navazuje na sérii výukových videí, která připravil tým 

odborníků složený ze zástupců Ministerstva vnitra, Národního pedagogického institutu a 

projektu E-Bezpečí. Videa a podrobnější informace naleznete na následujících webových 

stránkách: 

Kurz: Bezpečná školní ICT infrastruktura (nukib.cz) 

Bezpečná školní ICT infrastruktura (BEZIT) jako prevence před kybernetickou kriminalitou – 

edu.cz.  

Ideální by tedy bylo využívat tuto metodiku právě ve spojitosti s audiovizuální sérií videí, 

doplněnou o vzdělávání (výklad) odborníka na kybernetickou bezpečnost. 

Poselstvím této příručky je zajištění bezpečné školní ICT infrastruktury, která bude odolná, 

efektivní i obranyschopná, v případě kybernetického rizika či hrozby. 

Zřizovatelům, ředitelům, učitelům přejeme, ať se Vám daří zajistit bezpečné školní prostředí 

v každodenní praxi i mnoho úspěchů ve Vaší pedagogické práci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


