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Anotace 
 
COCHLAR, M. Účinnost preventivně výchovné činnosti: bakalářská práce. Ostrava:  

VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 2013. 47 s. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá preventivně výchovnou činností v oblasti požární 

ochrany a ochrany obyvatelstva.  

Cílem práce je ověření účinnosti preventivně výchovné činnosti, tedy znalosti žáků, 

kteří absolvovali různé vzdělávací programy a těch, kteří neprošli žádným ze vzdělávacích 

programů. Práce je zaměřena na žáky, kteří absolvovali výuku ve školním roce 2011/2012. 

Závěrem je vyhodnocení a porovnání znalosti žáků podle vzdělávacího programu, který 

absolvovali. 
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COCHLAR, M. Efficiency of Prevention Education Activity: bachelor´s thesis. Ostrava:  

VSB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 2013, 47 p. 

 

This thesis is focused on preventive education activities in the field of fire protection 

and population protection. 

 

The aim of my thesis deals with efficiency of preventive education activities, mainly 

with exploring of knowledge both the pupils who were and were not educated in the different 

educational programs. The thesis is focused on the pupils who attended tution in school year 

2011/2012. The conclusion is dedicated to an evaluation and comparison of pupils' knowledge 

according to the educational program which they studied. 
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ÚVOD 
 

Preventivně výchovná činnost je důležitým nástrojem při vzdělávání obyvatelstva 

všech věkových kategorií. Jedná se o vzdělávání obyvatelstva v oblastech požární ochrany a 

ochrany obyvatelstva různými formami, například tvorba edukativních projektů, spolupráce 

s médii či vydávání preventivních materiálů. Znalosti těchto dvou oblastí jsou důležité pro 

připravenost obyvatelstva při vzniku mimořádné události, ať už se jedná o požár nebo 

například povodně. Zaměření preventivně výchovné činnosti se mění v závislosti na 

potřebách společnosti, kdy se reaguje na možná rizika, změnu legislativy či technologický 

pokrok.  

 

Podle statistik Hasičského záchranného sboru České republiky [15] každoročně 

vznikne okolo dvaceti tisíc požárů, při kterých utrpí zranění tisícovka obyvatel a zemře 

průměrně 130 občanů. V těchto číslech jsou zahrnuty i usmrcené či zraněné osoby při 

požárech, které způsobily děti do 15 let. Děti způsobí ročně okolo 250 požárů, při kterých se 

průměrně zraní třicet osob a jedna osoba zemře. Nedbalostnímu jednání u dětí do 15 let věku 

nemůžeme úplně zabránit, ale právě pomocí preventivně výchovné činnosti jej můžeme 

částečně omezit a naučit děti, jak se mají chovat a co můžou či nemůžou dělat. Cílem 

preventivně výchovné činnosti je také vzdělávání rodičů, jehož zprostředkovatelem jsou právě 

děti. 

 

V této práci se zabývám hodnocením účinnosti preventivně výchovné činnosti 

porovnáním výsledků žáků základních škol na základě dotazníkového šetření. K porovnání 

jsem vybral různé programy preventivně výchovné činnosti, Hasík CZ [17] a Záchranný kruh 

[18]. Výsledky žáků, kteří absolvovali jeden z programů, budou také porovnány s výsledky 

žáků, kteří žádný z programů neabsolvovali nebo absolvovali vlastní program školy, na které 

studují. Výsledkem mé práce je porovnání jednotlivých programů preventivně výchovné 

činnosti, jejich účinnosti a dále návrh témat, kterým by se měla věnovat větší pozornost. 
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REŠERŠE      
 

Cílem této rešerše je provést průzkum odborných publikací a legislativy týkajících se 

preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, zejména 

výukových programů preventivně výchovné činnosti, které jsou v České republice aktivní. U 

těchto programů byl proveden průzkum odborné literatury, a protože je u tohoto tématu 

rozsáhlý soubor literatury, byly vybrány ty nejzákladnější a nejdůležitější publikace.  

 

 Základem preventivně výchovné činnosti je zákon o požární ochraně [9], ve kterém je 

zakotvena povinnost zabezpečovat preventivně výchovnou činnost. Tato povinnost je 

následně dále rozváděna v koncepci požární prevence [16] a v koncepci preventivně 

výchovné činnosti jednotlivých HZS krajů [13]. Základním kamenem pro přípravu dětí na 

základních školách je pak pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro začlenění 

tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do školního vzdělávacího programu [20]. 

Tento pokyn obsahuje témata výuky pro jednotlivé ročníky základních škol, metody a formy 

práce a také dílčí výstupy výuky témat v jednotlivých ročnících. Dalšími publikacemi pro 

výuku požární ochrany na základních školách jsou publikace vydané pod hlavičkou 

Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Jsou to „Výchova dětí v oblasti 

požární ochrany“ [2] a „Výchova a prevence v oblasti požární ochrany“ [3]. První jmenovaná 

je určena pro učitelé základních a speciálních škol. Druhá je příručkou pro učitele na středních 

školách. Obě tyto publikace byly distribuovány do základních a středních škol, přičemž 

střední školy obdržely s publikací navíc dva filmy doplňující publikaci. Příručka pro základní 

školy popisuje základy požární ochrany, systém a způsob výuky, psychologickou stránku 

výuky a dále obsahuje metodickou část pro jednotlivé stupně základní školy. Příručka pro 

učitele středních škol je pojata v jiném stylu. Základ tvoří část obsahující systém a způsob 

výuky a také metodická část rozdělená do sedmi bloků. Každý blok je jedno téma. Témata 

jsou zaměřena nejen na požáry, ale také na záchranu osob, dopravní nehody a poslední blok 

na ověření získaných znalostí. Metodickou část pak doplňují teoretické a praktické přílohy. 

Další publikací, která je určena jak pro základní, tak i pro střední školy je příručka pro 

obyvatele „Pro případ ohrožení“ [7]. Obsahuje obecné návody a doporučení, podle kterých by 

se měli obyvatelé chovat a jednat, v případě vzniku mimořádné události. Obsahuje návody a 

doporučení pro různá témata, od požáru, povodní, úniku nebezpečných látek až po biologické 

zbraně či radiační havárie. Poslední významnou publikací je kniha „Ochrana člověka za 

mimořádných událostí“ [6], kterou vydalo taktéž Generálního ředitelství Hasičského 
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záchranného sboru. Publikace obsahuje čtyři témata týkající se ochrany obyvatelstva. Těmito 

tématy jsou ochrana obyvatelstva, živelné pohromy, nehody s únikem nebezpečných látek a 

radiační havárie. Témata jsou doplněna přílohami, které obsahují například domácí učební 

texty, návrhy témat besedy s žáky či písemný test pro žáky. 

 

V závěrečném shrnutí lze konstatovat, že všechny vybrané publikace byly vydány 

v gesci Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Dvě zmíněné publikace [2,3] 

byly zpracovány bratry Mikulkovými společně s psychologem Mgr. Miroslavem Piňosem a 

publikace pro základní školy je téměř totožná s publikacemi pro instruktory preventivně 

výchovného programu HASÍK CZ [4,5], jehož autory jsou zmínění bratři Mikulkové a 

psycholog Mgr. Miroslav Piňos. Lze tedy říci, že preventivně výchovná činnost v České 

republice je postavena na zkušenostech bratrů Mikulkových z Kanady a jejich programu 

HASÍK CZ, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Tato práce byla konzultována s koordinátory preventivně výchovného programu 

HASÍK CZ, z řad Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a také 

s psychologem Mgr. Miroslavem Piňosem. Základem pro tuto bakalářskou práci byla práce 

v rámci Studentské a vědecké odborné činnosti [1]. 
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1. PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST U HZS ČR 
 

Cílem preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České 

republiky je maximální využití vhodných forem pro předání informací obyvatelstvu všech 

věkových kategorií. Od těch nejmenších, nejmladších až po ty nejstarší, kteří jsou již v penzi. 

Preventivně výchovná činnost slouží jako nástroj pro předávání informací ze dvou rozsáhlých 

oblastí, kterými jsou požární ochrana a ochrana obyvatelstva. Znalosti těchto dvou oblastí 

jsou velice důležité pro připravenost obyvatelstva na mimořádné události, se kterými se může 

každý z nás setkat kdykoliv a kdekoliv.  

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství - Hasičského záchranného sboru z tohoto 

důvodu vyvíjí řadu aktivit, které svým zaměřením přímo působí na obyvatelstvo nebo 

podporují jeho přípravu. Jedná se zejména o podporu výuky požární ochrany na školách, 

tvorbu edukativních projektů a další činnosti podporující vzdělávání obyvatelstva jak na 

republikové, tak na regionální úrovni. Zaměření preventivně výchovné činnosti se mění 

v závislosti na potřebách společnosti, možných rizicích či v závislosti na technologickém 

pokroku. 

Preventivně výchovná činnost je vykonávána těmito způsoby: 

• Spolupráce s médií (rozhlas, televize, tisk, internet). 

• Vydávání preventivních materiálů (tiskovin). 

• Dny otevřených dveří na požárních stanicích. 

• Ukázkami a výstavami požární techniky a technických prostředků. 

• Ukázky zásahů na různých akcích. 

• Besedy na školách. 

• Přednášky pro veřejnost. 

• Podpora výukových programů. 

 

1.1. Právní úprava 
 

V právních předpisech je ustanovena povinnost poskytovat obyvatelstvu informace a 

také věnovat se preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva. Tyto povinnosti jsou uvedeny v následujících předpisech. 
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Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [9]. 

Podle § 24 dost. 1 písm. l) zákona o PO stanoví zaměření preventivně výchovné, propagační a 
ediční činnosti na úseku PO a podílí se na jejím zabezpečování. 

Podle § 26 odst. 2 písm. o) zákona o PO má HZS povinnost zabezpečovat preventivně 

výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany. 

Podle § 29 odst. 1 písm. n) zákona o PO obec v samostatné působnosti na úseku požární 

ochrany organizuje preventivně výchovnou činnost. 

Podle § 75 odst. 1 písm. d) zákona o PO Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a 

jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na 

úseku požární ochrany zejména tím, že se podílejí na činnosti směřující k předcházení 

požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží.  

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů [10]. 

Podle § 10 odst. 5 písm. b) zákona o IZS hasičský záchranný sbor kraje organizuje instruktáže 

a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek integrovaného záchranného 

systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje vzdělávací 

zařízení. 

Podle § 25 odst. 1 zákona o IZS má fyzická osoba pobývající na území České republiky právo 

na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže 

a školení ke své činnosti při mimořádných událostech.  

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů [11]. 

Podle § 15 odst. 4 písm. a) zákona o krizovém řízení hasičský záchranný sbor seznamuje 

obce, právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými 

opatřeními a se způsobem jejich provedení. 
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Podle § 31 odst. 1 zákona o krizovém řízení má fyzická osoba pobývající na území České 

republiky právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně 

jejího života, zdraví a majetku.  

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
dalším vzdělávání se vytváří vzdělávací programy, podle kterých jednotlivé školy tvoří 
své osnovy [12]. 

 

2.  VÝUKA POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA NA 
ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

 

Na základních školách je výuka požární ochrany a ochrany obyvatelstva realizovaná 

několika způsoby. Prvním z nich, je výuka v rámci zanesení témat do školního vzdělávacího 

programu, který je zpracován na každé základní škole. Ve vzdělávacím programu jsou ve 

většině případů témata týkající se požární ochrany a ochrany obyvatelstva zaneseny, ale 

výuka je v tomto případě záležitostí vyučujících na jednotlivých základních školách. A na 

velké části základních škol se tato témata vůbec nevyučují a vedení školy spoléhá na hasiče, 

kteří v jejich obci či městě působí. Hasiči na žádost školy organizují různé ukázky, cvičení 

nebo návštěvu školy spojenou s přednáškou o požární ochraně. Taková přednáška se většinou 

koná v tělocvičně pro velké množství žáků od nejnižšího po nejvyšší ročník a v takovém 

případě může být výklad pro některé nesrozumitelný a nic si z takové přednášky většina žáků 

neodnese. 

Druhým způsobem je zpracování vlastního výukové programu zaměřeného na požární 

ochranu a ochranu obyvatelstva. Tento způsob je také závislý na vyučujících na dané škole, 

ale pokud už škola zpracuje takovýto dokument, je předpoklad že se výuce požární ochrany 

chce věnovat. Takovýto vlastní program je většinou zpracován pro jednotlivé ročníky, tedy i 

s vhodnými tématy a jejich obtížností. Jeden vlastní program je popsán níže. 

Dalším, třetím způsobem výuky může být zapojení školy do některého z preventivně 

výchovných programů, které v České republice fungují. Tyto programy jsou postaveny na 

různých způsobech výuky. Některé programy vyučují na školách instruktoři, kteří absolvovali 

instruktorský kurz a některé zase vyučují učitelé základních škol s tím, že obdrželi výukové 
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materiály. Různé je taky zaměření na cílovou skupinu žáků. HASÍK CZ se zaměřuje pouze na 

dvě věkové skupiny žáků, 2. a 6. ročník, naopak ZÁCHRANNÝ KRUH je zaměřen na 

všechny ročníky základních škol. 

Způsobu výuky je tedy více a výuka vždy záleží na mnoha různých faktorech jako 

například formě výuky, znalost problematiky vyučujícím, přístupem vyučujících k výuce a 

další. Také z tohoto důvodu bude dobré ověřit znalosti žáků různých škol, s různými nebo 

žádným výukovým programem a porovnat jejich znalosti. 

 

2.1. Pokyn MŠMT k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných 
událostí do vzdělávacích programů 

 

Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako podklad pro pedagogy 

pro výuku témat týkajících ochrany člověka za mimořádných událostí a jejich začlenění do 

školních vzdělávacích programů. 

Obsahem pokynu je vymezení problematiky ochrany člověka za mimořádných 

událostí, základních pojmů, doporučená literatura a také návrh testových otázek a vymezení 

témat pro jednotlivé ročníky. Pro jednotlivé ročníky jsou navržena témata s různým stupněm 

obtížnosti.  

 

2.1.1. Témata pro jednotlivé ročníky [20] 
 

První ročník:  

- Sebeochrana, pomoc, prevence rizik (telefonní čísla, kdy a jak přivolat pomoc, 
chování dětí doma a venku, bezpečný odchod z domu) 

- Požáry  

Druhý ročník: 

- Opakování učiva z předešlého ročníku 
- První pomoc (základní pravidla poskytování první pomoci) 
- Prevence rizik (opakování a rozšíření o nové poznatky) 
- Požáry (základní označování nebezpečných látek, bezpečnostní tabulky, správné 

chování při požáru, ohlášení) 
- Osobní bezpečí a podpora a ochrana duševního a fyzického zdraví (jak se vypořádat se 

strachem, který doprovází nebezpečnou situaci) 
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Třetí ročník: 

- Opakování učiva z předešlého ročníku 
- První pomoc (opakování a rozšíření učiva) 
- Požáry (chování při požáru, nebezpečí zábavné pyrotechniky) 
- Mimořádné události (seznámení s pojmem, nejčastější mimořádné události, varování, 

zásady volání na tísňové linky) 
- Péče o zdraví a prevence rizik  

Čtvrtý ročník: 

- Opakování učiva z předešlého ročníku 
- Osobní bezpečí a podpora a ochrana duševního a fyzického zdraví  
- Požáry (opakování a rozšíření učiva) 
- První pomoc (opakování a rozšíření učiva) 

Pátý ročník: 

- Opakování učiva z předešlého ročníku 
- Integrovaný záchranný systém (složky, význam) 
- Požáry (opakování a rozšíření učiva) 
- První pomoc (opakování a rozšíření učiva) 
- Osobní bezpečí a podpora a ochrana duševního a fyzického zdraví, prevence 

psychického onemocnění a násilí namířenému proti sobě samému 

Šestý ročník: 

- Opakování učiva z předešlého ročníku 
- Klasifikace mimořádných událostí 
- Varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ 
- Evakuace, ukrytí, nouzové přežití 
- Povodně a zátopové oblasti 
- První pomoc (opakování a rozšíření učiva) 
- Osobní bezpečí a podpora a ochrana duševního a fyzického zdraví, prevence 

psychického onemocnění a násilí namířenému proti sobě samému 

Sedmý ročník: 

- Opakování učiva z předešlého ročníku 
- Požáry (opakování a rozšíření učiva) 
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
- První pomoc (opakování a rozšíření učiva) 
- Osobní bezpečí a podpora a ochrana duševního a fyzického zdraví, prevence 

psychického onemocnění a násilí namířenému proti sobě samému  
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Osmý ročník: 

- Opakování učiva z předešlého ročníku 
- Mimořádná událost a krizové řízení, krizové stavy 
- Individuální ochrana  
- Improvizovaná ochrana (prostředky, využití, nácvik použití) 
- Havárie, antropogenní události (vznikající činností člověka) 
- Radiační havárie jaderných energetických zařízení 
- Terorismus, extremismus 
- První pomoc (opakování a rozšíření učiva) 
- Osobní bezpečí a podpora a ochrana duševního a fyzického zdraví, prevence 

psychického onemocnění a násilí namířenému proti sobě samému 

Devátý ročník: 

- Opakování učiva z předešlého ročníku 
- Základní charakteristika mimořádných událostí způsobených přírodními vlivy 
- Přežití v přírodě 
- První pomoc (opakování a rozšíření učiva) 
- Prevence úrazů a nemocí souvisejících s prací, zásady bezpečného chování 
- Osobní bezpečí a podpora a ochrana duševního a fyzického zdraví, prevence 

psychického onemocnění a násilí namířenému proti sobě samému 

 

2.1.2. Metody a formy práce s dětmi 
 

Metody a formy práce musí být vybírány s ohledem na obsah konkrétního učiva 

jednotlivých ročníků a výsledky vzdělávání, kterých se má dosáhnout. Metody a formy práce 

si učitelé volí podle svých zkušeností, potřeb a s ohledem na charakter vyučovaného 

předmětu, mezipředmětové vztahy a potřeby žáků. K tomu uplatňují vhodnou motivaci, která 

umožní stimulaci práce žáků. Potřebné je také klást důraz na podporu samostatné práce žáků, 

zejména na osobní odpovědnost, samostatnost, schopnost spolupráce a týmové kooperace se 

záměrem odpovídajícího sebehodnocení a uvědomění si svých možností a usměrňování 

žákovských postojů [20].  
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K tomuto lze využívat: 

- Samostatnou práci žáků 
- Skupinovou práci 
- Vyhledávání informací 
- Přípravu referátů 
- Kreslení a malování 
- Prezentace písemných, ústních a jiných prací 
- Společné hodnocení 
- Analýza výsledků 
- Další metody dle uvážení vyučujících 

 

Významnou součástí teoretické výuky je používání pomůcek různých forem, které usnadňují 
pochopení učiva. Mezi takovéto pomůcky můžeme zařadit: 

- Odbornou literaturu 
- Nástěnné obrazy 
- Interaktivní tabule a počítače 
- Učebnice a učební texty 
- Pracovní listy 
- Internet 
- Výuková videa 
- Dokumentární ukázky a fotografie 
- Exkurze 

 

Dále lze k procvičování a upevňování učiva používat různých forem: 

- Praktická cvičení 
- Hry a soutěže 
- Diskuse 
- Dramatické, simulační metody 
- Pokusy 
- Nácvik požadovaného chování 
- Tvorba nákresů variant řešení situací 
- Výuka a poznávání terénu 
- Projekty 
- Spolupráce se složkami IZS a nestátními neziskovými organizacemi – ukázky, besedy, 

společné nácviky, praktické výcviky.  
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Veškeré témata týkající se ochrany člověka za mimořádných událostí jsou začleňována 

do školního vzdělávacího programu jednotlivých základních škol a jsou zařazována do výuky 

v jednotlivých předmětech, jako je například fyzika, chemie, výchova ke zdraví a další. Velký 

důraz by měl být kladen na propojenost učiva při zařazení témat do jednotlivých předmětů a 

na vytváření mezipředmětových vazeb. Důležitými faktory jsou také rámcové opakování 

učiva z předchozích ročníků, rozšiřování a stupňování znalostí, prohlubování znalostí 

nácvikem dovedností a praktické vyučování. Praktické vyučování umožňuje žákům využít 

teoretické poznatky při řešení a plnění praktických úkolů. 

 

2.2. Záchranný kruh 
 

Tento projekt vznikl v Karlovarském kraji v Asociaci „Záchranný kruh“, o.s. Asociace 

byla založena na podporu činnosti záchranných složek, zejména v oblastech komunikace, 

informovanosti, prevence a ochrany obyvatelstva. Cílem je vzdělávat děti a mládež, ale také 

jejich pedagogy a rodiče. Pedagogům také poskytují materiály podporující výuku na školách.  

Záchranný kruh je internetový bezpečnostní portál poskytující informace o rizicích a 

nebezpečích, které obyvatelstvu hrozí, ale také o prevenci, sebeochraně a vzájemné pomoci 

před mimořádnými událostmi. Je určen široké veřejnosti, dětem i jejich rodičům, pedagogům, 

prostě všem, kteří se chtějí vzdělávat v oblastech ochrany člověka za mimořádných událostí. 

Na tomto portálu nalezneme návody, rady, informace, metody výuky, testy, zábavné 

programy, hry a také aktuální zpravodajství z České republiky, včetně počasí a varování 

meteorologů. Kromě tohoto portálu má asociace několik dalších projektů. Mezi ty například 

patří Informační systém pro města a obce, Příručka první pomoci nebo projekt Centra zdraví a 

bezpečí. Jedním z dalších projektů je také projekt multimediálních kurzů Chraň svůj svět, 

chraň svůj život. Ten je určen pro školy a školská zařízení s cílem podpory výuky a výchovy 

témat ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku. V rámci projektu bylo vytvořeno 

celkem jedenáct výukových kurzů, které jsou rozdělené podle témat a cílové skupiny. Škola, 

která se do programu zaregistruje, obdrží výukové materiály a samotná výuka je záležitostí 

vyučujících.   
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Témata multimediálních výukových kurzů [18]: 

První stupeň: 

- Osobní bezpečí 

- Běžná rizika 

- Požáry I 

- Mimořádné události I [Obrázek 3] 

Druhý stupeň: 

- Požáry II [Obrázek 1] 

- Mimořádné události II 

- Povodně [Obrázek 2] 

- Atmosférické poruchy 

- Zemětřesení, sopečná činnost, sesuvy půdy, laviny 

- Havárie 

- Terorismus a jiné hrozby 

 

 

Obrázek 1 – Ukázka z multimediálního kurzu Požáry II [18] 
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Obrázek 2 – Ukázka z multimediálního kurzu Povodně [18] 

 

 

Obrázek 3 – Ukázka z multimediálního kurzu Mimořádné události I [18] 
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2.2.1. Školy zapojené do programu v moravskoslezském kraji 
 

Do projektu je zapojeno celkem 115 škol z celého Moravskoslezského kraje. Jedná se 

o školy mateřské, základní, gymnázia, střední školy a také jednu školu s polským vyučovacím 

jazykem. Zapojené školy jsou rozptýleny ve všech okresech kraje a jejich počet 

v jednotlivých okresech uvádí následující tabulka [Tabulka 1]. 

 

Tabulka 1 – Přehled počtu zapojených škol v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje [19] 

Okres Počet škol 

Bruntál 8 

Frýdek - Místek 31 

Karviná 20 

Nový Jičín 19 

Opava 14 

Ostrava 23 
 

2.3. HASÍK CZ – preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a 
ochrany obyvatelstva 

 

2.3.1. Vznik programu 
 

Preventivně výchovný program vznikl v roce 1996 za podpory České asociace 

hasičských důstojníků. Počátečním impulsem pro vznik programu byla stáž bratrů 

Mikulkových, příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, 

v kanadských městech Ancasteru a Kanatě (provincie Ontario). Program probíhal do roku 

2008 zkušebně na několika vybraných základních a speciálních školách na bruntálsku a 

současně probíhala tvorba metodiky pro práci s dětmi. Od roku 2001 program zaštiťuje 

nezisková organizace Citadela Bruntál.  

V roce 1998 také vyšla pilotní publikace s názvem "Výchova dětí v oblasti požární 

ochrany". Ke vzniku této a dalších publikací přispěl velkou měrou psycholog Miroslav Piňos. 

Na přelomu roku 1999 a 2000 byla vydána další publikace pod názvem "Metodika výuky 

aktivistů pro výchovu dětí v oblasti požární ochrany (příručka pro instruktory)", která byla 

později doplněna publikací "Výchova dětí v oblasti požární ochrany" (plánovací záznamník). 

Tato publikace slouží jako terénní příručka instruktorům programu, tedy těm, kteří v sobě 

naleznou odvahu a chuť vyrazit mezi děti.  
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Vydáním těchto tří publikací se stal celý program "Výchova dětí v oblasti požární 

ochrany" kompaktním a začal se rozvíjet a zdokonalovat až do dnešní podoby. Postupně je 

program zapracováván do koncepcí preventivně výchovné činnosti HZS krajů pod názvem 

"Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva". 

 

2.3.2. Cíle programu 
 

Hlavním cílem tohoto programu je za pomoci odborně vyškolených instruktorů, z řad 

profesionálních a dobrovolných hasičů, předávat informace z oblasti požární ochrany dětem 

ve dvou věkových úrovních. Předávání informací probíhá prostřednictvím výukových besed 

na základních školách, při kterých se instruktoři snaží vzbudit zájem dětí o dané téma za 

pomoci interaktivní výuky a různých propagačních materiálů. Cílem je naučit děti nejen jak 

mimořádným událostem předcházet, ale také základním principům ochrany a chování při 

vzniku nějaké mimořádné události. 

Vedlejším cílem projektu je také za pomoci dětí a propagačních materiálů předání 
informací rodičům. 

 

2.3.3. Podstata systému výuky 
 

Vzájemná důvěra, neustálá komunikace mezi dětmi a instruktory je hlavní podstatou 

programu. Instruktoři se snaží během výuky vytvořit ve třídě kamarádskou atmosféru, pomocí 

níž se pak děti stávají aktivní součástí výuky.  

Vlastní výuka je rozdělena do dvou základních cyklů a dále se každý cyklus dělí na tři 

vyučovací hodiny. První cyklus je zaměřen na děti ve věku 7 – 10 let, přičemž se program 

vyučuje zpravidla ve 2. třídě základních škol. Ve druhé třídě se děti dozví jaká je práce 

hasičů, co je to tísňová linka i jaké je nebezpečí jejich zneužití. Dále se v prvním cyklu dovědí 

o ohni. V čem nám pomáhá a také kdy nám oheň škodí, odkud jim může hrozit nebezpečí a na 

co by neměli zapomenout při odchodu z domu. Instruktoři dětem dále předají informace o 

tom, jak poznají, že hoří u nich doma a jak by se měly v této situaci zachovat. Vyslechnou si 

také informace o tom, co je to únikový plán a jak si můžou takový plán nakreslit doma. Na 

závěr je čekají varovné signály, aby v případě nějakého hrozícího nebezpečí věděli, jak se 
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mají zachovat a co mají v danou chvíli udělat. Po domluvě s vyučujícím, popřípadě s vedením 

školy je pak možno navštívit s dětmi hasičskou stanici a ukázat jim techniku a zázemí hasičů. 

Druhý cyklus je zaměřen na věkovou skupinu v rozmezí 11 – 14 let, tedy 2. stupeň 

školní docházky. Zpravidla se jedná o 6. ročník. V této části se instruktoři zaměřují na 

prohloubení znalostí žáků, které získali v prvním cyklu a také na širší souvislosti některých 

témat. Jedním z cílů je, aby si děti uvědomily, že mají určitou zodpovědnost a to nejen za své 

jednání, ale i za své mladší sourozence. Děti se dále naučí základy první pomoci při 

popáleninách a intoxikaci kouřem, základy požární prevence v přírodě, zásady opuštění bytu 

v případě evakuace a ochrany při úniku nebezpečných látek a získají představu o prostředcích 

improvizované ochrany osob.  

 

2.3.4. Současný stav projektu 
 

V současné době je projekt rozšířen za hranice Moravskoslezského kraje a do projektu 

je nyní zapojeno osm krajů České republiky, jako poslední se zapojil Plzeňský kraj a to od 

počátku roku 2013. Jsou realizovány vstupní metodické kurzy a následné supervizní semináře 

pro přípravu nových instruktorů a také opakovací kurzy pro déle pracující instruktory. 

Celkový počet odborně vyškolených instruktorů na konci roku 2011 přesáhl číslo 800 a stále 

narůstá. Přehled zapojených krajů je viditelný z následující mapy [Obrázek 4]. 

V Moravskoslezském kraji je z celkového počtu 472 základních škol zapojeno do 

projektu 381 škol. V roce 2011 navštívili instruktoři celkem 335 škol, což je 70,97 % 

z celkového počtu základních škol. Celkem je v kraji 219 instruktorů, z čehož je 134 

příslušníků Hasičského záchranného sboru a 85 instruktorů je z řad dobrovolných hasičů. [12] 

Od roku 2007 do roku 2012 bylo ve všech zapojených krajích navštíveno 3 553 škol a 

v těchto školách instruktoři navštívili celkem 9 918 tříd, z toho 5 468 druhých a 4 450 šestých 

tříd. Za toto období bylo ve všech navštívených třídách osloveno celkem 209 832 žáků. 

Instruktoři pak odpracovali celkem 27 398 hodin, z toho 7 755 za poslední rok 2012. Tyto 

informace vyplývají z výroční zprávy programu HASÍK CZ za rok 2012 [14]. 
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2.4. Výukový program ZŠ Čeladná 
 

Základní škola v Čeladné je jednou z mála škol, které mají zpracován vlastní výukový 

program pro výuku preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva. Program nese název „Zvládnu to aneb co udělat, abych přežil, co udělat, abych 

pomohl“ a jeho hlavním cílem je naučit děti do jakých životu nebezpečných situací se mohou 

dostat a jak se při nich zachovat, aby přežili a pomohli. 

Program je vyučován v rámci různých vyučovacích předmětů, podle toho jaké téma je 

vyučováno. Například téma radiační havárie je vyučována v hodině dějepisu a je spojená 

s výkladem látky shozu atomových bomb za druhé světové války na japonská města Nagasaki 

a Hirošimu v srpnu 1945. Výukový program je rozdělen do tří základních částí, které dále 

obsahují několik témat.  

 

 

Obrázek 4 – Mapa pokrytí programem HASÍK v roce 2012 [17] 

 



 

18 
 

Základní témata programu: 

• Poskytování první pomoci 

• Ohrožení (požár, evakuace, chemické látky, povodně, radiační nehody) 

• Bezpečnost (policie ČR, hasičský záchranný sbor, dopravní nehody, prevence násilí 
namířenému proti sobě samému) 

 

Výuka probíhá podle metodického listu, který je zpracován pro každou třídu 

zvlášť. Metodický list obsahuje témata pro daný ročník a doporučený postup výuky 

daných témat a dále obsahuje doporučené pomůcky pro výuku. Pomůckami pro výuku 

jsou pracovní listy, které obsahují různé křížovky, doplňovačky, omalovánky a také 

testové otázky. Pracovní listy jsou nedílnou součástí programu. 

 

3. OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ ŽÁKŮ 
 

Programy preventivně výchovné činnosti již běží na základních školách několik let. 

Do této doby ovšem nebyla ověřena jejich účinnost. Tu lze ověřit dotazníkovým šetřením, 

kterým můžeme ověřit znalosti žáků základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva. Dále pak můžeme zhodnotit jejich zájem o vzdělávací programy v této oblasti a 

také práci instruktorů a učitelů škol, kteří žákům předávají informace. 

 

3.1. Cílová skupina 
 

Pro ověřování znalostí byli vybráni žáci základních škol, kteří absolvovali výuku 

některého z výše uvedených programů nebo žádný z nich a to ve školním roce 2011/2012. 

Vzhledem k výuce programu HASÍK CZ ve druhých a šestých třídách byly pro ověřování 

znalostí vybrány třetí a sedmé ročníky základních škol. Výběr jednotlivých škol pro ověřování 

znalostí žáků byl proveden podle seznamu zapojených škol do jednotlivých programů. 
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3.2. Forma a způsob ověřování 
 

Ověřování znalostí žáků probíhalo formou testů. Tyto testy jsou složeny z patnácti 

otázek, přičemž u každé otázky měli žáci na výběr ze tří možností. Vždy jen jedna odpověď 

byla správná. Pro každý ročník byly vytvořeny otázky, které se týkají témat, které jsou 

zahrnuty do výuky v jednotlivých programech. Dále byly testy doplněny o otázku, která 

slouží pro identifikaci žáka. A to jakou navštěvuje školu. Tato otázka slouží hlavně pro 

vyhodnocení a k porovnání škol mezi sebou. 

Testy obsahují otázky zaměřené na jednotlivá témata, která se v rámci výukových 

programů vyučují. V testu pro třetí ročník jsou otázky zaměřené na čísla tísňového volání a 

tísňové volaní, požáry, první pomoc a varovné signály. Žáci sedmého ročníku odpovídali na 

otázky týkající se témat tísňových čísel a tísňového volání, dopravních nehod, požáru, první 

pomoci, varovných signálů, evakuace a ochrany při úniku nebezpečných látek. 

Kompletní testy jsou uvedeny v přílohách této práce. Test pro 3. třídu je v příloze 1, 

test určený pro 7. třídu v příloze 2. 

Všechny školy vybrané pro ověřování znalostí se nacházejí na území okresu Frýdek- 

Místek. Po mnou provedeném výběru škol byly tyto školy osloveny a následně navštíveny. 

V každé škole byly navštíveny všechny třetí a sedmé ročníky. Testy byly vyplňovány ručně za 

mého dohledu, čímž odpadá možnost pomoci vyučujících a spolupráce žáků. Z důvodu 

dohledu v každé třídě odpadá možné zkreslení výsledků. V každé třídě byly rozdány 

dotazníky a žáci dostali krátkou instruktáž k tomu, co je po nich požadováno. Každý žák 

pracoval samostatně a v případě jakýchkoliv nejasností se dotazoval přímo mne, ve všech 

třídách jsem byl přítomen při vyplňování dotazníků. Dotazníky byly vyplňovány anonymně, 

žáci uváděli pouze školu, na které studují. Neuváděli jméno, příjmení ani třídu (v případě více 

tříd v ročníku). 
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3.3. Školy vybrané pro průzkum 
 

Všechny školy byly vybírány podle jejich aktivity ve výukových programech a to 

podle seznamů škol poskytnutých koordinátory jednotlivých programů (HASÍK CZ, 

ZÁCHRANNÝ KRUH).  

3.3.1. Školy bez výukových programů 
 

• ZŠ Palkovice, Palkovice č. p. 619, 739 41. 

• ZŠ a MŠ Ostravice, Ostravice č. p. 300, 739 14. 

• ZŠ a MŠ Janovice, Janovice č. p. 410. 739 11. 

• 4. ZŠ Komenského Frýdek – Místek, Komenského 402, Frýdek – Místek, 738 01. 

 

3.3.2. Školy zapojené do programu Hasík CZ 
 

• ZŠ a MŠ Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem, č.p. 626, 739 13. 

• ZŠ Komenského Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí, 

739 11. 

• ZŠ Vojtěcha Martínka Brušperk, Sportovní 584, Brušperk, 739 44. 

• 6. ZŠ Slezská Třinec, Slezská 773, Třinec, 739 61. 

 

3.3.3. Školy zapojené do programu Záchranný kruh 
 

• ZŠ T. G. Masaryka Krmelín, Školní 170, Krmelín, 739 24. 

• ZŠ a MŠ Písečná, Písečná č. p. 42, 739 91. 

• Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník, Hnojník č. p. 120, 739 53. 

• ZŠ Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova, č. p. 750, 739 98. 

 

3.3.4. Školy s vlastním výukovým programem 
 

• ZŠ Čeladná, Čeladná, č. p. 551, 739 12.  
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4. VÝSLEDKY PRŮZKUMU 
 

Dotazníkové šetření na vybraných školách, které jsou uvedeny výše, bylo prováděno 

v 10. – 12. Týdnu roku 2013. Při prvních návštěvách škol byl převážně domluven termín, kdy 

škola umožní návštěvu tříd třetího a sedmého ročníku a vyplnění dotazníku v těchto třídách. 

Některé školy umožnily vyplnění dotazníků hned při první návštěvě. Všechny školy byly 

mnou osobně navštíveny a dotazníky byly vyplňovány za mé přítomnosti ve třídě. Ve třídě se 

také vždy nacházel i vyučující, který v dané hodině ve třídě vyučoval. U třetích ročníků bylo 

ve větší míře pomáháno se čtením otázek z důvodu slabších čtenářů. 

Všechny vybrané a oslovené školy vyšly vstříc mému požadavku a dovolily testování 

jejich žáků. Některé školy i přes to, že dotazníková šetření na školy nepřijímají. U těchto škol 

souhlasili ředitelé s provedením dotazníkového šetření až po prostudování dotazníku, tedy 

jakého oboru se otázky týkají, na co jsou zaměřeny a taky jak jsou žákům pokládány. 

Výsledky dotazníkového šetření jsou rozděleny do pěti částí. V první části je statistika 

počtu vyplněných dotazníků v jednotlivých školách a v jednotlivých programech. Dále je 

v první části uvedená celková statistika vyplněných dotazníků společně s grafickým 

znázorněním. Druhá část je vyhodnocením třetích ročníků podle jednotlivých výukových 

programů a také celkové vyhodnocení třetích ročníků. Třetí část je totožná s částí druhou, 

pouze s jedním rozdílem a to že se jedná o vyhodnocení sedmých ročníků. Předposlední čtvrtá 

část je celkovým shrnutím třetích i sedmých ročníků. V poslední části je srovnání některých 

škol s jejich výsledky ze školního roku 2011/2012. 

 

4.1. Počty vyplněných dotazníků 
 

Na všech základních školách, které byly navštíveny, byly dotazníky vyplňovány ve 

všech třetích a sedmých třídách. Každá škola má různý počet tříd a různý počet žáků, proto 

jsou uvedeny v následujících tabulkách [Tabulka 2] jednotlivé počty žáků podle školy, třídy a 

výukového programu, který na škole probíhá.  
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Tabulka 2 – Počet vyplněných dotazníku na školách podle výukového programu a třídy 

P
R

O
G

R
A

M
 

TŘÍDA 3. 7.   

ŠKOLA POČET ŽÁKŮ 
CELKEM V 

PROGRAMU 

H
A

SÍ
K

 C
Z 

ZŠ Komenského 
Frýdlant 

27 49 

320 
ZŠ Kunčice p.O. 22 8 

ZŠ Slezská 
Třinec 

53 81 

ZŠ Brušperk 39 41 

B
EZ

 
P

R
O

G
R

A
M

U
 

ZŠ Ostravice 23 15 

192 
ZŠ Palkovice 24 19 

ZŠ Janovice 17 16 

4.ZŠ FM 32 46 

ZÁ
C

H
R

A
N

N
Ý

 
K

R
U

H
 

ZŠ Krmelín 20 0 

155 

ZŠ Písečná 7 0 

ZŠ Mosty u 
Jablunkova 

24 36 

ZŠ Hnojník 9 59 

VLASTNÍ ZŠ Čeladná 19 19 38 

  SUMA 316 389 705 

 

V následující tabulce [Tabulka 3] jsou uvedeny celkové počty vyplněných dotazníků 

v jednotlivých výukových programech. V dalších sloupcích jsou pak uvedeny počty 

vyplněných dotazníků v jednotlivých ročnících, ve kterých dotazníkové šetření probíhalo. 

Tyto údaje jsou taktéž rozděleny podle jednotlivých výukových programů. 

 V grafu [Graf 1] je vyjádřeno procentuální zastoupení jednotlivých výukových 

programů podle vyplněných dotazníků. Největší část, 46 %, zaujímá program HASÍK CZ, 

jelikož je nejrozšířenější a výuka probíhá na většině škol ve zvoleném okrese Frýdek – 

Místek. Poněkud menší část než zaujímá výukový program HASÍK CZ, patří školám, na 

kterých v současné době neprobíhá žádný výukový program zaměřen na požární ochranu. Na 

některých školách, které jsou zahrnuty v kategorii bez výukového programu, probíhal 

v minulosti program HASÍK CZ, ale podle dostupných údajů je to více jak dva roky. Ještě 

menší část, 22 %, zaujímá výukový program ZÁCHRANNÝ KRUH, ve kterém jsou školy 

registrovány a je pouze na nich, zda podle programu vyučují či nevyučují. V okrese Frýdek – 

Místek se školy zapojené jen do tohoto programu hledaly velice obtížně, z důvodu velkým 
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4.2. Výsledky třetího ročníku
 

Ve třetích ročnících základních škol bylo vyho

následujících okruhů otázek podle charakteru jednotlivých otázek

následující: 

• Tísňové volání – otázky 1, 2, 3 a 4

• Požáry – otázky 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1

• První pomoc – otázka 13

• Varování obyvatelstva 

Vyhodnocení je rozděleno podle jednotlivých program

celkové vyhodnocení s grafickým znázorn

procentuální úspěšnosti škol na jednotlivých otázkách.

 

Graf 2 – Pomě
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7. ročník
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ez ohledu na výukový program. Z grafu je pak patrné, že sedmý ro

ných dotaznících.  
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čnících základních škol bylo vyhodnocení testů rozd

podle charakteru jednotlivých otázek. Rozdě

otázky 1, 2, 3 a 4 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 

13 

Varování obyvatelstva – otázky 14 a 15 

Vyhodnocení je rozděleno podle jednotlivých programů, okruhů otázek

grafickým znázorněním. U každé kategorie škol jsou také uvedeny 

l na jednotlivých otázkách. 

Poměr vyplněných dotazníků v jednotlivých ročnících 
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U každé kategorie škol jsou také uvedeny 
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Celkové shrnutí výsledků třetích ročníků základních škol je uvedeno v kapitole 4.4, 

v níž je uvedena míra znalostí žáků v jednotlivých oblastech, na které byli dotazováni. Dále je 

v této kapitole uvedeno slovní hodnocení třetích i sedmých ročníků a následně celkové shrnutí 

všech výsledků. 

 

4.2.1. Školy bez výukových programů 
 

V této části jsou shrnuty výsledky žáků třetích ročníků základních škol, kteří 

neabsolvovali žádný výukový program. Výuku témat požární ochrany mohli absolvovat 

akorát v rámci výuky jednotlivých předmětů, ve kterých má škola jednotlivá témata zařazena.  

V tabulce [Tab. A, Příloha 3] jsou uvedeny procentuální úspěšnosti žáků škol 

v kategorii bez výukového programu na jednotlivých otázkách. V posledním sloupci je pak 

uvedena průměrná úspěšnost všech škol v této kategorii na jednotlivých otázkách. Pokud 

pohlédneme do tabulky, zjistíme, že největší problémy dělala žákům otázka číslo 3, 

následována otázkami číslo 6 a 9.  

Otázka číslo 3 byla zaměřena na nahlášení mimořádné události, kdy měli žáci vybrat 

správnou osnovu toho, co musí říci do telefonu při hlášení mimořádné události. Otázkou 6 

byli žáci dotazováni na to, jak by na sebe měli upozornit v případě požáru u nich doma. 

Většina volila správnou odpověď, ale velké procento žáků zvolilo špatné odpovědi. Devátou 

otázkou jsem se ptal na správný postup, když na někom začne hořet oblečení. Většina žáků, 

kteří volili chybnou odpověď, zvolili možnost pokusu svléknout hořící oblečení.  

V další tabulce [Tabulka 4] jsou otázky rozděleny do okruhů otázek, dle výše 

uvedeného rozdělení. U každé školy je uvedena procentuální úspěšnost v daném okruhu 

otázek a na závěr je v posledním sloupci uvedena celková průměrná úspěšnost všech škol na 

jednotlivých okruzích otázek. Podle tabulky pak žákům dělala největší problém první pomoc, 

která obsahovala jednu otázku zaměřenou na lehké popáleniny. V grafu pod tabulkou [Graf 3] 

je následně uvedeno grafické znázornění dat uvedených v tabulce pro lepší možnost 

porovnání těchto hodnot.  
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Tabulka 4 – Celková úspěšnost žáků škol podle okruhu otázek 

ŠKOLA ZŠ Ostravice ZŠ Palkovice ZŠ Janovice 4. ZŠ FM CELKOVÁ 
ÚSPĚŠNOST OKRUH OTÁZEK % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 82,61 83,33 86,76 75,78 82,12 

POŽÁRY 80,98 84,90 84,56 83,98 83,60 

PRVNÍ POMOC 60,87 91,67 82,35 59,38 73,57 

VAROVÁNÍ 100,00 89,58 88,24 84,38 90,55 

 

 

4.2.2. Školy s výukovým programem HASÍK CZ 
 

Školy zapojené do programu HASÍK CZ se zúčastnili dotazníkového šetření 

v největším zastoupení v obou věkových kategoriích. Výsledky nižší věkové kategorie, tedy 

třetího ročníku, najdeme v následující tabulce [Tab. B, Příloha 3]. V této tabulce nalezneme 

procentuální úspěšnost žáků třetího ročníku rozdělenou podle jednotlivých otázek a škol. 

V posledním sloupci je uvedena celková průměrná úspěšnost žáků všech dotazovaných škol 

v této kategorii. 

Při pohledu do tabulky následně zjistíme, se kterými otázkami měli žáci největší 

potíže. Největší problémy byly stejně jako v předchozí kategorii škol bez výukového 
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Graf 3 - Úspěšnost žáků podle jednotlivých skupin otázek 
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programu s otázkou číslo 4. Tato otázka se týkala tématu tísňového volání, přesněji nahlášení 

mimořádné události.  

Další tabulka [Tabulka 5] znázorňuje procentuální úspěšnosti žáků jednotlivých škol 

podle okruhů otázek a v posledním sloupci celkovou úspěšnost na každém okruhu otázek. 

Nejslabším okruhem v této kategorii škol byla první pomoc s úspěšností kousek nad 84 %. 

Pod tabulkou následuje grafické znázornění výsledků [Graf 4]. 

 

Tabulka 5 - Celková úspěšnost žáků škol podle okruhu otázek  

ŠKOLA 
ZŠ 

Komenského 
Frýdlant 

ZŠ Kunčice 
p.O. 

ZŠ Slezská 
Třinec 

ZŠ Brušperk 
CELKOVÁ 

ÚSPĚŠNOST 

OKRUH OTÁZEK % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 87,96 88,64 80,66 87,82 86,27 

POŽÁRY 90,28 90,91 94,58 89,74 91,38 

PRVNÍ POMOC 88,89 72,73 84,91 89,74 84,07 

VAROVÁNÍ 85,19 93,18 86,79 89,74 88,73 
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4.2.3. Školy s výukovým programem ZÁCHRANNÝ KRUH 
 

Třetí část vyhodnocení třetích ročníků patří školám zapojeným do programu 

ZÁCHRANNÝ KRUH. Výběr škol do této kategorie byl značně omezený z důvodu velkého 

pokrytí programem HASÍK CZ. Přesto se podařilo pár takových škol najít a jejich výsledky 

uvádí následující tabulka [Tab. C, Příloha 3]. V této tabulce jsou stejně jako v předchozích 

kategoriích procentuální úspěšnosti žáků rozdělené podle jednotlivých otázek a škol. 

V posledním sloupci se nachází celková úspěšnost všech dotazovaných žáků v této kategorii. 

Při pohledu do tabulky je zřejmé, že nejvíce problémovou otázkou je opět otázka číslo 4, 

následována otázkou číslo 6 a 9. 

V další tabulce [Tabulka 6] jsou uvedeny procentuální úspěšnosti na jednotlivých 

okruzích otázek a tyto data jsou vyjádřena graficky v následujícím grafu [Graf 5]. 

Tabulka 6 - Celková úspěšnost žáků škol podle okruhu otázek 

ŠKOLA ZŠ Krmelín ZŠ Písečná ZŠ Hnojník 
ZŠ Mosty u 
Jablunkova 

CELKOVÁ 
ÚSPĚŠNOST 

OKRUH OTÁZEK % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 85,00 85,71 72,22 76,04 79,74 

POŽÁRY 90,63 83,93 80,56 69,79 81,23 

PRVNÍ POMOC 80,00 85,71 77,78 79,17 80,66 

VAROVÁNÍ 92,50 92,86 94,44 84,95 91,19 
 

 

Graf 5 - Úspěšnost žáků podle jednotlivých skupin otázek 
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4.2.4. Škola s vlastním programem 
 

Základní škola s vlastním zpracovaným programem na výuku témat v oblasti požární 

ochrany a ochrany obyvatelstva je raritou mezi školami. V okrese Frýdek – Místek se podařilo 

najít pouze jednu a to Základní školu v Čeladné. Výsledky žáků této školy jsou při pohledu do 

tabulky [Tab. D, Příloha 3] velmi dobré. Stejně jako žáci v předchozích kategoriích se žáci 

této školy nejhůře potýkali s otázkou 4. Ta je podle zjištěných údajů nejproblémovější a 

pohořelo na ni nejvíce žáků. 

Celkovou úspěšnost a úspěšnost podle okruhů otázek uvádí následující tabulka 

[Tabulka 7] a grafické znázornění dat uvedených v této tabulce je také vyobrazeno v grafu 

[Graf 6].  

Tabulka 7 - Celková úspěšnost žáků podle okruhu otázek 

ŠKOLA ZŠ Čeladná 
CELKOVÁ 

ÚSPĚŠNOST 

OKRUH OTÁZEK % úspěšnost % úspěšnost 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 82,89 82,89 

POŽÁRY 93,42 93,42 

PRVNÍ POMOC 94,74 94,74 

VAROVÁNÍ 81,58 81,58 
 

 

Graf 6 - Úspěšnost žáků podle jednotlivých skupin otázek 
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4.3. Výsledky sedmého ročníku 
 

V sedmých ročnících základních škol bylo vyhodnocení testů rozděleno do čtyř 

následujících okruhů otázek podle charakteru jednotlivých otázek takto: 

• Tísňové volání – otázky 1, 2, 3, 4 

• Požáry – otázky 5, 6, 7, 8, 9 

• První pomoc – otázka 10, 11 

• Ochrana obyvatelstva – otázky 12, 13, 14, 15 

 

Vyhodnocení je rozděleno podle jednotlivých programů, okruhů otázek a následuje 

celkové vyhodnocení s grafickým znázorněním. U každé kategorie škol jsou také uvedeny 

procentuální úspěšnosti škol na jednotlivých otázkách. 

Celkové shrnutí výsledků třetích ročníků základních škol je uvedeno v kapitole 4.4, 

v níž je uvedena míra znalostí žáků v jednotlivých oblastech, na které byli dotazováni. Dále je 

v této kapitole uvedeno slovní hodnocení třetích i sedmých ročníků a následně celkové shrnutí 

všech výsledků. 

 

4.3.1. Školy bez výukového programu 
 

V tabulce [Tabulka 8] jsou uvedeny výsledky žáků sedmých tříd základních škol, které 

nejsou zapojené do žádného výukového programu. I přesto při pohledu do tabulky zjistíme, že 

výsledné procentuální úspěšnosti jsou celkem vysoké. Největší problém měli žáci s otázkami 

první pomoci, která byla nejvíce problémová i u žáků třetích tříd v této kategorii. Výsledky 

žáků jsou následně zobrazeny v grafu [Graf 7]. Výsledky žáků na jednotlivých otázkách jsou 

uvedeny v tabulce, která je přílohou této práce [Tab. E, Příloha 3].  
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Tabulka 8 - Celková úspěšnost žáků škol podle okruhu otázek 

ŠKOLA ZŠ Ostravice ZŠ Palkovice ZŠ Janovice 4. ZŠ FM 
CELKOVÁ 

ÚSPĚŠNOST 

OKRUH OTÁZEK % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 90,00 93,42 82,81 78,80 86,26 

POŽÁRY 88,00 87,37 78,75 80,43 83,64 

PRVNÍ POMOC 76,67 81,58 68,75 82,61 77,40 

OCHRANA 
OBYVATELSTVA 

93,33 90,79 82,81 82,61 87,39 

 

 

Graf 7 – Úspěšnost žáků podle jednotlivých okruhů otázek 

 

4.3.2. Školy s výukovým programem HASÍK CZ 
 

Výukový program HASÍK CZ funguje na řadě škol v Moravskoslezském kraji a mezi 

těmito školami jsou i školy, jejichž výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny v následující 

tabulce [Tabulka 9] a následně jsou vyobrazeny v grafu [Graf 8]. Při pohledu do tabulky 

zjistíme, že výsledky žáků jsou ve všech oblastech velmi vyrovnané a vysoké. Chyb se žáci 

dopouštěli velmi sporadicky a může se také jednat o chyby úmyslné. Výsledky žáků na 

jednotlivých otázkách jsou uvedeny v tabulce, která je přílohou této práce [Tab. F, Příloha 3]. 
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Tabulka 9 - Celková úspěšnost žáků škol podle okruhu otázek 

ŠKOLA 
ZŠ 

Komenského 
Frýdlant 

ZŠ Kunčice 
p.O. 

ZŠ Slezská 
Třinec 

ZŠ Brušperk 
CELKOVÁ 

ÚSPĚŠNOST 

OKRUH OTÁZEK % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 89,29 93,75 89,81 88,41 90,32 

POŽÁRY 87,35 85,00 91,11 85,37 87,21 

PRVNÍ POMOC 86,73 93,75 88,27 91,46 90,05 

OCHRANA 
OBYVATELSTVA 

87,24 84,38 89,21 93,29 88,53 

 

 

Graf 8 - Úspěšnost žáků podle jednotlivých okruhů otázek 

 

4.3.3. Školy s výukovým programem ZÁCHRANNÝ KRUH 
 

Pro hodnocení programu ZÁCHRANNÝ KRUH, bylo nejobtížnější nalézt školy, které 

mají jen tento výukový program a také školy, které mají i druhý stupeň. V kategorii sedmých 

ročníků se podařilo najít pouze dvě takové školy, jejich výsledky jsou uvedeny v následující 

tabulce [Tabulka 10]. Největší problém dělaly této skupině žáků otázky zaměřené na ochranu 

obyvatelstva, což je viditelné nejen v tabulce, ale i v grafu [Graf 9]. Výsledky žáků na 

jednotlivých otázkách jsou uvedeny v tabulce, která je přílohou této práce [Tab. G, Příloha 3]. 
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Tabulka 10 - Celková úspěšnost žáků škol podle okruhu otázek 

ŠKOLA ZŠ Hnojník 
ZŠ Mosty u 
Jablunkova 

CELKOVÁ 
ÚSPĚŠNOST 

OKRUH OTÁZEK % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 85,59 87,50 86,55 

POŽÁRY 85,08 81,67 83,38 

PRVNÍ POMOC 84,75 83,33 84,04 

OCHRANA OBYVATELSTVA 79,66 82,64 81,15 
 

 

Graf 9 - Úspěšnost žáků podle jednotlivých okruhů otázek 

 

4.3.4. Škola s vlastním výukovým programem 
 

Stejně jako u třetích ročníků, i v této kategorii je pouze jedna škola. Výsledky žáků v 

této kategorii dosahují stejně jako u žáků třetího ročníku vysokých hodnot. Z následující 

tabulky [Tabulka 11] je vidět, že úspěšnost žáků v této kategorii neklesla v žádném okruhu 

otázek pod 80 %.  Výsledky uvedené v této tabulce jsou graficky znázorněny v následujícím 

grafu [Graf 10]. Výsledky žáků na jednotlivých otázkách jsou uvedeny v tabulce, která je 

přílohou této práce [Tab. H, Příloha 3].  
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Tabulka 11 - Celková úspěšnost žáků školy podle okruhu otázek 

ŠKOLA ZŠ Čeladná 
CELKOVÁ 

ÚSPĚŠNOST 

OKRUH OTÁZEK % úspěšnost % úspěšnost 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 92,11 92,11 

POŽÁRY 80,00 80,00 

PRVNÍ POMOC 94,74 94,74 

OCHRANA OBYVATELSTVA 88,16 88,16 
 

 

Graf 10 - Úspěšnost žáků podle jednotlivých okruhů otázek 

 

4.4. Celkové shrnutí výsledků 
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v tomto programu většinou neví o registraci a tím pádem ani o programu. Toto je způsobené 

tím, že některý z vyučujících školy se registruje na stránkách programu a obdrží výukové 

materiály, se kterými již pak dále nepracuje a nepředává informace svým žákům. Při pohledu 

do tabulky či grafu ale zjistíme, že žáci těchto dvou kategorií mají největší úspěšnost na 

otázkách z okruhu varování. To může být způsobeno buď znalostí této problematiky, ale spíše 

se jedná o odvození správné odpovědi či správný náhodný tip žáků. U otázky číslo 14 bych se 

klonil k první možnosti a to znalosti žáků, jelikož zkoušky sirén probíhají pravidelně a většina 

žáků si to zapamatuje. U otázky 15 je pravděpodobnost, že část žáků odvodila správnou 

odpověď ze zadání otázky, ve kterém je uvedena částečná odpověď a druhá část spíše 

náhodně volila správnou odpověď.  

Na druhém místě v kategorii druhých tříd pak nečekaně skončil program HASÍK CZ 

s malou ztrátou na vítěze a to školu s vlastním programem. Toto vítězství základní školy 

Čeladná může být způsobeno tím, že přístup vyučujících k výuce těchto témat je opravdu 

velice kladný a výuka probíhá v každém ročníku. Což je hlavní a zásadní rozdíl oproti 

programu HASÍK CZ, jelikož pokud je výuka realizována v každém ročníku vzniká větší 

pravděpodobnost, že znalosti žáků budou na větší úrovni. U programu HASÍK CZ je téměř 

nemožné realizovat výuku v každém ročníku, jelikož by to bylo časově náročné pro 

instruktory a také finančně náročné pro zajištění výukových materiálů a odměn pro 

instruktory. 

Při dotazníkovém šetření mohly vzniknout i předpokládatelné chyby a to zejména ze 

strany žáků. Mezi takové chyby patří neochota žáků při vyplňování dotazníků, z čehož 

vyplývá úmyslné označení chybné odpovědi. Mezi žáky se objevil i jeden, kterému trvalo 

vyplnění dotazníků asi půl minuty, když zvolil všechny odpovědi a).  



 

36 
 

Tabulka 12 – Úspěšnost žáků třetích ročníků podle okruhu otázek a výukového programu 

PROGRAM HASÍK 
ZÁCHRANNÝ 

KRUH 
ŽÁDNÝ 

PROGRAM 
VLASTNÍ 

PROGRAM 

OKRUH OTÁZEK % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 86,27 79,74 82,12 82,89 

POŽÁRY 91,38 81,23 83,60 93,42 

PRVNÍ POMOC 84,07 80,66 73,57 94,74 

VAROVÁNÍ 88,73 91,19 90,55 81,58 

CELKOVÁ ÚSPĚŠNOST 87,61 83,21 82,46 88,16 
 

 

Graf 11 - Úspěšnost žáků jednotlivých výukových programů podle okruhu otázek 
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programu a okruhu otázek. Následně jsou uvedeny v posledním řádku tabulky celkové 

procentuální úspěšnosti žáků jednotlivých výukových programů. 

Při pohledu do tabulky a grafu, zjistíme, jak žáci sedmých ročníků obstáli 
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školami se umístily základní školy s výukovým programem ZÁCHRANNÝ KRUH. Rozdíl 

mezi školami s tímto výukovým programem a školami bez jakéhokoliv programu je velice 

malý. Tento rozdíl je dán stejně jako u třetích ročníků tím, že školy registroval některý 

s pedagogů a vedení školy o tomto programu prakticky nic neví. Z toho vyplývá, že ani výuka 

na škole neprobíhá.  

Jako druhá v pořadí se umístila základní škola s vlastním výukovým programem, jež 

malinko zaostala za vítězným programem HASÍK CZ. Tyto dva programy si zde oproti třetím 

ročníkům prohodily umístění, ale rozdíl mezi nimi byl i tam velice malý. Z tohoto vyplývá, že 

tyto dva programy jsou na velice dobré úrovni a také instruktoři a pedagogové (v případě 

vlastního programu) odvádějí s žáky výbornou práci.  

Podle výsledků získaných z vyplněných dotazníků měli žáci největší problémy 

s okruhem otázek na téma požáry. To bylo způsobeno množstvím chybných odpovědí na 

otázkách číslo 5, 7 a 9. Dále následovaly okruhy ochrany obyvatelstva a první pomoci. U 

okruhu ochrany obyvatelstva dělala žákům problém otázka číslo 13 zaměřená na jejich 

chování v případě úniku nebezpečné látky. U první pomoci některým žákům dělala problém 

otázka postupu při nadýchání se zplodinami hoření, jiným zase jak mají postupovat, když se 

popálí.  

 

Tabulka 13 – Úspěšnost žáků sedmých ročníků podle okruhu otázek a výukového programu 

PROGRAM HASÍK 
ZÁCHRANNÝ 

KRUH 
ŽÁDNÝ 

PROGRAM 
VLASTNÍ 

PROGRAM 

OKRUH OTÁZEK % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 90,32 86,55 86,26 92,11 

POŽÁRY 87,21 83,38 83,64 80,00 

PRVNÍ POMOC 90,05 84,04 77,40 94,74 

OCHRANA OBYVATELSTVA 88,53 81,15 87,39 88,16 

CELKOVÁ ÚSPĚŠNOST 89,03 83,78 83,67 88,75 
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Graf 12 - Úspěšnost žáků jednotlivých výukových programů podle okruhu otázek 

 

V následující tabulce [Tabulka 14] je uvedeno celkové shrnutí procentuálních 

úspěšností žáků třetích a sedmých ročníků. Jak již je uvedeno výše nejhůře dopadly školy bez 

výukových programů následovány školami s výukovým programem ZÁCHRANNÝ KRUH. 

První dvě příčky obsadila škola s vlastním programem a školy s programem HASÍK CZ.  

Tyto dva programy si v jednotlivých věkových kategoriích vyměnily pozici, vždy s velice 

malým rozdílem. Grafické znázornění celkových výsledků je uvedeno v následujícím grafu 

[Graf 13]. 

Z celkových výsledků vyplývá, že výuka témat požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva na základních školách má význam. A to jak výuka prostřednictvím vyškolených 

instruktorů, tak pomocí pedagogů na školách. Jen je potřeba mít pořádný základ v podobě 

podkladů pro výuku a taky dobrou znalost problematiky, jak u instruktorů, ale hlavně u 

pedagogů na školách. Jak je vidět v celkových výsledcích ani jedna kategorie neklesla 

s celkovou úspěšností pod 80 %. Tím pádem se dá říci, že úroveň znalostí žáků základních 

škol je vysoká, ale tuto hranici je v dnešní době nutno posouvat stále výše a eliminovat tak 

nežádoucí chování mládeže a také je naučit jak se v případě mimořádných událostí chovat. 
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Mezi nejproblémovější patřily otázky z různých okruhů. U třetích ročníků to byly 

otázky 4, 6, 9 a 12. Otázka čtyři patří do okruhu tísňového volání a je zaměřena na nahlášení 

mimořádné události. Šestá otázka již patří do okruhu požáry a její zaměření je na to, jak na 

sebe upozornit v případě požáru. Dále si žáci nepočínali dobře s otázkou číslo 9. Ta patří také 

do okruhu požáry a žáci v ní byli dotazováni na způsob uhašení hořícího oblečení. Poslední 

problémovou otázkou bylo číslo 12. Ta patří také do okruhu požáry a v této otázce jsem se 

ptal na základní pravidla, když žáci odcházejí z domu poslední. U sedmých ročníků pak mezi 

nejproblémovější otázky patří otázky 2, 5 a 13. První z nich, tedy otázka 3 patří do okruhu 

tísňového volání a její zaměření je stejné jako u problémové otázky tohoto okruhu u třetích 

ročníků. Jedná se tedy o nahlášení mimořádné události, v tomto případě dopravní nehody. 

Další, tedy pátá otázka, je zaměřena na určení vhodného hasicího přístroje pro hašení požáru 

elektrického zařízení. Patří tedy do okruhu otázek požáry. Poslední problémová otázka u 

sedmých ročníků patří do okruhu ochrany obyvatelstva. Žáci byli v této otázce dotazováni, jak 

by se měli zachovat, v případě nehody s únikem nebezpečné látky v blízkosti jejich bydliště. 

V průběhu dotazníkového šetření mohlo také docházet k určitému zkreslení výsledků 

vlivem nežádoucích jevů u žáků, jako například neochota při vyplňování dotazníků či 

úmyslné označení špatné odpovědi. Pomoc žákům ze strany vyučujících, zde byla vyloučena 

mou přítomností v každé dotazované třídě při vyplňování dotazníků. Vyučující i já jsme 

maximálně pomáhali slabším žákům se čtením otázek. Tito žáci měli většinou 

diagnostikovanou dysfunkci (dyslexie).  

Celkově lze tedy shrnout podle výsledků dotazníkového šetření, že žáci mají 

vyhovující znalosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Z těchto výsledků 

vyplývá také fakt pokračování ve vzdělávání žáků základních škol pomocí preventivně 

výchovné činnosti. A to jak výukových programů podporovaných Hasičským záchranným 

sborem, tak i programů, které si školy vytvořily z vlastní iniciativy. Také by bylo vhodné 

rozšířit výukové programy na školy, na kterých nefungují či z nějakého důvodu přestaly 

fungovat a možná by bylo vhodné vzdělávat také pedagogy a prohlubovat jejich znalosti 

v těchto oblastech.  
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Tabulka 16 - Porovnání celkových úspěšností žáků sedmých ročníků 

7. ROČNÍK 

PROGRAM ZŠ Kunčice p.O. 
ZŠ Komenského 

Frýdlant 

ROK % úspěšnost % úspěšnost 

2012 82,03 67,20 

2013 88,33 87,76 
 

 

Graf 14 - Porovnání celkových úspěšností žáků třetích ročníků 
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ZÁVĚR 
 

Tato bakalářská práce se věnovala tématu účinnost preventivně výchovné činnosti. 

Jejím hlavním cílem bylo ověřit znalosti žáků základních škol ve dvou věkových kategoriích. 

Žáci vybraných škol absolvovali některý z výukových programů, někteří z nich ale 

neabsolvovali žádný preventivně výchovný program. Podle věkové kategorie a podle toho 

jaký program žáci absolvovali, byly následně školy roztříděny do jednotlivých kategorií pro 

vyhodnocení. 

Práce je rozdělena na čtyři části. V té první jsem se věnoval úvodu do problematiky 

preventivně výchovné činnosti, včetně nejdůležitějších legislativních předpisů, ve kterých je 

zakotvena. Druhou částí je přiblížení všech výukových programů, které fungují na území 

vybraného okresu pro ověřování znalostí. Tímto územím je okres Frýdek – Místek. Další, třetí 

část, je zaměřena na způsob ověřování znalostí dotazníkovým šetřením a v závěru této části 

jsou uvedeny základní školy vybrané na základě dostupných statistik zapojených škol 

jednotlivých výukových programů. V poslední části jsou pak uvedeny výsledky roztříděné 

podle věkové kategorie a výukového programu. Následují celkové výsledky a porovnání 

výsledků některých škol, které se zapojily do šetření také v roce 2012. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole výsledků, celkové rozdíly mezi jednotlivými programy 

nejsou příliš velké. Nejlepší výsledky má již léty ověřený výukový program HASÍK CZ 

společně s vlastním výukovým programem Základní školy v Čeladné. Oproti těmto dvěma 

programům jsou na tom o něco hůře zbylé dvě kategorie. A to škol s výukovým programem 

ZÁCHRANNÝ KRUH a škol s výukou témat požární ochrany a ochrany obyvatelstva v rámci 

školního vzdělávacího programu. Tyto dvě kategorie jsou svými výsledky dosti podobné. 

Hlavním důvodem této podobnosti je, že školy registrované v programu ZÁCHRANNÝ 

KRUH jsou v něm opravdu jen registrované a výuka pedagogy podle jejich materiálů 

neprobíhá. Z výsledků rozhovorů s některými pedagogy vyplývá, že některá témata 

v materiálech výukového programu jsou složitě napsaná a pro část žáků nepochopitelná. 

Z celkových výsledků vyplývá vysoká úroveň preventivně výchovného programu 

HASÍK CZ a také programu ZŠ Čeladná. Z toho můžeme usoudit, že s výukou a rozšiřováním 

těchto programů, by se mělo stále pokračovat a tím se snažit eliminovat negativní chování 

dětí, ale také vzdělávat jejich rodiče právě prostřednictvím dětí. Také by se instruktoři 

programu HASÍK CZ měli zaměřit na problémové otázky jednotlivých témat a snažit se je 



 

43 
 

lépe žákům vysvětlit, aby si to zapamatovali a v případě mimořádné události věděli jak se 

zachovat. Problémové otázky jsou uvedeny v celkovém shrnutí výsledků. Další pomocí by 

mohlo být rozšíření programu ZŠ Čeladná na další základní školy a v kombinaci s programem 

HASÍK CZ by bylo možné dosahovat ještě lepších výsledků.  
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Dotazník 3. ročník ZŠ 

 

1) Napiš k telefonnímu číslu, komu se dovoláš? 
a) 150 ………………...     
b) 158 ………………... 
c) 155 ………………... 

 

2) Můžeš volat kdykoliv na čísla tísňového volání?  
a) Ano 
b) Ne, můžu volat, jen když potřebuji pomoc 
c) Ano, hasiči jsou rádi, když jim někdo zavolá 

 

3) Napiš jednotné číslo tísňového volání (na všechny)? 
 

4) Co musíš říct do telefonu, chceš-li nahlásit požár?  
a) Kde hoří, co hoří, své jméno 
b) Kde hoří, co hoří, kde bydlím, kolik je mi let 
c) Kde hoří, co hoří, proč hoří, kolik je zraněných 

 

5) Najdeš zápalky nebo zapalovač, co uděláš? 
a) Nebudu si jich všímat nebo je dám dospělému, kterého znám 
b) Vezmu je a vyškrtám si je 
c) Vezmu je a budu si s nimi hrát 

 

6) Jak na sebe upozorníš v případě požáru u tebe doma? 
a) Vyvěsím z okna prostěradlo, aby o mně hasiči věděli 
b) Vylezu na okno, ať mě hasiči vidí 
c) Sešplhám po hromosvodu 

 

7) Můžeš se schovávat, když v domě hoří? 
a) Ano, můžu se schovat pod postel 
b) Nikdy se nesmíme nikam schovávat. 
c) Ano, ale jen když není tma. 

 

8) Jak zjistíš, jestli za dveřmi tvého pokoje hoří:  
a) Otevřu dveře a podívám se 
b) Přiložím ucho ke dveřím, abych věděl, co se za nimi děje 
c) Dotknu se hřbetem ruky opatrně dveří a následně i kliky, pokud jsou horké, pak 

dveře neotvírám 
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9) Hoří-li na tobě oblečení a nemáš vodu, co uděláš? 
a) Pokusím se hořící oblečení svléknout 
b) Zastavím se, lehnu si a začnu se kutálet 
c) Rozběhnu se a pokusím se jej uhasit rukama 

 

10) Pro co se můžeš vrátit do hořícího domu? 
a) Pro peníze nebo pro drahý počítač 
b) Pro své oblíbené hračky 
c) Pro nic, do hořícího domu se nesmím nikdy vracet 

 

11) Když odcházím z bytu nebo domu poslední: 
a) Nachystám si věci do školy, vezmu svačinu a odcházím 
b) Nic nemusím kontrolovat a odcházím pryč 
c) Vypnu všechny spotřebiče, zkontroluji vodu a plyn, zavřu okna a zamknu vstupní 

dveře. 
 

12) Co budeš dělat, když bude vyhlášen ve škole požární poplach? 
a) Co nejrychleji uteču ze školy domů 
b) Vrátím se do své třídy a tam počkám na svého učitele, který nás odvede ze školy 
c) Schovám se na záchodě 
 

13) Co budeš dělat, když se popálíš? 
a) Chladím pod proudem studené vody, než se zmírní bolest a řeknu to dospělému 
b) Něčím si to namažu a zavážu obvazem 
c) Propíchnu puchýř a zamotám popálené místo do ručníku 

 

14) Jak se jmenuje signál, který můžeme slyšet každou první středu v měsíci, 
obvykle ve 12:00 hodin? 

a) Zkouška sirén 
b) Všeobecná výstraha  
c) Požární poplach 

 
15) K čemu slouží varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“? 

a) Varuje nás před možným nebezpečím 
b) Upozorňuje pouze hasiče, že se něco děje  
c) Je to signál, že končí škola 
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Dotazník 7. ročník ZŠ 

1) Přiřaď tísňová telefonní čísla k příslušné složce? 
a) 150    1) Policie 
b) 156    2) Lékařská záchranná služba 
c) 112    3) Městská policie 
d) 158    4) Hasiči 
e) 155    5) Mezinárodní linka tísňového volání 
     

2) Kdy se lze dovolat na tísňovou linku 112? 
a) Jen když mám na mobilu dostatečný kredit a signál 
b) Bez signálu i s nenabitým mobilem 
c) S nabitým mobilem bez SIM karty a bez kreditu, pokud je v místě signál nějakého 

mobilního operátora 
 

3) Co musíš říct do telefonu, chceš-li nahlásit dopravní nehodu?  
a) Kde se to stalo (případně uvedu nějaké orientační body), co se stalo a své jméno 
b) Co se to stalo, své jméno a značku a barvu auta 
c) Kde se to stalo, kolik je mi let a své jméno 

 
4) Jsi účastníkem dopravní nehody, jak se zachováš?  

a) Budu sedět v autě a čekat, až nás odtáhnou do servisu 
b) Opatrně a co nejrychleji z auta vystoupím a z bezpečného místa (např. za svodidly) 

přivolám pomoc 
c) Postavím se za nabourané auto a budu mávat na ostatní řidiče 

 
5) Jaký hasicí přístroj se může použít k uhašení elektrického zařízení? 

a) Vodní 
b) Práškový 
c) Pěnový 
 

6) Jak poznáš, že za zavřenými dveřmi hoří? 
a) Otevřu je a podívám se, zda za nimi hoří 
b) Podívám se klíčovou dírkou, jestli je za dveřmi kouř 
c) Dotknu se hřbetem ruky opatrně dveří a následně i kliky, a pokud zjistím, že jsou 

horké, pak dveře neotevírám 
 

7) Jak na sebe upozorníš hasiče v případě požáru? 
a) Vyvěsím z okna prostěradlo, aby o mně hasiči věděli, a budu volat o pomoc 
b) Vylezu na okno, ať mě hasiči vidí 
c) Sešplhám po hromosvodu 

 
8) Jak se budeš pohybovat v zakouřené místnosti? 

a) Se zakrytými ústy a nosem se budu držet při zemi, protože je tam nejméně kouře 
b) Normálně, kouř mi nic neudělá 
c) Po čtyřech, ústa ani nos si zakrývat nepotřebuji, kouř není nebezpečný 
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9) Co je to autonomní detektor požáru (hlásič požáru)? 
a) Zabezpečení domu před zloději  
b) Zařízení, které v případě požáru spustí zvuk, jenž nás spolehlivě probudí a 

upozorní, že něco u nás doma není v pořádku 
c) Zařízení sloužící k uhašení vzniklého požáru 

 
10) Jaký je správný postup, když se někdo nadýchá kouře?  

a) Nadýchanou osobu vyvedeme ze zakouřeného prostředí a polijeme studenou 
vodou 

b) Nadýchanou osobu vyvedeme ze zakouřeného prostředí na čistý vzduch, 
zůstaneme v její blízkosti a ihned přivoláme pomoc 

c) Neděláme nic, kouř není nebezpečný 
 

11) Jaká je první pomoc u malých popálenin? 
a) Chladím pod proudem studené vody, než se zmírní bolest a řeknu to dospělému 
b) Něčím si popálené místo namažu a zavážu obvazem 
c) Propíchnu puchýře a zamotám popálené místo do ručníku 

 
12) K čemu slouží varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“? 

a) Varuje nás před možným nebezpečím 
b) Upozorňuje pouze hasiče, že se něco děje  
c) Je určen pro zkoušky sirén 

 
13) Co uděláš, když jsi doma a dozvíš se o nehodě s únikem nebezpečné látky 

v blízkosti bydliště? 
a) Otevřu okno a budu větrat 
b) Půjdu ven, zjistit, co se přesně stalo 
c) Zůstanu doma, zavřu okna a dveře, pustím si televizi nebo rádia, kde se dozvím, co 

se stalo 
 

14) Jak se budeš improvizovaně chránit před uniklou nebezpečnou látkou v případě 
evakuace? 
a) Zakryji co největší povrch těla (více vrstev oblečení, vysoké boty, brýle, šála, 
čepice atd.) 

b) Nemusím se nijak chránit, nic mi nehrozí 
c) Nebudu vycházet ven a namažu se opalovacím krémem 

 
15) Co je to evakuační zavazadlo? 

a) Taška s oblíbenými věcmi 
b) Batoh s učením 
c) Zavazadlo s věcmi osobní potřeby, které si s sebou bereme při vyhlášení evakuace 
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Tab. A – Úspěšnost na jednotlivých otázkách třetích ročníků škol bez výukového programu 

ŠKOLA  ZŠ Ostravice ZŠ Palkovice ZŠ Janovice 4. ZŠ FM Celková úspěšnost 

otázka č. % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost 

1 100,00 83,33 100,00 100,00 95,83 

2 95,65 87,50 100,00 96,88 95,01 

3 100,00 100,00 100,00 90,63 97,66 

4 34,78 62,50 47,06 15,63 39,99 

5 100,00 91,67 100,00 100,00 97,92 

6 60,87 62,50 58,82 37,50 54,92 

7 86,96 91,67 94,12 100,00 93,19 

8 86,96 83,33 88,24 90,63 87,29 

9 56,52 70,83 58,82 90,63 69,20 

10 100,00 95,83 100,00 96,88 98,18 

11 91,30 95,83 94,12 87,50 92,19 

12 65,22 87,50 82,35 68,75 75,96 

13 60,87 91,67 82,35 59,38 73,57 

14 100,00 87,50 82,35 90,63 90,12 

15 100,00 91,67 94,12 78,13 90,98 

 

Tab. B - Úspěšnost na jednotlivých otázkách třetích ročníků škol s výukovým programem HASÍK CZ 

ŠKOLA 
ZŠ Komenského 

Frýdlant 
ZŠ Kunčice 

p.O. 
ZŠ Slezská 

Třinec 
ZŠ Brušperk 

CELKOVÁ 
ÚSPĚŠNOST 

otázka č. % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost 

1 100,00 100,00 94,34 92,31 96,66 

2 92,59 100,00 92,45 97,44 95,62 

3 96,30 100,00 88,68 97,44 95,60 

4 62,96 54,55 47,17 64,10 57,20 

5 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

6 92,59 90,91 90,57 84,62 89,67 

7 77,78 95,45 94,34 97,44 91,25 

8 92,59 81,82 98,11 84,62 89,28 

9 100,00 95,45 90,57 84,62 92,66 

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

11 88,89 95,45 94,34 97,44 94,03 

12 70,37 68,18 88,68 69,23 74,12 

13 88,89 72,73 84,91 89,74 84,07 

14 100,00 95,45 94,34 97,44 96,81 

15 70,37 90,91 79,25 82,05 80,64 
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Tab. C - Úspěšnost na jednotlivých otázkách třetích ročníků škol s výukovým programem ZÁCHRANNÝ KRUH 

ŠKOLA ZŠ Krmelín ZŠ Písečná ZŠ Hnojník 
ZŠ Mosty u 
Jablunkova 

CELKOVÁ 
ÚSPĚŠNOST 

otázka č. % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost 

1 100,00 100,00 100,00 91,67 97,92 

2 100,00 100,00 88,89 95,83 96,18 

3 100,00 100,00 88,89 87,50 94,10 

4 40,00 42,86 11,11 29,17 30,78 

5 100,00 100,00 100,00 95,83 98,96 

6 35,00 85,71 77,78 29,17 56,91 

7 95,00 85,71 66,67 75,00 80,60 

8 100,00 100,00 66,67 70,83 84,38 

9 100,00 57,14 44,44 50,00 62,90 

10 100,00 100,00 100,00 95,83 98,96 

11 100,00 42,86 100,00 83,33 81,55 

12 95,00 100,00 88,89 58,33 85,56 

13 80,00 85,71 77,78 79,17 80,66 

14 90,00 100,00 100,00 95,83 96,46 

15 95,00 85,71 88,89 74,07 85,92 

 

Tab. D - Úspěšnost na jednotlivých otázkách třetích ročníků škol s vlastním výukovým programem 

ŠKOLA ZŠ Čeladná 

otázka č. % úspěšnost 

1 100,00 

2 100,00 

3 89,47 

4 42,11 

5 100,00 

6 89,47 

7 89,47 

8 84,21 

9 94,74 

10 100,00 

11 100,00 

12 89,47 

13 94,74 

14 78,95 

15 84,21 
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Tab. E - Úspěšnost na jednotlivých otázkách sedmých ročníků škol bez výukového programu 

ŠKOLA ZŠ Ostravice ZŠ Palkovice ZŠ Janovice 4.ZŠ FM 
Celková 

úspěšnost 

otázka č. % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost 

1 100,00 94,74 100,00 76,09 92,71 

2 66,67 84,21 62,50 76,09 72,37 

3 93,33 94,74 87,50 73,91 87,37 

4 100,00 100,00 81,25 89,13 92,60 

5 60,00 68,42 37,50 69,57 58,87 

6 100,00 89,47 75,00 82,61 86,77 

7 93,33 84,21 87,50 76,09 85,28 

8 100,00 94,74 93,75 84,78 93,32 

9 73,33 73,68 75,00 78,26 75,07 

10 86,67 100,00 100,00 89,13 93,95 

11 80,00 89,47 62,50 86,96 79,73 

12 93,33 78,95 75,00 76,09 80,84 

13 80,00 94,74 81,25 67,39 80,84 

14 100,00 89,47 87,50 95,65 93,16 

15 100,00 100,00 87,50 91,30 94,70 

 

Tab. F - Úspěšnost na jednotlivých otázkách sedmých ročníků škol s výukovým programem HASÍK CZ 

ŠKOLA 
ZŠ Komenského 

Frýdlant 
ZŠ Kunčice 

p.O. 
ZŠ Slezská 

Třinec 
ZŠ 

Brušperk 
Celková 

úspěšnost 

otázka č. % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost 

1 95,92 87,50 95,06 92,68 92,79 

2 75,51 87,50 79,01 73,17 78,80 

3 89,80 100,00 86,42 92,68 92,22 

4 95,92 100,00 98,77 95,12 97,45 

5 65,31 50,00 67,90 65,85 62,27 

6 85,71 87,50 95,06 80,49 87,19 

7 89,80 87,50 96,30 85,37 89,74 

8 97,96 100,00 98,77 97,56 98,57 

9 97,96 100,00 97,53 97,56 98,26 

10 85,71 87,50 86,42 95,12 88,69 

11 87,76 100,00 90,12 87,80 91,42 

12 93,88 75,00 88,89 90,24 87,00 

13 71,43 75,00 82,72 92,68 80,46 

14 87,76 100,00 92,59 92,68 93,26 

15 95,92 87,50 95,06 97,56 94,01 
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Tab. G - Úspěšnost na jednotlivých otázkách sedmých ročníků škol s výukovým programem ZÁCHRANNÝ KRUH 

ŠKOLA ZŠ Hnojník ZŠ Mosty 
CELKOVÁ 

ÚSPĚŠNOST 

otázka č. % úspěšnost % úspěšnost % úspěšnost 

1 91,53 94,44 92,98 

2 77,97 75,00 76,48 

3 76,27 86,11 81,19 

4 96,61 94,44 95,53 

5 57,63 61,11 59,37 

6 94,92 77,78 86,35 

7 84,75 75,00 79,87 

8 91,53 97,22 94,37 

9 96,61 97,22 96,92 

10 84,75 75,00 79,87 

11 84,75 91,67 88,21 

12 67,80 69,44 68,62 

13 71,19 80,56 75,87 

14 88,14 86,11 87,12 

15 91,53 94,44 92,98 

 

Tab. H - Úspěšnost na jednotlivých otázkách sedmých ročníků škol s vlastním výukovým programem 

ŠKOLA ZŠ Čeladná 

otázka č. % úspěšnost 

1 100,00 

2 84,21 

3 100,00 

4 84,21 

5 68,42 

6 78,95 

7 57,89 

8 94,74 

9 100,00 

10 89,47 

11 100,00 

12 84,21 

13 68,42 

14 100,00 

15 100,00 

 


