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Anotace 

 

HEISER, J. Koncepce preventivně výchovné činnosti na středních školách v oblasti PO a OO. 

Bakalářská práce. Ostrava: VŠB TU-O, FBI, 2008 

 

Bakalářská práce se zabývá koncepcí preventivně výchovné činnosti v zařízeních 

středoškolského vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Hledá vhodný způsob a rozsah pro 

seznámení žáků s tématy požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Snaží se zajistit návaznost 

na program Hasík CZ. Hlavním cílem preventivně výchovné činnosti na středních školách je 

vzdělaný žák (občan), který si umí poradit v případě vzniku mimořádné události a má 

základní znalosti v oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva. 

 

Klíčová slova: koncepce, ochrana obyvatelstva, požární ochrana, preventivně výchovná 

činnost, střední škola, žák 

 

 

 

HEISER, J. A Conception of Preventive Education Aktivity in Secondary Schools in the Area 

of Fire Protection and Civil Protection. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB TU-O, FBI, 2008 

 

This Bachelor thesis deals with a conception of preventive education activity in secondary 

schools within the Moravian-Silesian Region. The work tries to find a suitable method and an 

appropriate range of content to familiarize the students with fire prevention and civil 

protection topics. It aims to make a connection with an existing program „Hasík CZ“. A 

principle objective of the preventive education activity in secondary schools is an educated 

student (citizen) capable to handle an emergency situation with a basic knowledge about fire 

prevention. 
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Úvod 
Obecně se traduje, že prevence je lepší a levnější než represe. Říká se také, že lidský 

život se penězi nedá vyčíslit. Nevím, na kolik lze statisticky vyčíslit poměr vynaložených 

prostředků na požární prevenci a ochranu obyvatelstva v PVČ k poměru zachráněných životů, 

zdraví a materiálních hodnot. Kdyby takto vynaložené prostředky zachránily jen jeden lidský 

život za deset let, má to smysl. Lze však předpokládat, že uchráněné hodnoty a praktické 

dopady z osvěty obyvatelstva budou vyšší: Dojde ke zlepšení protipožárního zabezpečení 

domácností, zvýší se informovanost obyvatelstva o chování při mimořádných událostech 

a tím dojde ke snížení negativního dopadu různých typů mimořádných událostí. 

 

 V této práci se zabývám preventivně výchovnou činností na středních školách v oblasti 

PO a OOb na území Moravskoslezského kraje. Podnět ke zpracování této práce vzešel od 

Štěpána Mikulky, Bohdana Mikulky a Mgr. Miroslava Piňose - zakladatelů programu Hasík 

CZ. PVČ ve školách na území Moravskoslezského kraje je ze strany hasičů koncepčně 

podchycena pouze na základních školách. Pro střední školy zatím žádné koncepční řešení 

zpracováno není. PVČ na školách je jen jednou částí z preventivně výchovných činností HZS 

MSK. 

 

PVČ na SŠ zajišťuje další vzdělávání žáků, kteří přejdou ze základní školy na školu 

střední. Tematika požární prevence a ochrany obyvatelstva je tak obsáhlá, že by mohla být 

vyučována jako samostatný předmět. Není však cílem, aby žáci znali detailní podrobnosti 

z této oblasti. Lze považovat za dostatečné, pokud žáci získají základní informace o požární 

prevenci, ochraně obyvatelstva a budou vědět, jak se zachovat při vzniku mimořádných 

událostí. MŠMT byly sestaveny Rámcově vzdělávací programy pro střední školy [1], v 

kterých je zařazena tematika PO a OOb. 

 

 Důležitým bodem práce je najít vhodný kompromis mezi časovou náročností a 

důležitostí informací z oblasti PO a OOb. Tím bude splněn základní cíl PVČ vzdělaný žák 

(občan), který si umí poradit v případě vzniku mimořádné události a který ví, jak preventivně 

předcházet požárům a také jak lze snížit jejich následky. 

  

Pro detailnější náhled do problematiky PO a OOb byl proveden dotazníkový průzkum 

žáků a učitelů středních škol.  
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Dovolím si hned na začátku citovat jeden text z internetu: „Dnes se nejedná o ohrožení 

válečným stavem nebo použití bojových látek. Jde spíše o situace, které mohou potkat 

každého z nás v běžném životě, jako je požár v domě či vozidle, dopravní nehoda, únik 

nebezpečných látek z výrobních provozů, povodně a základní znalosti jako „proč a kdy houká 

siréna“, atd. Neměli bychom zapomínat, že „štěstí přeje připraveným““ [7]. 
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Rešerše 
 
MIKULKA, Bohdan, MIKULKA, Štěpán, PIŇOS, Miroslav. Výchova a prevence v oblasti požární 

ochrany : příručka pro učitele středních škol. Praha : Ministerstvo vnitra generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR, 2005. 175 s. ISBN 80-86640-35-3 

Příručka určená středoškolským učitelům rozebírá v 7 kapitolách nejdůležitější témata, se 

kterými by měli být seznámeni středoškolští žáci. Poskytuje učitelům širší teoretický základ a 

navrhuje metody, jak žáky s tématy seznámit. Pět základních témat požární ochrany a jedno 

téma dopravních nehod a první pomoci jsou tzv. minimem nejdůležitějších znalostí, se 

kterými by měl být seznámen každý středoškolský žák.  

 
MIKULKA, Bohdan, MIKULKA, Štěpán, PIŇOS, Miroslav. Výchova dětí v oblasti požární ochrany a 

ochrany obyvatelstva : metodická příručka pro instruktory. 2007. 200 s.  

Příručka určená instruktorům programu Hasík CZ poskytuje detailní informace k výuce I a II 

cyklu PVČ na ZŠ. Seznamuje instruktory se základy pedagogiky a psychologie. Příručka je 

tzv. „manuálem instruktora“. 

 
MARTÍNEK, Bohumír, et al. Ochrana člověka za mimořádných událostí : příručka pro učitele 

základních a středních škol. Praha : Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru ČR, 2003. 120 s. ISBN 80-86640-08-6 

Příručka poskytuje učitelům širší teoretický základ k výuce 4 základních témat: Ochrana 

obyvatelstva, živelné pohromy, havárie s únikem NL a radiační havárie. Příručka reagovala na 

pokyn MŠMT k začlenění ochrany člověka za MU do vzdělávacích programů. 

 
POKORNÝ, Jiří, et al. Koncepce preventivně výchovné činnosti : Vzdělávání žáků základních škol v 

oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva [online]. Ostrava : Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje, 2005. [cit. 2008-02-20]. Dostupný z WWW: <www.hzsmsk.cz>.  

Koncepce vytváří systém pro aplikaci programu Hasík CZ do základních škol. Stanovuje 

pravidla k vytvoření fungujícího systému výuky na základních školách v MSK. Vytváří 

vhodné podmínky pro realizací samotného programu. 
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1 Vzdělávání žáků v oblasti PO a OOb 
Vzdělávaní žáků v oblasti PO a OOb na území České republiky začalo již před druhou 

světovou válkou. V této kapitole je uveden detailnější popis vývoje vzdělávání žáků v oblasti 

PO a OOb. 

1.1 Historie vzdělávání žáků 

 Výnosem Ministerstva školství a národní osvěty byla v roce 1934 v českých zemích 

zavedena branná výchova na středních školách. V roce 1937 byla rozšířena i na základní 

školy [20]. Obsah, smysl i název předmětu se měnil podle aktuálních politicko-společenských 

okolností. Před rokem 1989 byl rozsah branné výchovy stanoven na jednu vyučovací hodinu 

týdně. Předmět byl členěn do několika tematických celků: 

- první pomoc 

- požární ochrana 

- civilní obrana (ochrana obyvatelstva) zaměřená zejména na vojenskou tematiku 

- topografie a orientace v terénu 

- střelecká část 

- branně-politická část 

 

 Ve školním roce 1991/92 došlo ke zrušení branné výchovy [20].Bylo vhodné upustit 

od politických témat, ukončit „strašení“ studenou válkou a hrozbou válečných útoků. 

Za nekoncepční lze považovat vypuštění témat, která jsou v praxi dobře využitelná a 

prospěšná, jako je poskytování první pomoci, tematika požární ochrany, požární prevence a 

také ochrany obyvatelstva v době míru. Po zrušení branné výchovy prošlo školní docházkou 

velké množství žáků, kteří s těmito tématy nebyli vůbec seznámeni. 

 

 Zlom nastal v roce 1995, kdy Bohdan a Štěpán Mikulkovi „výjezdoví hasiči“ 

z Bruntálu byli na stáži u kanadských kolegů. Inspirovali se místní PVČ na školách a 

aplikovali ji na podmínky v ČR1. Na rozdíl od Kanady se podařilo v ČR dát PVČ na školách 

konkrétní metodiku a koncepci, jedině tak může být PVČ opravdu efektivní. Štěpán a Bohdan 

Mikulkovi se spojili s Mgr. Miroslavem Piňosem dětským psychologem a za odborné garance 

                                                
1 Jednou ze základních myšlenek je účast hasičů ve přímo ve školách, kde vyučují žáky. Mezi instruktory 
v programu Hasík CZ se nedělají rozdíly mezi hasiči z řad HZS MSK a hasiči z SDH. Ani mezi hasiči tzv. 
„mokrými“ a hasiči „v kanceláři“. V programu Hasík CZ jsou zapojeni všichni a svou práci odvádějí stejně 
dobře. 
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Ing. Jiřím Horáčkem tehdejším ředitelem HZS okresu Bruntál, došlo k prvnímu formování 

myšlenek výchovy dětí v oblasti požární ochrany [5]. Vývoj tohoto programu trval několik let 

a nutno říci, že tento program se i nadále vyvíjí a upravuje podle aktuálních potřeb a 

poznatků.  

 

 Postupem času se z tohoto úsilí vyvinul program Hasík CZ – výchova dětí v oblasti 

požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Program je zastřešen občanským sdružením Citadela 

Bruntál. Citadela získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro 

vzdělávání instruktorů PVČ, kteří realizují výuku dětí v oblasti požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva. Hasík CZ je systémový, dlouhodobý a cílený program, který na školách 

realizují výše uvedení instruktoři z řad hasičů. Cílovou skupinu tvoří žáci 2. a 6. tříd 

základních škol, jejichž věku a možnostem je přizpůsobeno množství a způsob předávaných 

informací. Tento program je metodicky schválen a finančně dotován MV - generálním 

ředitelstvím HZS ČR a KŘ HZS krajů, ve kterých program probíhá. Bližší informace o 

programu Hasík CZ viz. Příloha 3, nebo na www.hasik.cz.  

 

V roce 1999 byl vydán MŠMT první pokyn k zařazení výuky: Ochrana člověka za MU. 

V roce 2003 došlo ke zpřesnění pokynu MŠMT o ochraně člověka za mimořádných událostí. 

Tento pokyn ukládal základním, středním, vyšším odborným a speciálním školám uskutečnit 

výuku v rozsahu 6 hodin za rok v oblasti OOb, první pomoci a PO [16]. PVČ prováděna 

hasiči na ZŠ mohla být zahrnuta do výuky ochrany člověka za MU. Tato PVČ může být 

školou začleněna do školního programu minimálních preventivních aktivit. 

 

 Program Hasík CZ byl v roce 2005 zahrnut HZS MSK do Koncepce preventivně 

výchovné činnosti – vzdělávání žáků základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva [6]. Přijetím koncepce byl sjednocen postup PVČ na všech ÚO. Došlo ke 

zvýšení efektivity a k usnadnění provádění PVČ (např. hasiči si mohou zapůjčovat služební 

vozidla HZS, mohou být uvolňováni ze směn atd.). 

 

1.2 Preventivně výchovná činnost a zákon 

Před tím, než se budeme zabývat současným stavem PVČ, je dobré zjistit, co je napsáno 

v zákoně: 

 Zákon o požární ochraně [15] 
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- §26 odst. 2 písm. o) HZS kraje zabezpečuje preventivně  výchovnou, propagační a ediční 

činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem. 

- § 29 odst. 1 písm. n) Obec organizuje preventivně výchovnou činnost. 

- § 75 odst. 1 písm. d)  Občanská sdružení se podílejí na činnosti směřující k předcházení 

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

 

 V dalších zákonech najdeme i jiné podklady související s předáváním informací 

obyvatelstvu o mimořádných událostech a krizových stavech (např. zákon o IZS, zákon o 

krizových stavech [21][22]). Výše uvedené paragrafy však považuji za stěžejní. Na preventivě 

výchovnou činnost tedy pamatuje zákon. O to víc je důležité se touto oblastí zabývat a 

vynakládat na tuto činnost účelně finanční prostředky. 

 

1.3 Současná výuka na školách 

Pokyn MŠMT o ochraně člověka za mimořádných událostí [16], který ukládal školám 

vyučovat tematiku OOb, první pomoci a PO v rozsahu 6 hodin za rok, byl zrušen.  Dnes je 

v platnosti Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání a Rámcově vzdělávací 

program pro střední vzdělávání, který se dále dělí na Rámcový program pro gymnázia, střední 

školy s maturitou a střední školy s výučním listem. Tyto rámcově vzdělávací programy 

obsahují vzdělávání pro zdraví, v některých typech studia přímo definují předmět: Výchova 

ke zdraví. Obsahem tohoto vzdělávání je také ochrana člověka za MU. Rozsah a způsob 

výuky této tematiky však prioritně záleží na postoji vyučujícího, případně vedení školy. Na 

některých školách výuka neprobíhá vůbec, jinde se odbude puštěním výukového filmu. Je jen 

velmi málo škol, které se výuce ochrany člověka za MU věnují systematicky. 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, do základních škol v MSK chodí hasiči 

v rámci koncepce PVČ. V současné době je v kraji pokryto 39% základních škol. Počet 

pokrytých škol neustále narůstá. Jen v letošním roce jsou naplánovány tři kurzy pro nové 

instruktory PVČ. Na jednom kurzu bývá obvykle více než 20 lidí2, to znamená minimálně 60 

nových instruktorů PVČ pro MSK. Ke konci roku 2007 bylo v kraji 200 vyškolených 

instruktorů. Někteří z nich již v PVČ nepůsobí. Na následujícím grafu je znázorněno pokrytí 

základních škol PVČ v MSK [10]. V koncepci PVČ na ZŠ je cílové množství pokrytých škol 

stanoveno na 60%. Optimální pokrytí 100% škol. Ale při zhodnocení počtu škol v kraji, 
                                                
2 Hasiči z řad HZS MSK i SDH, poměr instruktorů HZS a SDH je cca 50:50. 
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časové náročnosti a efektivnosti vynaloženého úsilí bylo pro současnou dobu cílové pokrytí 

PVČ stanoveno na 60% základních škol. Bližší informace o PVČ na základních školách 

nalezneme v [6]. PVČ na základní škole je a jistě vždy bude prioritní. Docházka na ZŠ je 

povinná pro všechny žáky, můžeme tedy pokrýt široké spektrum žáků této věkové skupiny. 
10
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Obrázek 1 – Základní školy pokryté PVČ v %, zdroj [10] 
 

 Smysl PVČ na principech programu Hasík CZ jasně dokazuje šíření programu do 

dalších krajů. V současné době program Hasík CZ již funguje v Olomouckém a 

Jihomoravském kraji. Zájem byl projeven i z dalších krajů, např. Zlínského a Libereckého. 

Teprve však spojením metodiky programu Hasík CZ s funkční koncepcí, kterou má HZS 

MSK je možno účinně vstoupit do mezirezortní spolupráce MV a MŠMT a vykonávat 

efektivní PVČ na školách. Samotná koncepce jasně vymezuje pravidla, kterými se výuka na 

školách řídí. V opačném případě (bez koncepce) jsou prostředky vynakládány neefektivně a 

různé územní odbory přistupují k PVČ odlišně. 

 



 

  8 

Absolvoval jsem vzdělávací kurz „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva“ (Hasík CZ), proto mohu posoudit rozdíly mezi efektivním a neefektivním 

programem PVČ. Program Hasík CZ splňuje všechny požadavky k tomu, aby byl efektivnější 

a kvalitnější než samotná distribuce knih s tematikou PO a OOb do škol. Distribuce knih 

nesplňuje některé podmínky efektivity. Po rozdání knih zde není zajištěna zpětná vazba. 

Nevíme, kolik pedagogů si ji přečetlo a kolik jich podle daných knih vyučuje. Tato forma 

vzdělávání nemá koncepci. V rámcově vzdělávacích programech je výuka člověka za 

mimořádných událostí jen lehce nastíněna. Výuka v podstatě záleží na zájmu konkrétního 

pedagoga a vedení školy. Aktivní PVČ na školách vykonávaná hasiči se může jevit jako 

složitější. Je však mnohem efektivnější, všichni žáci škol zapojených v PVČ se dozví 

potřebné základní informace. Koordinátor PVČ má přesný přehled o počtu navštívených škol, 

informuje se u vedení školy o spokojenosti s danými instruktory. Funkce koordinátora je 

rozvedena v kapitole 3.1. 

 

Na některých školách také probíhá výuka za stran učitelů. Někteří učitelé jsou v této 

tematice školeni Národním institutem pro další vzdělávání. Toto školení zajišťuje Národní 

institut externě prostřednictvím najatých příslušníků HZS krajů. Ze stran učitelů však o tento 

typ školení není velký zájem [7]. Školení bývá v rozsahu 8 až 30 hodin.  

 

Výzkum na základních školách v ČR prováděný v letech 2003 až 2007 ukázal, že 

vědomosti učitelů, kteří vyučují tematiku ochrany člověka za mimořádných událostí jsou 

průměrné až nízké. Předem stanoveným kritériím znalostí vyhovělo jen 24 % učitelů. 

Z učitelů, kteří toto téma učí, nemá žádné vzdělání v této oblasti 20% dotázaných. Vzdělání 

z povinného školení PO čerpá 31 % učitelů a 19 % se vzdělává samostudiem [8]. Tento 

výzkum v podstatě potvrzuje nízkou efektivitu postupu, který zvolilo GŘ HZS ČR. 

Vytisknout a distribuovat knihy o výuce PO a OOb do škol nestačí. S obsahem knih se 

seznámí jen malé množství učitelů. V podstatě se dá říct, že takto vynaložené finanční 

prostředky jsou vynaloženy neefektivně a neúčelně. 

 

 Situace na středních školách je obdobná. Výuka za strany pedagogů probíhá 

nedostatečně nebo vůbec. Nenašel jsem však žádnou studii, která by mé tvrzení dokazovala. 

Potvrdily to však konzultace s nprap. Bohdanem  Mikulkou, prap. Štěpánem Mikulkou – ÚO 

Bruntál a mjr. Ing. Martinem Fajkou - ÚO Opava, kteří se výuce PO a OOb věnují. Průzkum, 

který jsem prováděl na středních školách, došel ke stejnému výsledku viz. kapitola 2. Nelze 
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říct, že by pedagogové nevěnovali výuce PO a OOb žádnou pozornost. Pedagogové však 

nemají dostatečné znalosti v tomto oboru. Tematika PO a OOb se neučí na žádné 

pedagogického fakultě v ČR, přestože GŘ HZS ČR usiluje již několik let o zavedení této 

výuky na pedagogické fakulty. Většina pedagogů považuje tuto problematiku za důležitou, 

ale často neví, jak ji vyučovat, proto se tato tematika téměř nevyučuje. Chybí koncepční 

řešení – přesnější začlenění PO a OOb do výuky ze strany MŠMT. 

 

 Další možností vzdělávání středoškolských žáků je PVČ, kterou provádějí samotní 

hasiči. Znamená to navázat na program Hasík CZ na ZŠ a rozšířit výuku i na střední školy. 

PVČ na středních školách v oblasti OOb je nyní prováděna příslušníky HZS MSK z úseku 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Tato výuka je však kombinována i s výukou na ZŠ. 

Výuka není koncepčně řešena. Forma výuky a obsah není systémový. Lepší situace je na ÚO 

Opava, příslušníci mjr. Ing. Martin Fajka a por. Bc. Otakar Mach opakovaně navštěvují jen 

středních školy. Výuka probíhá ve druhých ročnících a skládá se ze dvou vyučovacích hodin 

(jedna na podzim, druhá na jaře). Je přínosné, že výuka probíhá pouze v kmenových třídách a 

do budoucna je snaha o spolupráci s ČČK na výuce první pomoci. Přesto tuto situaci 

nemůžeme pokládat za ideální. Učivo se skládá pouze z OOb a výběr konkrétních témat není 

pevně stanoven. 

 

1.4 Důvody pro rozšíření výuky PO a OOb na středních školách 

 V této kapitole jsou popsány nejdůležitější důvody pro rozšíření výchovy žáků v 

oblasti PO a OOb (programu Hasík CZ) o třetí navazující cyklus – výuku na středních 

školách: 

a) V průběhu výuky prvního cyklu na základních školách byly děti seznamovány 

s takovým množstvím informací z oblasti PO a OOb, které odpovídaly jejich 

fyzickému a psychosociálnímu vývoji. Druhý cyklus kladl větší nároky na samostatné 

a komplexní uvažování žáků, ale přesto zodpovědnost zůstávala stále na dospělých - 

učitelích a rodičích. Tematika PO a OOb je však mnohem širší a potřebné informace 

pro občany nelze efektivně vměstnat do dvou vyučovacích cyklů na ZŠ. Žáci 

základních škol ani nejsou schopni některé potřebné informace využít vzhledem 

ke svému věku. Proto je potřeba rozšířit vzdělání na třetí cyklus - střední školy. Celý 

třetí cyklus je protkán snahou o uvědomění si vlastní zodpovědnosti za bezpečnost 
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svou, svých blízkých, ale také za bezpečnost svého okolí. Žáci se seznámí s širšími 

souvislostmi a zároveň na ně bude kladena mnohem větší zodpovědnost.  

b)  „Starého psa, novým kouskům nenaučíš“ - poměrně problematická a neefektivní 

osvěta dospělé populace. Různé besedy s občany nemají velkou návštěvnost. 

Výjimkou jsou snad jen dny IZS. Besedy nemají jasně definovanou cílovou skupinu, 

není tedy možné předat efektivně větší množství informací. Vzdělávat středoškolské 

žáky je poslední možnost, kdy může být provedena efektivně PVČ na velké části dané 

populace. 

c) Nová tvář ve škole, která není školskou autoritou, je pro žáky natolik atraktivní, že 

dokáže mnohem efektivněji předat potřebné množství informací.   

d) Je zřejmé, že ani středoškolský pedagog není schopen kvalifikovaně předat informace 

z tak náročné oblasti, jako je PO a OOb. Hasiči většinou nemají dostatečné 

pedagogické dovednosti, proto je potřeba pro ně připravit specializovaný kurz v přímé 

návaznosti na kurz pro instruktory I. a II. cyklu PVČ na ZŠ3. 

e) Hasič neustále prochází školením a výcvikem - ve své oblasti je dobře vzdělán. Lze 

tedy předpokládat minimum odborných chyb. viz. Příloha 1 – Něco pro zasmání: 

perličky z dotazníků. 

f) Je běžné, že v rámci primárně preventivního působení škol získávají žáci informace 

z problematiky užívání návykových látek, pohlavně přenosných chorob, zdravém 

životní stylu atd. Avšak znalosti z problematiky PO a OOb, které se mohou 

bezprostředně týkat záchrany života, zdraví a majetku, na školách chybí. Znalosti žáků 

v této oblasti jsou nedostatečné. 

g) Nynější žáky již brzy čekají povinnosti a zodpovědnost dospělých. Z těchto žáků lze 

vychovat tzv. „poučenou generaci“. Při požárech v domácnostech ročně přijde o život 

více něž 50 lidí [9], toto číslo lze vhodnou prevencí snížit. Snížení nemusí nutně 

znamenat mnohamiliónové investice do rekonstrukce panelových domů a jejich 

členění do požárních úseků. Stačí zvýšení informovanosti obyvatel a uvědomění si 

vlastní odpovědnosti za své zdraví a majetek. Vhodně poskytnuté informace žákům 

středních škol jistě povedou k častějšímu nákupu PHP a autonomního požárního 

hlásiče. Tím dojde ke snížení následků způsobených požárem. Efekt preventivního 

působení se však neprojeví v horizontu jednoho roku nebo dvou let, ale mnohem 

později.  

                                                
3 I. cyklus PVČ na ZŠ je zaměřen na žáky 2. ročníků ZŠ. II cyklus je zaměřen na žáky 6. ročníků. 
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h) Preventivně výchovná činnost na školách je zařazena i v koncepci ochrany 

obyvatelstva [18] a v koncepci požární prevence v České republice [19] 

i) Sjednocení výuky PO a OOb do jedné oblasti je velmi vhodné. Nedochází ke 

zdvojování výuky a duplicitě témat -  zvýší se efektivita PVČ. 

 

Důvody pro PVČ na SŠ byly čerpány z vlastních zkušeností, z konzultace 

s vyučujícími, hasiči, intenzivní osobní konzultací Mgr. Miroslavem Piňosem a nppr. 

Bohdanem Mikulkou a z uvedené literatury [3] až[6] a [23] až [25]. 

 

Při čtení literatury mě jedna myšlenka opravdu zaujala: „Kdybychom měli nyní možnost 

společně nahlédnout do některých statistik požárů, asi bychom byli překvapeni. Ve většině 

případů to nejsou kupodivu děti, kdo stojí za vznikem statisícových škod, které jsou 

důsledkem požárů. Jsou to právě nezodpovědní dospělí - dospělí, kteří z dětí vyrůstají.“ [4].  
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2 Dotazníky a pohovory 
 Pro lepší náhled do znalostí žáků a učitelů v oblasti PO a OOb jsem se rozhodl 

uskutečnit dotazníkový průzkum doplněný o pohovory. Zajímaly mě faktické znalosti, pohled 

na problematiku PO a OOb, ale také subjektivní vnímání a uvědomění si potřeby znalostí z 

oblasti PO a OOb. 

  

Dotazník pro žáky i učitele jsem záměrně sestavil tak, aby v něm byly obsaženy některé 

otázky zcela základní, jejichž znalost by měla být naprostou samozřejmostí už na základní 

škole, jiné byly naopak těžší. Otázky byly čerpány z témat, které se s dětmi probírají na 

základní škole [4]. Nutno však podotknout, že velká většina mnou zkoumaných žáků 

nynějších 3. a 4. ročníků SŠ ještě neprošla PVČ ve 2. a 6. třídách ZŠ. Všechny dotazníky byly 

anonymní. 

 

2.1 Dotazníky žáků středních škol 

Před provedením vlastního dotazníkového průzkumu jsem kontaktoval vedení školy a 

požádal o možnost vyplnit dotazník s žáky přímo ve výuce. Cílem bylo zjistit, s jakými 

informacemi žáci opouštějí školu a zapojují se do pracovního procesu nebo do dalšího studia. 

V každé škole jsem navštívil jednu třídu v posledním ročníku. Záměrně jsem nenavštěvoval 

více tříd v jedné škole, lze předpokládat, že by nedošlo k výrazným odlišnostem mezi 

jednotlivými třídami stejného typu studia. Celé znění dotazníků viz. Příloha 1. 

 

 Volbu třídy (studijního oboru) jsem nechal na vedení školy. Dotazníku se zúčastnili 

žáci 2 učebních oborů, 3 gymnázií a 3 středních škol. Každá otázka byla bodově ohodnocena. 

Za správnou odpověď na otázku byl udělen bod, za částečnou odpověď byl udělen 

odpovídající poměr bodového hodnocení. Maximální možný počet bodů byl 11 v oblasti PO a 

3 v oblasti OOb. Celkem se průzkumu zúčastnilo 8 tříd a 146 žáků. Počet dotazovaných žáků 

není příliš vysoký. Cílem této práce však není udělat detailní analýzu znalosti žáků v celém 

MSK. Cílem dotazníkového průzkumu bylo zjištění náhledu znalostí žáků SŠ. Lze se však 

domnívat, že při provedení detailní analýzy v celém MSK by se výsledky dotazníků lišily 

maximálně o několik procent (Výjimka: Více odlišný výsledek by pravděpodobně byl jen u 

vyhodnocení zdroje získaných znalostí PO a OOb. Tato otázka byla ovlivněn zastoupením 

škol). 
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Výsledky dotazníkového průzkumu žáků: 
počet dotazovaných studentů: 146  počet tříd: 8 
vyhodnocení správných odpovědí (bodů):
oblast průměr úspěšnost % min. max.
PO 7,0 63,8 2,9 10,5
OOb 1,0 34,9 0,0 3,0

znalosti o PO a OOb získané z:
místo v %
ZŠ 32,0
SŠ 30,0
SDH 7,2
jiné 6,8
bez znalostí 24,0

zájem o PO OOb:
postoj v %
zajímá 80,0
nezajímá 20,0

PO a OOb by měl vyučovat:
kdo v %
hasič 93,6
pedagog 6,4

ideální učitel (předmět):
předmět v %
TV 8,8
ON 9,6
jiný 8,0
neznám 73,6  

Tabulka 1 – 4 vyhodnocení dotazníkového průzkumu žáků 
 

Vyhodnocení jednotlivých otázek: 
Vzhledem k tomu, že žáci nebyli příliš úspěšní ve správných odpovědích, byly 

stanoveny snížená kritéria hodnocení úspěšnosti viz. následující hodnocení - závorkách je 

uvedeno původní (požadované) kritérium. 

 

1 Znalost telefonních čísel tísňových linek s názvy příslušných složek: 81,6 % žáků.  

2 Nahlášení MU na tísňovou linku - říci alespoň co a kde se stalo: 92,0 % žáků 

(požadováno původně bylo i jméno a tel.číslo).  

                                                
4 Vysvětlivky zkratek k tabulkám 1, 2: ON – občanská nauka, TV –  Tělesná výchova 
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3 Alespoň 3 činnosti, které vykonávají hasiči 84,0% (požadováno bylo 5 činností). Pět 

činností hasičů neuvedlo ani 50,0% dotázaných. 

4 Hořlavý soubor (ohňový trojúhelník) zná jen 29,6% dotázaných 

5 Pro člověka je při požáru nejvíce nebezpečný kouř 85,6% žáků, (ne všichni tuto  

odpověď zdůvodnili). 

6 Hlásič požáru zná 54,4% dotázaných,  

7 Znalost nejméně dvou PHP 74,4% (požadována znalost tří PHP) 

8 Požár pod napětím nebude hasit vodním, nebo pěnovým PHP 83,2% žáků, 

(k odůvodnění nedošlo vždy). 

9 Při hořícím oblečení se bude válet, nebo se překryje dekou 81,6% dotázaných 5. 

10 Zvuky sirén zná aspoň okrajově 18,4% žáků. 

11 Správný postup po zaznění „všeobecné výstrahy“ zná 16,0% žáků. 

12 Co si sbalit do evakuačního zavazadla cca 69,6% žáků. 

13 Co dělat při požárním poplachu ve škole 92,8% žáků. 

 

Třídy požáru A, B, C, D zná jen 2,1% žáků, o třídě požáru F neví nikdo.  

 

Hasič na žáky působí důvěryhodněji a má víc zkušeností než učitel 93,6%. dotazovaných. 

S výchovou k PO a OOb se setkalo na SŠ 30,0% žáků= 44 žáků.  Z toho 11 žáků uvedlo 

školení na začátku školního roku, nebo v laboratořích, někteří uvedli i shlédnutí výukového 

filmu. Zbylých 33 žáků je ze Střední školy Vítkov – Podhradí, kde výuka PO a OOb 

systematicky probíhá a z gymnázia Vítkov, kde je výuka zajišťována externími lektory 

grafické znázornění výsledků viz. Příloha 8. 

 

2.2 Dotazníky mezi pedagogy 

 Vedení každé školy bylo požádáno o provedení dotazníku mezi žáky i mezi pedagogy. 

Dotazník mezi pedagogy byl umožněn ve 3 školách. Dotazníky jsem nechal u zástupce 

ředitele školy, cca po týdnu jsem je vyzvedl. Plné znění dotazníku viz. Příloha 2. 

  

Z dotazníku vyplynulo, že 100% učitelů považuje tematiku PO a OOb za důležitou. 

V oblasti PO bylo proškoleno 100% učitelů uvedlo. Ostatní výsledky dotazníku však nejsou 

                                                
5 Za nevhodný považuji fakt, že velká část žáků ke správné odpovědi často dodala druhou variantu: Hořící 
oblečení si svléknout, nebo strhnout, což v praxi není příliš reálné, tento postup přivodí další zranění. 
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nijak oslnivé. Dají se porovnat s výsledky žáků, žáci zaostávají jen o několik procentních 

bodů. Grafické znázornění výsledků dotazníků viz. Příloha 9. 

 

Při většímu počtu dotazovaných učitelů by mohlo dojít k větší odchylce výsledků. Lze 

se však domnívat, že by tato odchylka nepřesáhla 10%. Celkové závěry z těchto dotazníků by 

byly stejné – znalosti učitelů jsou nedostatečné, což potvrzuje výzkum mezi pedagogy 

uvedený v kapitole 1.3 [8] 

 
počet  dotazovaných vyučujících: 26 počet škol: 3
vyhodnocení správných odpovědí (bodů):
oblast průměr úspěšnost % min. max.
PO 6,6 65,6 3,4 9,2
OOb 1,2 41,4 0,0 3,0

PO a OOb by měl vyučovat:
Kdo v %
hasič 54
pedagog 46

účastnili byste se školení k výuce PO a OOb:
odpověď v %
ano 31
ne 69

znáte vhodného učitele pro výuku PO a OOb:
odpověď v %
ano 31
ne 69

znáte knihy z oblasti PO a OOb:
odpověď v %
ano 8
ne 92  
Tabulka 2 –2 vyhodnocení dotazníkového průzkumu učitelů 
 

2.3 Pohovor s pedagogy a žáky 

 Pohovory probíhaly zejména s řediteli škol nebo jejich zástupci a s vyučujícími 

v jejichž vyučovacích hodinách byl prováděn dotazníkový průzkum. Všichni učitelé 

považovali výuku v oblasti PO a OOb za důležitou. Názory na délku a podrobnost výuky PO 

a OOb byly rozdílné - od poskytnutí zcela základních informací až po poměrně rozsáhlé 

znalosti. Obecně panovala shoda, že první a poslední ročníky nejsou pro tento typ výuky 

vhodné. V prvních ročnících si žáci teprve zvykají na nové prostředí. V posledních ročnících 
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se žáci připravují na závěrečné zkoušky, přijímací řízení k dalšímu studiu nebo si hledají 

práci. 

 

Při provádění průzkumu jsem narazil na dvě školy, kde se výuce PO a OOb více 

věnují. Gymnázium Vítkov situaci řeší externími lektory. Zdravotní sestra přednáší témata 

první pomoci – výuka probíhá ve všech třídách. Hasiči z ÚO Opava – pracoviště ochrany 

obyvatelstva a krizového řízení - přednáší OOb pro druhé ročníky. V tělesné výchově je 

pouštěn výukový film ke knihám [2],[3] – cca jeden film/třída/rok. V této škole se snaží s 

žáky tematiku PO a OOb probírat i v ostatních předmětech. Např. při výuce cizích jazyků si 

žáci rozšiřují slovní zásobu o témata terorismu. 

  

SŠ Vítkov -  Podhradí: Jediná škola, na které se výuce žáků věnují samotní učitelé 

(jediná škola, o které se mi to podařilo zjistit). Mgr. Pavel Zapletal, vyučující tělesné 

výchovy, se zabývá výukou OOb a PO v rozsahu 8 hodin ročně v každé třídě.  

 

Rozhovory s žáky ostatních středních škol potvrdily moji hypotézu, že výuka PO a 

OOb neprobíhá vůbec, s výjimkou „nějakého školení“ na počátku školního roku, případně je 

žákům v průběhu roku promítnut výukový film ke knihám [2] a [3]. 

 

2.4 Shrnutí dotazníků 

Na základě poznatků vyplývajících z provedeného dotazníkového průzkumu, lze 

konstatovat, že znalosti žáků jsou na nízké úrovni. Žáci v oblasti PO často uvádějí, že neví, 

jak použít PHP. V oblasti OOb mají žáci znalosti zcela mizivé. Další vzdělávání žáků je 

nezbytně nutné.  

  

Přestože pedagogové periodicky procházejí školením v oblasti PO a BOZP, často byla 

učiteli uváděna neznalost evakuace žáků a použití PHP. Lze se domnívat, že tato školení jsou 

ryze formální. Považujeme–li pedagogické pracovníky za reprezentanty vzdělanosti 

obyvatelstva, docházíme k závěru, že celkové znalosti dospělé populace v oblasti PO a OOb 

jsou více než alarmující.  

 

Systémově výuka PO a OOb na středních školách neprobíhá, což vyplývá jak 

z rozhovoru s managementem škol, pedagogy a některými žáky, ale potvrzují to i konzultace 
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s hasiči. Pokud se někteří učitelé přece jen výuce PO a OOb věnují, není zajištěno jejich další 

vzdělávání a zapojení nových odborných informací do výuky. To jsou další důvody, proč je 

nutné připravit koncepci PVČ na SŠ. 
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3 Instruktoři PVČ na středních školách 
Tato část práce se zabývá instruktory středních škol. Část myšlenek je převzatých 

z koncepce PVČ pro ZŠ [6]. Systém na ZŠ se osvědčil a podmínky na středních školách jsou 

obdobné. Pro zajištění dobrého fungování programu je nezbytně nutné zřídit funkci 

koordinátora. 

 

Lze předpokládat, že výuka na středních školách je pedagogicky mnohem náročnější, než 

výuka na ZŠ. Kromě větší potřeby faktických znalostí je výuka na SŠ náročnější v 

oblasti motivace žáků. Pokud je prováděna PVČ v druhých třídách ZŠ, motivace žáků je 

poměrně snadná. Jestliže instruktor žáky nezaujme, dají to velmi rychle najevo. V 6. třídách 

ZŠ je motivace žáků náročnější. Ale i tady žáci dají instruktorům často najevo, „co si o nich 

myslí“. Práce instruktorů na ZŠ má okamžitou zpětnou vazbu. Na středních školách je práce 

náročnější. Žáci již mají své zájmy a své pohledy na svět. Motivace žáků je poměrně složitou 

záležitostí. Pokud žáky výuka nebaví, nemusí to dát příliš zřetelně najevo. Mohou si tu hodinu 

jen odsedět, „nemusí ani zlobit“, ale z hodiny si neodnesou žádné potřebné informace, výuka 

se stane neefektivní. Pro potvrzení větší náročnosti výuky na SŠ uvádím i jeden z návrhů 

MŠMT, ve kterém se spekuluje o možnosti provádět výuku na ZŠ pedagogy bez 

vysokoškolského vzdělání.  

 

3.1 Koordinátor 

Navrhuji, aby stejně jako u základních škol existovala i u středních škol funkce 

koordinátora PVČ. Koordinátor dohlíží na práci instruktorů, vede statistiky navštívených škol, 

zapůjčuje instruktorům pomůcky k výuce, zajišťuje dohody o provedení práce, distribuuje 

propagační materiál. Stará se o propagaci PVČ a nábor nových instruktorů. Celkově 

koordinuje instruktory a dbá na dobré jméno programu. Zajišťuje také zpětnou vazbu škol 

zapojených do programu.  

 

Pro kvalitní fungování PVČ je nutné, aby obě tyto funkce vykonávala jedna osoba 

(koordinátor PVČ pro ZŠ a SŠ). Jejich dohled nad PVČ a pomoc instruktorům je velice 

důležitá a přínosná. 
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3.2 Instruktor SŠ 

Z výše uvedených důvodů je potřebné klást na instruktory SŠ vyšší nároky než na 

instruktory působící na ZŠ. Je nezbytně nutné instruktory pečlivě vybírat a znát kvalitu jimi 

prováděné výuky PO a OOb. 

 

Požadavky na instruktora SŠ: 

a) Zkušenost z I. a II. cyklu PVČ na ZŠ - minimálně 2 roky praxe, výuka min. 5 

tříd/rok. 

b) Projevit zájem o výuku na SŠ 

c) Absolvovat výcvik zaměřený na metodiku práce s žáky středních škol 

a úspěšně splnit závěrečný test 

d) Zajistit stávající rozsah výuky na ZŠ. V odůvodněných případech je možné 

připustit převzetí některých ZŠ nově vyškolenými instruktory.  

e) Vzhledem k tomu, že instruktoři již provádějí výuku PO a OOb na ZŠ, lze 

předpokládat, že již splňují požadavky kladené na instruktory ZŠ uvedené 

v koncepci PVČ na ZŠ [6].  

 

Nezbytně nutné při PVČ na SŠ je zachování rozsahu výuky na ZŠ. Proto je stanovena 

podmínka pro instruktory SŠ zajistit původní rozsah výuky na ZŠ vlastními silami a jen 

rozšířit svou výuku na SŠ. V odůvodněných případech (velké množství pokrytých základních 

škol – značná časová náročnost) může koordinátor povolit převzetí výuky na ZŠ instruktory 

nově vyškolenými a umožnit tak stávajícím instruktorům rozšířit výuku na SŠ. Je však 

důležité zajistit kontinuitu výuky na ZŠ. Hromadný „odhod“ instruktorů na SŠ a „opuštění“ 

ZŠ by bylo zcela nekoncepční, došlo by ke zhroucení celého systému. Proto je vhodné využít 

potenciál stávajících instruktorů a nabídnout jim možnost rozšíření výuky na SŠ. 

 

 U nově vyškolených i stávajících instruktorů ZŠ je důležité, aby koordinátor sledoval 

množství škol pokrytých instruktory. Hrozí zde přecenění sil a následný syndrom vyhoření. 

Pokud PVČ na ZŠ bude instruktory prováděna v příliš velkém rozsahu, omezí se tím značně 

jejich možnosti rozšíření výuky na SŠ.  
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3.3 Výuka instruktorů 

Výuka instruktorů, bude realizována prostřednictvím občanského sdružení Citadela 

Bruntál, které má již nyní akreditovaný kurz instruktorů 3. cyklu (středních škol). Po 

vzájemné konzultaci s jejich představiteli jsme se shodli na závěrečném přezkoušení 

instruktorů z odborných znalostí PO, OOb a zejména z pedagogiky. Bez úspěšného 

absolvování závěrečného přezkoušení není možné udělit instruktorovi příslušnou akreditaci. 

Bližší rozpis kurzu instruktorů 3. cyklu viz. Příloha 5. 

  

3.4 Manuál instruktora 

Nezbytnou součástí přípravy instruktorů PVČ pro střední školy je vydání publikace, 

která by sloužila jako „manuál pro instruktora“ (alternativa příručky pro instruktory ZŠ) [4]. 

V této příručce je nutné rozepsat detailnější členění bloků i s širším teoretickým základem jak 

z oblasti PO a OOb, tak i z oblasti pedagogiky a psychologie v rozsahu odpovídajícím výuce 

žáků středních škol. 
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4 Základní pilíře PVČ na SŠ 
V této kapitole jsou uvedeny cíle programu, systém výuky a náplň jednotlivých 

tematických bloků PVČ. 

 

4.1 Cíle programu 

Cílem programu je navázat na PVČ v základních školách6, upevnit vědomosti získané 

žákem na ZŠ a rozšířit je o nové vědomosti a témata. Tím vychovat žáka, který si bude 

uvědomovat svůj díl odpovědnosti v oblasti požární prevence a bude vědět, jak se zachovat 

při vzniku mimořádné události. Žák si uvědomí odpovědnost nejen za sebe, ale i za svou 

budoucí rodinu, firmu a okolí. Výsledkem PVČ by měl být informovaný a vzdělaný žák 

(občan) v oblasti PO a OOb [3]. 

 

4.2 Cílová skupina 

Za nejvhodnější cílovou skupinu lze považovat žáky 2. a 3. ročníků SŠ. PVČ bude 

prováděna ve 2. ročníku na učňovském (tříletém) typu studia a v 3. ročník na maturitním 

(čtyřletém) typu studia. V třetím ročníku jsou žáci více vyspělí a mohou si lépe uvědomit 

vlastní zodpovědnost snadněji než v druhém ročníku. PVČ není třeba provádět pro žáky 

nadstavbového studia a žáky vyšších odborných škol. Existuje reálný předpoklad, že žáci 

těchto studijních oborů se setkali s PVČ již v předchozích ročnících svého středoškolského 

studia.  

 

4.3 Obecná pravidla fungování programu 

Materiální zabezpečení programu navrhuji zachovat shodně s možnostmi materiálního 

zabezpečení u PVČ na základních školách. Konkrétně to znamená zachovat možnost 

zapůjčení služební vozidla HZS MSK k dopravě na místo výuky. Dále pak možnost zapůjčit 

si od koordinátora potřebné vybavení a pomůcky pro výuku. Za důležité a velmi prospěšné 

považuji uvolňování příslušníku ze směn při zachování akceschopnosti jednotky. Je to 

důležité zejména v případech, kdy školy společně navštěvují instruktoři z odlišných směn. 

Dalším bodem je i umožnění přípravy na výuku ve výkonu služby. 
                                                
6 V koncepci PVČ na ZŠ je plánováno rozšíření PVČ na střední školy [6]. 
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Nezbytnou motivací je finanční ohodnocení instruktorů, které můžeme považovat za 

dostatečné v případě, kdy má toto ohodnocení pokrývat náklady spojené s prováděním PVČ7. 

Jednou ze základních myšlenek PVČ je dobrovolné zapojení instruktora. To však automaticky 

neznamená bezplatné provádění programu. Pokud má být finanční ohodnocení více 

motivační, nelze ho považovat za dostatečné a je potřeba jej navýšit. Finanční ohodnocení na 

základních školách často kryje potřeby výuky – nákup bonbónů, PHM do vlastních vozidel 

(pokud není poskytnuto služební vozidlo, zde se jedná zejména o případy hasičů z řad SHD) 

atd. S výukou středoškoláků budou také spojeny náklady - např. PHM, kancelářské potřeby 

atd. Proto je nezbytně nutné finančně ohodnotit práci instruktorů a je velmi vhodné zamyslet 

se nad možnostmi navýšení jejich finančního ohodnocení. Navrhuji, aby finanční ohodnocení 

výuky bylo jednotné pro výuku na ZŠ a SŠ. 

 

4.4 Propagační materiály  

Použití propagačních materiálů určených pro dospělé obyvatelstvo není na SŠ příliš 

vhodné. Středoškoláci si zaslouží individuální přístup. Pokud budeme za prioritní považovat 

efektivitu programu, tedy i propagačních materiálů, je důležité dodržení několika podmínek. 

Materiál musí mít jak propagační, tak vzdělávací formu. Musí být tištěný speciálně pro 

středoškoláky. Je nutné vymyslet adekvátní odměny pro žáky středních škol. Navrhuji do 

vzdělávacích letáčků dát jen základní informace s odkazem na příslušnou webovou adresu, 

která informace rozšíří.   

 

4.5 Principy práce s žáky SŠ 

a) Je vhodné, aby instruktoři navštěvovali školy ve dvojicích. Má to několik výhod. 

Jeden mluví a druhý poslouchá, případně opravuje a doplňuje. Přitom sleduje dění ve 

třídě a může na ně reagovat. Mezitím si může odpočinout od výkladu nebo chystat 

pomůcky k dalšímu tématu atd. Práce ve dvojici je neocenitelnou výhodu.  

b) Netradiční prostředí - „zrušení klasické třídy“ – odstranění lavic a vytvoření sezení 

v kruhu.  

                                                
7 Mezi instruktorem (z řad SDH) a HZS MSK je uzavřena dohoda o provedení práce. Současná výše odměny je 
80 Kč/hod. – hrubá mzda.  Odměňování příslušníků HZS MSK, je řešeno formou kázeňských odměn. 
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c) Práce pouze s kmenovou třídou je naprosto základní myšlenkou výuky. Jen tak nebude 

narušena skupinová dynamika třídy a může probíhat výuka formou řízené diskuze a 

volení vhodných „aktivních“ otázek, kterými vtáhneme žáky do děje.Vznikne tvůrčí – 

řízená - diskuze žáků.  

d) Klíčová je pozitivní motivace žáků - pochvala a uznání. Jednat s žáky jako s partnery, 

nikoli jako s podřízenými. Žáci jsou tak mnohem více nakloněni ke spolupráci. 

e) Při diskuzi žáků je důležité zopakování důležitých pojmů a shrnutí základních 

myšlenek. Každý žák není obdařen dostatečně silným hlasem a dobrými 

vyjadřovacími schopnostmi. Proto je důležité základní věci zopakovat a shrnout, aby 

je slyšeli všichni žáci. 

f) Je nutné využití vhodné techniky, jako je např. prezentace přes dataprojektor. Pro 

dostatečnou názornost výuky doporučuji doplnit prezentaci vhodnými obrázky a 

názornými grafy. 

 

Výše uvedené principy jsem čerpal z vlastních zkušeností a literatury [3] až [6], [23] až 

[25]. 

 

4.6 Systém výuky 

 Vlastní výuka PO a OOb je rozdělena do 4 hodin po 60 minutách. Jak již bylo 

zmíněno v předchozích kapitolách, výuka je situována do druhých, respektive třetích ročníků 

SŠ. Tři výukové hodiny jsou z oblasti PO a jedna výuková hodina se zabývá OOb. Výuka je 

členěna do tematických bloků. 

 

Aby nedošlo k zevšednění výuky a byla zajištěna zpětná vazba mezi instruktory a 

žáky, je vhodné výuku rozložit do dvou dvouhodinových celků. První dvě hodiny jsou 

zaměřeny na požár a požární prevenci. Náplň druhých dvou hodin je věnována záchraně osob, 

první pomoci, dopravním nehodám a tématům ochrany obyvatelstva. Bylo by vhodné 

provádět výuku prvních dvou hodin v časovém odstupu cca 14 dnů v prvním pololetí školního 

roku. Druhé dvě hodiny je vhodné provádět v druhé polovině školního roku opět s časovým 

odstupem cca 14 dní. Tím bude zajištěna zpětná vazba mezi instruktory a žáky. Opakování 

probrané tematiky bude prováděno vždy na počátku a konci každé hodiny. Tím instruktoři 

zjistí, nakolik byla jejich výuka efektivní a kolik informací si žáci zapamatovali. Pokud si žáci 
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nezapamatují důležité informaci ani do navazující hodiny, je to jasný znak pedagogického 

neúspěchu.  

 

 Žáci si v průběhu výuky zopakují informace získané na ZŠ a prohloubí je o nové 

poznatky. V níže popsaném tematickém členění bloků jde pouze o osnovu témat bez 

detailního popisu. Přiřazený čas je pouze doporučený. Nastíněná témata považuji za důležitá a 

prospěšná pro výuku žáků. Při samotné výuce PO a OOb je vhodné zohlednit aktuální 

události a místní ohrožení (přeprava a skladováním nebezpečných látek). 

  

4.7 Tematické členění bloků  

Při sepisování obsahu tematických bloků jsem vycházel z knih [2],[3] z konzultací 

s psychologem a odborníky na PO a OOb. Snažil jsem se vybrat vhodný kompromis mezi 

množstvím a důležitostí informací, reálnou potřebou (praktickým použitím) daných informací 

a časovými možnostmi. 

4.7.1 Téma I – Požární ochrana a požární prevence 

První hodina 

I. Blok - Požár a co dělat, než „přijedou hasiči“ (cca 60 minut) 

a) úvod  

-  úvod + seznámení žáků s III. cyklem PVČ 

- vlastní zkušenosti žáků s hasiči, náplň činnosti hasičů 

- IZS 

b) požáry 

- definice požáru + statistika požárů 

- možnosti vzniku požáru – místa, příčiny 

- příznaky hoření + zplodiny hoření 

- pravidla pro odchod posledního člena z domácnosti 

-činnost člověka při požáru  – „uvěznění v místnosti“  

- volné (nezakouřené) únikové cesty 

c) „než přijedou hasiči“  

- laický průzkum- detailně 

- tísňové linky 

- záchrana osob – krátce  
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- další činnosti „než přijedou hasiči“ – (vypnout přívody energií, uvědomit sousedy, 

 přeparkovat auta, atd.) 

d) opakování, diskuze 

 

Druhá hodina 

II. Blok - požární prevence (cca 40 minut) 

a) úvod opakování předchozí hodiny 

b) co mohu udělat pro svou bezpečnost 

- autonomní kouřové hlásiče – praktický dopad na snížení následků požáru   

- PHP – krátce  

- uvědomit si odpovědnost za sebe, své okolí 

c) evakuace 

- evakuační cesty 

- evakuace z budov s výskytem velkého počtu osob (kulturní, sportovní akce atd.)  

d) požární poplach 

- vyhlášení školního požárního poplachu 

- dokumentace PO ve vztahu k evakuaci 

e) povinnosti fyzických osob dle zákona o PO 

 

III. Blok - hašení požáru (cca 20 minut) 

a) hasicí přístroje  

- třídy požárů 

- druhy PHP 

- praktické použití PHP – vhodný PHP/hořlavý materiál + postup hašení  

b) hydranty a improvizované hasební prostředky 

c) opakování, diskuze 

 

Třetí hodina 

IV. Blok - záchrana osob a první pomoc u požáru (cca 35 minut) 

a) laická záchrana osob u požáru 

- možnosti využití 

- transport raněných z ohroženého prostoru - praktický výcvik 

b) hořící oblečení  

c) první pomoc  
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– popáleniny 

- nadýchání kouře + resuscitace 

- zákonná povinnost poskytnout první pomoc 

 

V. Blok - dopravní nehody (cca 25 minut) 

a) pravděpodobnost setkání se s dopravní nehodou 

b) zásady zajištění vlastního bezpečí + všeobecný postup u DN 

c) poskytnutí první pomoc při DN 

d) ohlášení DN na tísňovou linku 

e) opakování, diskuze 

 

4.7.2 Téma II - Ochrana obyvatelstva 

Čtvrtá hodina 

I. Blok: Úvod (cca 5 minut) 

a) úvod + opakování 

b) základní pojmy 

- mimořádná událost  

- integrovaný záchranný systém 

- krizová situace + stavy - krátce 

 

II. Blok: Živelné pohromy (cca 15 minut) 

a) povodně 

- stručná charakteristika 

- možnosti vzniku 

- stupně povodňové aktivity + činnost obyvatelstva   

b) povětrnostní situace 

- bouřky 

- nárazy větru 

 

III. Blok: Varování a vyrozumění obyvatelstva (cca 15 minut) 

a) sirény 

- typy sirén 

- zvuk sirény 
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- všeobecná výstraha 

b) další způsoby vyrozumění obyvatelstva  

- rozhlas, televize, vozidla IZS 

 

IV. Blok: evakuace obyvatelstva (cca 5 minut) 

b) zásady pro opuštění bytu v případě evakuace  

c) evakuační zavazadlo  

- použití 

- obsah 

 

V. Blok: Nebezpečné látky (cca 20 minut) 

a) charakteristika nebezpečných látek  

- výskyt, označení nebezpečných látek (okrajově)  

- vlastnosti a účinky – zejména chlór a čpavek 

b) havárie s únikem nebezpečných látek 

- největší ohrožení únikem plynů nebo par 

- výbuch tlakové nádoby 

- ropné havárie  

c) ukrytí v případě úniku NL 

- využití přirozených ochranných vlastností budov8  

- vhodná místa ukrytí v budově + zvýšení ochranných účinků budovy 

d) prostředky improvizované ochrany dýchacích cest 

e) opakování, diskuze 

                                                
8Nepovažuji za  důležité rozebírat stálé a improvizované úkryty 
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5 Rozbor středních škol a počtu instruktorů 
V této kapitole budou blíže rozebrány statistické údaje, které jsem získal na Krajském 

úřadě Moravskoslezského kraje. Počty tříd i počty škol se každým rokem mění. Proto nejsou 

důležitá naprosto přesná čísla, ale stačí nám čísla uvedená v této tabulce.  

 
Počet žáků středních škol ke dni 30. 9. 2007 (zdroj ÚIV) - údaje jsou za denní studium
tabulka zahrnuje také žáky primy - kvarty víceletých gymnázií

Škol
Okres počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků celkem
Bruntál 69 1661 66 1497 64 1408 33 841 18
Frýdek-Místek 106 2638 102 2392 97 2253 55 1402 23
Karviná 165 4446 171 4204 153 3705 95 2426 32
Nový Jičín 84 2107 87 2097 77 1899 49 1204 16
Opava 92 2370* 96 2401* 87 2077* 50 1338* 22
Ostrava 219 5714* 225 5503* 190 4675* 131 3389* 44
MSK celkem 735 18936 747 18094 668 16017 413 10600 155

*) zahrnuti i žáci konzervatoře, která je z hlediska legislativy vyjmuta z druhu školy "Střední škola" a je 
i ve statistice vykazována samostatně; žáci konzervatoře se nečlení do tříd

2. ročník1. ročník 3. ročník 4. ročník

 
Tabulka 3 – přehled žáků středních škol v MSK [12] 

 

Z tabulky lze vyčíst počet žáků v jednotlivých ročnících. Počet tříd prvních dvou 

ročníků je ovlivněn žáky z nadstavbového studia. V tabulce jsou uvedeni i žáci z víceletých 

gymnázií. V Moravskoslezském kraji je přibližně 150 škol středoškolského typu s 2550 

třídami. Ve třetích ročnících je cca 670 tříd. Po odečtení cca 40 tříd víceletých gymnázií, 

dostaneme počet cca 630 tříd ve třetích ročnících, které se dotýkají koncepce PVČ9. Naprosto 

záměrně uvádím údaje přibližné, protože jak již bylo uvedeno výše, tyto údaje jsou 

proměnlivé. Pro potřeby této práce považuji výše uvedený tabulkový přehled za dostatečný. 

 

5.1 Statistická kritéria 

Na základních školách je hlavním hodnotícím kritériem pro statistické hodnocení 

úspěšnosti programu (procentuální pokrytí škol) hodnocení aktivity instruktorů (počet 

navštívených škol).  Toto kritérium má svou logiku – počet škol se mění méně často a 

v menším rozsahu než počet tříd. Přesto považuji hodnocení efektivity PVČ podle počtu 

pokrytých škol za značně zkreslené. Počet tříd na jednotlivých školách se velmi liší. Tím se 
                                                
9 Žáci s výučním listem budou proškoleni již v 2. ročnících, ale pro zjednodušení a názornější zhodnocení počtu 
instruktorů, jsem pracoval jen s počty tříd v 3. ročníku, které obsahují již o rok dříve proškolené žáky 2. ročníků. 
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statistika pokrytí škol stává neobjektivní. Proto navrhuji, aby se na středních školách bral jako 

hlavní statický údaj „počet odučených tříd“ a jako další údaj „počet odučených škol“. Je však 

nezbytně nutné, aby instruktoři provedli PVČ ve všech třídách (příslušného ročníku), které se 

na škole vyskytují. 

 

 Průměrná instruktorská dvojice na ZŠ zvládne uskutečnit výuku v cca 10 – 13 třídách, 

což znamená cca 2,5 školy/instruktorská dvojice [10]. Instruktorská dvojice nesmí být 

zbytečně přetížena. Pokud instruktoři na ZŠ po minimálně dvou letech praxe projeví zájem o 

rozšíření výuky PO a OOb na SŠ, lze předpokládat rozšíření o cca 4 další třídy na dvojici 

instruktorů(vzhledem k časové náročnosti výuky na SŠ), což znamená přibližně jednu školu. 

 

Je potřeba si uvědomit, že prioritou HZS MSK je pokrýt min. 60 % ZŠ škol v kraji. 

Jak již bylo zmíněno výše, základní škola je pro žáky povinná, takže PVČ na ZŠ pokryje 

velkou část dané populace.  

 

 Na druhou stranu je nutné vzít v úvahu, že pokrytí PVČ na jednotlivých územních 

odborech je velmi rozdílné. Např. na ÚO Bruntál je téměř 100% pokrytých ZŠ. Někteří 

instruktoři jsou v programu zapojeni již řadu let – mají velké množství zkušeností. Tito 

instruktoři se hodí pro tzv. pilotní výuku. Blíže k pilotní výuce v kapitole 6. 

 

5.2 Počet instruktorů 

Určit přesný počet instruktorů potřebných k provádění PVČ na SŠ je velice obtížné. 

Bylo by nutné udělat detailní průzkum mezi instruktory, zjistit jejich časové vytížení a zájem 

o rozšíření výuky na SŠ. V rámci této práce jsem se snažil provést e-mailový dotazníkový 

průzkum mezi současnými instruktory a zjistit potřebné údaje. O spolupráci jsem požádal 

koordinátora PVČ por. Ing. Václava Komárka – jeho prostřednictvím byl dotazník pro 

instruktory rozeslán všem koordinátorům ÚO v kraji. Koordinátoři územních odborů byli 

požádáni o rozeslání dotazníku jednotlivým instruktorům PVČ. Z celého kraje se mi zpět 

vrátilo jen 8 dotazníků, z toho 6 z ÚO Bruntál.  

 

Při velmi zjednodušeném předpokladu, že jedna instruktorská dvojice pokryje cca 4 

třídy, tzn. jednu - ve výjimečných případech dvě střední školy, bylo by zapotřebí k pokrytí 

100% škol v MSK minimálně 80 instruktorských dvojic, tedy 160 instruktorů SŠ. Nelze však 
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předpokládat 100% zájem instruktorů ZŠ o rozšíření výuky na SŠ. Z výše uvedeného 

vyplývá, že PVČ na středních školách bude personálně velmi náročná a bude se rozbíhat 

pozvolna - vyšší procento pokrytých škol bude dlouhodobým úkolem.  
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6 Další možnosti vývoje PVČ na SŠ  
Před zavedením celokrajské koncepce PVČ na SŠ je důležité provést tzv. pilotní 

výuku na SŠ. Zjistit v praxi reálné možnosti výuky PO a OOb na SŠ a naplnění časové dotace 

zvolených témat. K pilotní výuce je vhodný ÚO Bruntál, kde je nyní pokryto téměř 100% 

základních škol a někteří instruktoři mají dlouholetou zkušenost s PVČ na ZŠ. Pilotní výuka 

by měla být doprovázena i podrobnějším vyhodnocováním efektivity výuky a rozšířenou 

zpětnou vazbou. Po provedení celého cyklu výuky (4 hodin), je vhodné provést dotazníkový 

průzkum mezi žáky – zjistit, jaké je množství informací, které si žáci zapamatovali a jaká je 

spokojenost žáků s danou formou výuky. Navrhuji zavedení pilotní výuky PO a OOb na SŠ 

od školního roku 2009/2010.  

 

Po provedení pilotní výuky je důležité zhodnotit, případně dopracovat vhodnou 

metodiku pro výuku na SŠ a detailněji ji začlenit do koncepce PVČ na SŠ. Je také důležité 

sestavit návrh vhodných propagačně vzdělávacích materiálů, které budou určeny speciálně 

pro žáky SŠ. Další důležitou oblastí pro praktické fungování koncepce je zajištění zdrojů 

financování celého programu. 

 

PVČ se může dále rozvíjet navázáním spolupráce se složkami IZS. Například se ZZS 

a s ČČK v oblasti poskytování první pomoci. ČČK se nyní zaměřuje na výuku první pomoci 

pro žáky devátých tříd základních škol. Oslovení zástupci ČČK považují výuku devátých tříd 

za značně problematickou, přesto výuku na středních školách zatím systémově nepřipravují. 

Případná PVČ ze strany Policie ČR by byla pro žáky také přínosná. V případě spolupráce 

s ostatními složkami IZS je však potřeba zachovat všechna pravidla efektivity. Z výuky se 

nesmí stát hromadná akce, při které se žáci shromáždí např. v tělocvičně. Problém také může 

nastat s časovým vytížením studentů atd. 

 

Výše uvedené body považuji za příliš rozsáhlé a přesahující rámec této bakalářské 

práce. Proto nejsou v bakalářské práci detailně rozebrány.  
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6.1 Pilotní výuka PO a OOb  na gymnáziu - Vítkov 

 Navrženou výuku daných tematických bloků jsem se rozhodl uskutečnit v praxi, a tím 

ověřit, případně vyvrátit časové rozvržení výuky PO a OOb na SŠ. Pilotní výuka proběhla na 

gymnáziu Vítkov. Jsem bývalým žákem této školy a paní ředitelka PhDr. Marie Mikulíková 

je nakloněna výuce PO a OOb, jak již bylo zmíněno kapitole 2.3. Proto jsem se rozhodl pro 

pilotní výuku na této škole. 

 

 Výuka PO a OOb byla původně tematicky rozdělena do dvou hodin po 90 minutách. 

Byl jsem upozorněn na obsáhlost a náročnost daných témat, přesto jsem považoval 

časovou dotaci 2 x 90 minut za dostatečnou. Praktickou výukou byla tato domněnka 

vyvrácena. Proto jsem po analýze časové dotace a po konzultaci s odborníky upravil výuku na 

4 cykly po 60 minutách, které lépe zohledňují rozsáhlost a návaznost dané problematiky.  

 

 Výuku lze odpřednášet v kratším časovém horizontu, než je 4 x 60 minut. Dojde  

pouze k odpřednášení témat - neproběhne smysluplná výuka s efektivními dopady na žáky. 

Při kratší časové dotaci není možné věnovat dostatek času na diskuzi a dotazy žáků a 

nezbytně nutnému opakování témat. 
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7 Závěr 
PVČ v oblasti PO a OOb na ZŠ musí zůstat prioritou. PVČ na SŠ vhodně naváže na 

získané informace ze ZŠ a rozšíří znalosti žáků. Předává jim nové informace, které žáci na 

základní škole vzhledem k fyzickému a psychosociálnímu vývoji nemohli efektivně využít. 

PVČ na SŠ klade důraz na vlastní zodpovědnost žáků, seznamuje je s možnostmi požární 

prevence, rozebírá témata PO a OOb a seznamuje žáky se zásadami chování při vzniku MU. 

Tím dojde k větší vzdělanosti populace a lepší připravenosti na širokou škálu mimořádných 

událostí. Základem prevence je dobře informovaný občan. Tato práce nesporně přispěje 

k lepší informovanosti mladých občanů (žáků). 

 

Navržené tematické členění bloků považuji za vhodný kompromis mezi tématy PO a 

OOb, důležitostí zvolených informací a časovou náročností programu. Před zavedením 

navrhované koncepce PVČ na SŠ do praxe je důležité uskutečnění tzv. pilotní výuky. 

 

Praktické využití této bakalářské práce je vhodné právě při pilotní výuce, která je 

nutná k následnému dotvoření metodiky a koncepce výuky PO a OOb na středních školách. 

Při rozšíření výuky na střední školy je nezbytně nutné proškolit instruktory SŠ ve speciálním 

kurzu. Nezbytné je také vydat příručku pro tyto instruktory SŠ. 

 

Jako další možný vývoj v této oblasti vidím spolupráci s dalšími složkami IZS, 

zejména se ZZS nebo ČČK  v oblasti poskytování první pomoci. 

 

Plnohodnotné zavedení PVČ – vzdělávání žáků středních škol v oblasti PO a OOb je 

pravděpodobně záležitostí dvou a více let. Bylo by však vhodné, začít již nyní 

s uskutečňováním navrhů, uvedených v předchozích kapitolách, směřujících k postupnému 

zavedení programu PVČ v oblasti PO a OOb do středních škol. 
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Použité zkratky 
ČČK – Český červený kříž  

DN – dopravní nehoda 

GŘ HZS ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Hasiči – v této práci jsou pod pojmem „hasiči“ myšleni jak příslušníci HZS MSK, tak hasiči

 z řad JSDH a SDH 

Hasík CZ - výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

HZS MSK– Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

MSK – Moravskoslezský kraj 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MU – mimořádná událost 

OOb – Ochrana obyvatelstva 

PHP – Přenosný hasicí přístroj  

PO – Požární ochrana 

PVČ – Preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

PVP – Preventivně výchovný program  

SŠ – Střední škola 

ÚO – Územní odbor   

ZZS – Zdravotnická záchranná služba 
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