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Bakalářská práce je zaměřená na výuku tématiky ochrany obyvatelstva v rámci základního a 

středního vzdělávání v České republice. Srovnává přístup ke vzdělávání žáků v dané 

problematice na základní škole, gymnáziu a střední odborné škole. Součástí práce je 

historický vývoj výuky v oblasti ochrany obyvatelstva od dob branné výchovy až po 

začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do rámcových a školních 

vzdělávacích programů. Na základě zjištěných informací jsou v závěru práce navržená 

opatření pro zlepšení situace a úrovně ve vzdělávání žáků v dané oblasti. 
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The Bachelor thesis is focused on teaching subjects of population’s protection within primary 

and secondary education systems of the Czech Republic. It compares an approach to 
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and secondary school. One part of this thesis is also a description of a historical development 
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in the conclusion, suggested measures to improve the situation and standards of learners` 
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1. ÚVOD 

Po útoku na USA 11. září 2001 došlo k velkému uvědomění si vlastní zranitelnosti 

v celosvětové šíři. Pojmy ochrana obyvatelstva a krizová opatření nabyly větší důležitosti i 

pro běžného obyvatele. A aby se informace týkající se našeho bezpečí a ochrany staly pro nás 

určitou samozřejmostí, je potřeba tyto informace člověku vštěpovat již od útlého věku, proto 

je tato práce zaměřená na školní výuku spojenou s touto problematikou. 

Pojem krizová opatření zahrnuje velmi širokou oblast a na běžných školách se nesetkáme 

s výukou, která by obsáhla celou jeho šíři. Pro účely této práce se zaměřím zejména na oblast 

ochrany obyvatelstva a okrajově na oblast požární ochrany. 

S přijetím nového školského zákona došlo ke změně v působnosti Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy při organizaci výuky. Školy tak získaly větší pravomoci při vytváření 

vlastních učebních plánů a učebních osnov. 

Na vybraných třech typech škol (základní škola, gymnázium a střední odborná škola) budu 

srovnávat vliv MŠMT a vlastní iniciativu samotných škol na vzdělávání žáků v problematice 

ochrany obyvatelstva. Pro každou z těchto vybraných škol jsem oslovila jednoho zástupce, 

pomocí kterého budu situaci na našich školách demonstrovat. 

V rámci této práce se budu zabývat i dalšími náležitostmi souvisejícími s výukou ochrany 

obyvatelstva a požární ochrany jako jsou např. učební pomůcky nebo účast HZS ČR na 

preventivně výchovné činnosti. 

Cíle práce: 

� Srovnat výuku ochrany obyvatelstva od dob branné výchovy po současnost 

� Srovnat přístup předávání informací z oblasti ochrany obyvatelstva na vybraných 

školách 

� Zhodnotit výuku na školách, navrhnout změny pro zefektivnění výuky učiva o 

ochraně člověka za mimořádných událostí 
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2. REŠERŠE 

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

základních a středních škol. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2003. 120 s. ISBN 80-86640-08-6. 

Obsah publikace určený pedagogům základních a středních škol vychází z pokynu MŠMT 

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

Poskytuje základní informace pro výuku žáků v oblastech ochrany obyvatelstva, živelných 

pohrom, havárií s únikem nebezpečných látek a radiačních havárií včetně námětů 

pro praktická cvičení a doporučené literatury k jednotlivým tématům. [12] 

 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 

2007. 100 s. ISBN 978-80-87000-11-3. 

Dokument z řady rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé typy škol stanovuje 

podmínky pro průběh vzdělávání a tvorbu školních vzdělávacích programů na čtyřletých 

gymnáziích a vyšším stupni víceletých gymnázií. Zaměřuje se na klíčové kompetence, které 

by si žák měl v průběhu studia osvojit na základě očekávaných výstupů a učiva, které jsou 

pro tvorbu školních vzdělávacích programů závazné. [17] 

 

CHLÍBKOVÁ, Daniela; MAZAL, Ferdinand. Úvaha o vzdělávání v oblasti ochrany 

obyvatelstva z pohledu nejen historického. Tělesná kultura: Recenzované periodikum tělesné 

kultury Univerzity Palackého v Olomouci [online]. 2008, Vol 31 No1, [cit. 2010-03-28]. 

Dostupný z WWW: <http://www.telesnakultura.upol.cz/index.php/telesnakultura/article/view/ 

/3>. 

Úvaha poskytuje souhrnné informace vycházející z výsledků České školní inspekce zaměřené 

na problematiku ochrany člověka za mimořádných událostí, které proběhly 

v letech 2002 a 2004 a z Dotazníku pro učitele k výuce ochrany člověka za mimořádných 

událostí o názorech vyučujících na zařazení této tématiky do školní výuky a na jejich 

materiálně-technické vybavení pro tuto oblast vzdělávání. Jako součást práce je zpracována 

historie branné výchovy až po její zrušení v roce 1991. [7] 
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3. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJM Ů 

Podle vlastního uvážení jsem vybrala některé pojmy, které považuji pro účely své bakalářské 

práce za základní a důležité. Vymezení těchto pojmů jsem hledala především v právním rámci 

ČR, druhotně byly využity další zdroje. 

Mimořádná událost: je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací. [26] 

Krizová situace: je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav 

nebo stav ohrožení státu. [27] 

Krizová opatření: jsou opatření určená k řešení krizových situací a dále též činnosti ke 

zmírnění nebo odstranění následků způsobených krizovou situací. K jejich realizaci je nutné 

omezit některá práva a svobody a uložit konkrétní povinnosti. [24] 

Ochrana obyvatelstva: je plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a 

nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví 

a majetku. [26] 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: je koncepční dokument české 

vzdělávací politiky označovaný jako Bílá kniha. Obsahuje záměry rozvoje vzdělávání žáků 

od 3 do 19 let a návrhy i doporučení ekonomického, politického a pedagogického charakteru, 

které jsou postupně realizovány. [17] 

Kurikulární dokumenty: jsou pedagogické dokumenty, které vymezují legislativní a 

obsahový rámec potřebný pro tvorbu školních vzdělávacích programů. [17] 

Národní program vzdělávání: je nejvyšší kurikulární dokument, který vzniká na základě 

vymezení ve školském zákoně. [17] 

Rámcové vzdělávací programy: jsou kurikulární dokumenty státní úrovně, které normativně 

stanovují obecný rámec pro jednotlivé etapy vzdělávání a jsou závazné pro tvorbu školních 

vzdělávacích programů. [17] 

Školní vzdělávací programy: jsou kurikulární dokumenty školní úrovně, které prezentují 

podobu vzdělávání na konkrétní škole a její profilaci. [17] 
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4. VÝVOJ VÝUKY NA ŠKOLÁCH 

Z historického pohledu můžeme říct, že informace spojené s ochranou obyvatelstva byly 

v minulosti součástí branné výchovy. Tato část bakalářské práce zaznamenává vývoj výuky 

na školách od dob branné výchovy až po současnost. 

4.1. Historie branné výchovy 

Před 2. světovou válkou byla branná výchova chápána spíše v souvislosti s předvojenskou 

výchovou, a tak byly kladeny zvýšené nároky na fyzickou a technickou připravenost. Po roce 

1945 mělo dojít k vytvoření samostatného předmětu, ale nakonec došlo pouze k jejímu 

začlenění do předmětů stávajících, jako jsou tělesná nebo zdravotní výchova a k uskutečnění 

různých cvičení a putování v přírodě (Obrázek 1). [7] 

 

Obrázek 1: Branné cvičení (ilustrační foto), zdroj: [6] 

Velká změna nastala s vydáním zákona č. 92/1951 Sb., o branné výchově ze dne 

2. listopadu 1951, který byl silně ovlivněn socialistickou ideologií a branná výchova byla opět 

ztotožněna s předvojenskou přípravou pracujícího lidu  proti nepříteli státu: 

„(§ 1) Účelem branné výchovy je zajištění řádné přípravy nejširších vrstev pracujícího lidu 

k plnění úkolů obrany vlasti, prohloubení jednoty pracujícího lidu s lidově demokratickou 

armádou, výchova pracujícího lidu k věrnosti a spojeneckému svazku se Sovětským svazem 

a se státy lidové demokracie, zvýšení jeho odhodlanosti a schopnosti k obraně vlasti a tím i 

úsilí o zajištění světového míru.“ [25] 
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Po roce 1953 přestala být branná výchova povinnou pro všechny žáky a stala se tak spíše 

nekontrolovanou polovojenskou výchovou uskutečňovanou pomocí branných cvičení. [7] 

O branné výchově jako takové lze hovořit až po vydání zákona č. 73/1973 Sb., o branné 

výchově ze dne 27. června 1973, kdy se stala nedílnou součástí vzdělávání v rámci povinného 

branného vyučování. Cílem výuky bylo osvojit si tématiku ochrany proti škodlivým látkám, 

zdravotnického výcviku, činnosti k sebeochraně a k pomoci druhým, základů topografie, 

dopravní výchovy nebo osvěty v civilní ochraně a zvyšování psychické i fyzické odolnosti 

žáků. Vliv socialismu byl ale stále znát, a tak bylo nedílnou součástí výuky i probírání branně 

politických témat. V rámci branné výchovy probíhala branná cvičení a branné kurzy včetně 

zájmových branných činností (Obrázek 2). [7] 

 

Obrázek 2: Branný kurz (ilustrační foto), zdroj: [6] 

Roku 1991, dva roky po ukončení komunistické éry, došlo k zrušení branné výchovy a až do 

roku 1997 nedocházelo na školách v ČR k žádné výuce žáků ani proškolování pedagogů. [2] 

4.2. Začlenění ochrany obyvatelstva do výuky na školách 

V roce 1995 byl MŠMT schválen projekt, který měl za úkol ověřit možnost začlenit do 

stávajících učebních osnov tématiku týkající se ochrany člověka za mimořádných událostí. 

Projekt byl realizován ve třech etapách a na jeho základě byl 4. května 1999 vydán Pokyn 

MŠMT (č.j. 34776/98-22) k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do 

vzdělávacích programů. Dne 4. 3. 2003 došlo k aktualizaci a Pokyn MŠMT č.j. 12050/03-22 
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(ze dne 4. března 2003) nově nařídil tuto problematiku začlenit do učebních dokumentů 

v rozsahu nejméně šesti vyučovacích hodin v každém ročníku. Na ředitelích škol zůstávalo 

rozhodnutí, zda bude vytvořen nový předmět, nebo bude tato látka vyučována v rámci 

předmětů stávajících. Rovněž je zde stanoveno, že: 

 „(Čl. 2) Cílem je osvojit si tematiku v rozsahu přiměřeném věku žáků zaměřenou na: 

a) rozpoznání varovného signálu "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" a činnost po jeho 

vyhlášení 

b) používání telefonních linek tísňového volání a dalších komunikačních prostředků 

c) přípravu evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění bytu a ohroženého prostoru 

d) činnosti integrovaného záchranného systému 

e) poskytování první pomoci při zraněních v případě mimořádných událostí 

(Čl. 3) Obsah je zaměřen na tematiku ochrany osob před následky 

a) živelních pohrom včetně nezbytných dovedností (zásady chování při povodni, 

zemětřesení, velkých sesuvech půdy, sopečném výbuchu, atmosférických poruchách, 

požáru, lavinovém nebezpečí) 

b) úniku nebezpečných látek do životního prostředí včetně nezbytných dovedností 

(improvizovaná ochrana osob při úniku radioaktivních, chemických a biologických 

látek) 

c) použití nebo anonymní hrozby použití výbušniny nebo nebezpečné látky (činnost 

po nálezu či obdržení podezřelého předmětu).“ [15] 

4.3. Ochrana obyvatelstva jako sou část rámcových a školních 

vzdělávacích program ů 

V roce 2001 vydalo MŠMT Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílá kniha), 

jehož principy jsou zakotveny v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tento program zavedl do vzdělávací 

soustavy nový systém kurikulárních dokumentů (vzdělávacích programů) pro vzdělávání žáků 

od 3 do 19 let. Tyto dokumenty jsou vytvářeny na státní a školní úrovni a skládají se 

z Národního programu vzdělávání, jednotlivých rámcových vzdělávacích programů 

a školních vzdělávacích programů (Obrázek 3). [17] 

Kurikulární dokument Národní program vzdělávání vzniká na základě vymezení ve školském 

zákoně, zpracovává jej MŠMT a předkládá vládě ČR. [28] 
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Rámcové vzdělávací programy vydává MŠMT a jsou tvořeny samostatně pro každou oblast 

vzdělávání. Vymezují klíčové kompetence (např. kompetence k učení, k řešení problémů aj.), 

které si mají žáci v průběhu studia osvojit. RVP se skládají z jednotlivých vzdělávacích 

oblastí, které jsou tvořeny jedním nebo více vzdělávacími obory. Každý vzdělávací obor 

potom obsahuje několik vzdělávacích obsahů složených z očekávaných výstupů a učiva. RVP 

uvádí jako závazné pouze vzdělávací obsah a časové dotace pro jednotlivé oblasti a obory. 

Čas, který je třeba vymezit pro konkrétní látku ani ročník, ve kterém má být vyučována, RVP 

neuvádějí. Vzdělávací obsah jednotlivých oblastí a oborů může vytvářet jeden nebo více 

samostatných předmětů, být součástí jiného předmětu, nebo být rozdělen do více předmětů. 

Název předmětů si rovněž určuje škola sama. [17] 

 

Obrázek 3: Schéma systému kurikulárních dokumentů, zdroj: [17], samostatně upraveno 

Školní vzdělávací program si vytváří každá škola sama, vydává jej ředitel příslušné školy 

nebo školského zařízení a musí být vytvořen na základě příslušného RVP. [28] 

Přechodem na tento systém kurikulárních dokumentů získávají školy větší pravomoci 

k uzpůsobování výuky potřebám vlastní školy i žáků. 

Ochrana člověka za mimořádných událostí je zařazena především do vzdělávacího oboru 

„Výchova ke zdraví.“ 
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5. UČEBNÍ POMŮCKY 

Po vydání pokynů MŠMT k začlenění ochrany člověka za MU do výuky na školách došlo 

k vydání řady příruček, učebnic a filmových nahrávek zabývajících se touto tématikou. 

V závěru kapitoly jsou nejrozšířenější pomůcky uvedeny v souhrnné tabulce (Tabulka 1). 

 

• „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ 

Tuto příručka pro učitele základních a středních škol vydalo v roce 1999 na základě prvního 

pokynu MŠMT (o začlenění této tématiky do vzdělávacích programů) samotné ministerstvo. 

Příručka je rozdělena do 4 hlavních částí: ochrana člověka za MU, živelné pohromy, havárie 

s únikem nebezpečných látek a radiační havárie. Poslední stránky jsou věnovány zásadám 

poskytování první pomoci. Příručku obdržela každá základní a střední škola. [10] 

 

• Soubor čtyř filmů s tématikou zaměřenou na ochranu obyvatelstva 

o Povodně a ochrana člověka 

o Havárie s únikem nebezpečných látek 

o Než přijede záchranka 

o Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí 

Jedná se o soubor čtyř filmů vyrobených ve spolupráci MV-GŘ HZS ČR a IOOLB. 

Videokazeta s filmy byla v roce 2002 distribuována na základní a střední školy. [2] 

 

• „Pro p řípad ohrožení“ 

Příručka pro obyvatele distribuovaná na všechny základní a střední školy byla vydána 

MV-GŘ HZS ČR poprvé v roce 2002. Poskytuje základní informace pro ochranu 

obyvatelstva, např. o číslech tísňového volání, varovném signálu, evakuaci, ochraně před 

povodněmi nebo o improvizované ochraně. [2] 

 

• Soubor pěti učebnic vydaných nakladatelstvím Fortuna 

o Ochrana člověka za MU – Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie 

(pro chemii a fyziku na ZŠ) 

o Ochrana člověka za MU – Živelné pohromy (pro zeměpis a přírodopis na ZŠ) 
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o Ochrana člověka za MU – Sebeochrana a vzájemná pomoc (pro občanskou 

a rodinnou výchovu na ZŠ) 

o Ochrana člověka za MU pro 1. stupeň ZŠ 

o Ochrana člověka za MU pro střední školy 

Učebnice vydané v letech 2002-2003 soukromým nakladatelstvím Fortuna získaly 

schvalovací doložku MŠMT (schválení k zařazení do seznamu učebnic MŠMT). 

 

• „Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi“ 

Jedná se o příručku pro učitele středních škol vydanou MV-GŘ HZS ČR. Jednoduchá 

příručka vysvětluje základní informace a pokyny pro případ vzniku povodní. [2] 

 

• „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ 

Druhé, rozšířené vydání příručky pro učitele základních a středních škol bylo sepsáno 

na základě aktualizovaného Pokynu MŠMT č.j. 12050/03-22 (ze dne 4. března 2003). 

Příručka byla vydána MV-GŘ HZS ČR v roce 2003 a distribuována na každou základní a 

střední školu. Jedná se o nejrozšířenější učební pomůcku a jako její předchůdce z roku 1999 je 

rozdělená do 4 hlavních částí: ochrana obyvatelstva, živelné pohromy, havárie s únikem 

nebezpečných látek a radiační havárie jaderných energetických zařízení. [12] 

 

• „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“ 

Příručka vydaná v roce 2003 MV-GŘ HZS ČR byla společně se dvěmi doprovodnými 

stejnojmennými videokazetami distribuována do všech základních a speciálních škol 

do konce roku 2005. Z oblasti požární ochrany se zaobírá právním rámcem v ČR, vysvětluje 

hoření, požár, teorii hašení, jednotlivé hasící přístroje, průběh zásahu, první pomoc, ale také 

další nebezpečí v našem okolí. Rovněž nabízí učitelům rady z oblasti psychologie 

a doporučení, jak danou látku vhodně interpretovat. V metodické části rozdělené 

pro 1. a 2. stupeň ZŠ jsou návody a rady na pojetí výuky jednotlivých témat a na možné 

způsoby ověřování osvojení si dané problematiky žáky. [13] 

 

• Soubor devíti učebnic a dvou metodických příruček vydaných nakladatelstvím Albra 

o 1. ročník ZŠ: Ochrana člověka za MU – Osobní nebezpečí – Neztratím se? 

Neztratím! 
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o 2. ročník ZŠ: Ochrana člověka za MU – Osobní nebezpečí – Bezpečí a nebezpečí 

o 3. ročník ZŠ: Ochrana člověka za MU – Osobní nebezpečí – Počítej se vším 

o 4. ročník ZŠ: Ochrana člověka za MU – Osobní nebezpečí – S mapou nezabloudím 

o 5. ročník ZŠ: Ochrana člověka za MU – Osobní nebezpečí – Pomáhám zraněným 

o 6. ročník ZŠ: Ochrana člověka za MU – Povodně 

o 7. ročník ZŠ: Ochrana člověka za MU – Požáry 

o 8. ročník ZŠ: Ochrana člověka za MU – Havárie 

o 9. ročník ZŠ: Ochrana člověka za MU – Od vichřice k zemětřesení 

o Metodická příručka pro 1. stupeň ZŠ: Ochrana člověka za MU – Osobní bezpečí 

o Metodická příručka pro 2. stupeň ZŠ: Ochrana člověka za MU 

Tento soubor vydaný soukromým nakladatelstvím Albra v letech 2004 a 2006 získal 

schvalovací doložkou MŠMT (schválení k zařazení do seznamu učebnic MŠMT). Pro každý 

ročník základní školy je systematicky vybráno učivo odpovídající věku žáků v daném 

ročníku. Pro učitele jsou určeny dvě metodické příručky rozdělené podle výuky 

na 1. a 2. stupni ZŠ. 

 

• „Výchova a prevence v oblasti požární ochrany“ 

Pro učitele středních škol vydalo tuto příručku v roce 2005 MV-GŘ HZS ČR a v roce 2007 

byla společně s doprovodným stejnojmenným DVD distribuována na každou střední školu. 

Jedná se o velmi rozsáhlou a podrobnou publikaci, která je obdobná příručce se stejnou 

tématikou z roku 2003 pro základní a speciální školy. Na začátku autoři vysvětlují samotný 

systém a podstatu výuky. Dále je příručka rozdělena na metodickou část s pokyny a radami 

při výuce konkrétních témat z oblasti požární ochrany a teoretickou část s přílohami, jako je 

např. požární řád, posttraumatická stresová porucha atd. [14] 

 

• „Ochrana člověka za mimořádných událostí – Povodně“ 

Tuto odbornou metodickou příručku pro střední školy vydalo v roce 2005 soukromé 

nakladatelství a vydavatelství OMIKA s.r.o. [5] 
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• „Schola ludus – Ochrana člověka za mimořádných událostí“ 

DVD vytvořené jako výsledek projektu „School Foresight“ ve spolupráci Gymnázia 

F. X. Šaldy v Liberci s MV-GŘ HZS ČR a Krátkým filmem Praha a.s. je interaktivní výukový 

software určený základním a středním školám jako pomůcka k vysvětlení dané problematiky. 

[2] 

 

• „Štěstí přeje připraveným“ 

Tento seriál krátkých videoklipů vydává od roku 2005 MV-GŘ HZS ČR ve spolupráci 

s IOOLB. Nahrávky mají být návodem na řešení a chování za nebezpečných situací. Přehled 

některých témat: improvizovaná ochrana, kapsáři, propan, hlásiče kouře atd. 

 

• „Co dělat… aneb kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí“ 

Tato publikace je výsledkem projektu „Ochrana obyvatel“, na kterém se podílelo občanské 

sdružení Centrum pro bezpečný stát o.s., Ministerstvo vnitra a Katedra urgentní medicíny a 

medicíny katastrof Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Je určená pro řešení 

nejběžnějších krizových situací, ve kterých se můžeme ocitnout a koncipována přehledně 

formou základních informací o tísňových linkách, poskytování první pomoci, cestování po 

Evropě, bezpečnosti nejen na silnicích, chování při ohrožení, radách pro zdravotně postižené 

osoby a o životním prostředí. [1] 

Tabulka 1: Souhrnná tabulka s učebními pomůckami 

Název Typ Rok vydání 
„Ochrana člověka za mimořádných událostí“ Příručka 1999 
Soubor čtyř filmů s tématikou zaměřenou na ochranu 
obyvatelstva 

Videokazeta 2002 

„Pro případ ohrožení“ Příručka 2002 
Soubor pěti učebnic vydaných nakladatelstvím Fortuna Učebnice 2002-2003 
„Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi“ Příručka Nezjištěno 
„Ochrana člověka za mimořádných událostí“ Příručka 2003 
„Výchova dětí v oblasti požární ochrany“ Příručka 2003 
Soubor devíti učebnic a dvou metodických příruček 
vydaných nakladatelstvím Albra 

Učebnice a 
příručky 

2004, 2006 

„Výchova a prevence v oblasti požární ochrany“ Příručka 2005 
„Ochrana člověka za mimořádných událostí – Povodně“ Příručka 2005 
„Schola luxus – Ochrana člověka za mimořádných 
událostí“ 

Interaktivní 
DVD 

Nezjištěno 

„Štěstí přeje připraveným“ Videoklipy Od roku 2005 
„Co dělat…aneb kapesní průvodce krizovými situacemi 
doma i v zahraničí“ 

Kapesní 
příručka 

2008 
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6. ZÁKLADNÍ VZD ĚLÁVÁNÍ – Základní škola 

Povinná školní docházka je v ČR devět školních roků a základní vzdělávání je rozděleno 

na 1. a 2. stupeň (1.-5. ročník a 6.-9. ročník). Žákům jsou v průběhu studia vštěpovány 

primární principy fungování společnosti a světa kolem nich, jsou motivováni k vytváření 

životních hodnot, vedeni k samostatnosti a tvorbě vlastních priorit a připravováni na další 

profesní vzdělávání. 

6.1. Definování výuky ochrany obyvatelstva z RVP 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání je schématicky rozdělen na výuku 

pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Stanovuje tak učivo a očekávané výstupy na každém stupni zvlášť. [18] 

Vzdělávací obor „Výchova ke zdraví“ je definován v RVP pouze pro žáky 2. stupně. 

Vzdělávací obsah tohoto oboru je pro 1. stupeň ZŠ zařazen do vzdělávací oblasti „Člověk 

a jeho svět“, která je naopak určená jen pro žáky 1. stupně (Tabulka 2). [18] 

V rámci výchovy ke zdraví je ochrana člověka za mimořádných událostí zaměřená na živelné 

pohromy a terorismus, v oblasti člověka a jeho světa potom pouze na živelné pohromy. [18] 

Tabulka 2: Rozdělení vzdělávací oblasti a časové dotace podle RVP-ZV 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 
1. stupeň  2. stupeň 

Minimální časové dotace 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví - 

11 
Tělesná výchova 10 

Člověk a jeho svět 12 - 
 

Minimální časová dotace je pro tvorbu ŠVP závazná a určuje počet vyučovacích hodin týdně 

na celém 1. nebo 2. stupni. V případě, že škola chce rozsah hodin pro daný obor zvýšit, může 

tak učinit, ale nesmí překročit maximální počet vyučovacích hodin v ročníku (Tabulka 3). 

[18] 

Tabulka 3: Rozmezí počtu hodin týdně v jednotlivých ročnících na ZŠ 

Ročník 1. a 2. 3.-5. 6. a 7. 8. a 9. 
Minimum a maximum hodin týdně 18-22 22-26 28-30 30-32 

 

Mezi očekávané výstupy výchovy ke zdraví patří schopnost žáka adekvátně vyhodnotit a 

zvládnout situace ohrožující zdraví nebo osobní bezpečí a umět se správně zachovat 

v situacích vzniku mimořádných událostí, včetně poskytnutí první pomoci. V případě výuky 
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pro 1. stupeň potom schopnost rozpoznat aktivity v přírodě člověku nebezpečné a schopnost 

adekvátně reagovat na pokyny dospělých při mimořádných událostech. [18] 

Na 1. stupni si žáci vzhledem ke svému nízkému věku ještě nejsou schopni uvědomovat věci 

v širším měřítku. Pojmy nebezpečí, bezpečí a ochrana žáci chápou spíše v souvislosti 

s rodinou a kamarády. Proto je pro ně ochrana obyvatelstva zařazena do výuky jen okrajově 

a s cílenou výukou se setkáváme až na 2. stupni ZŠ. 

Témata, která podle pokynů MŠMT dříve spadala pod ochranu člověka za mimořádných 

událostí nebo jsou této problematice velmi blízké, jsou zařazena do učiva i v dalších 

vzdělávacích oblastech a oborech. Např. ve vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“ je v učivu 

pro přírodopis znova zahrnuta první pomoc, rozpoznávání tříd nebezpečnosti u hořlavin 

a havárie chemických provozů s úniky nebezpečných látek jsou součástí učiva v chemii 

a ve fyzice se setkáme zase s ochranou lidí před radioaktivním zářením. V oblasti „Člověk 

a společnost“ je zařazena tématika o politické a bezpečnostní spolupráci mezi státy 

a o významných mezinárodních organizacích. [18] 

6.2. Základní informace o vybrané škole 

Název: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 

příspěvková organizace 

Adresa: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

Zřizovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih 

Ředitelka: Mgr. Jana Pavlicová 

Počet tříd: 17 

Počet žáků: 351 

6.3. Zařazení ochrany obyvatelstva do ŠVP pro základní 

vzdělávání 

Škola na výuku podle RVP-ZV přešla ve školním roce 2007/2008, proto aktivně probíhá 

pouze v prvním, druhém a třetím ročníku 1. stupně ZŠ a v šestém, sedmém a osmém ročníku 

2. stupně ZŠ. Ostatní tři ročníky (čtvrtý, pátý a devátý) se vyučují ještě podle starých 

učebních dokumentů. Tyto původní dokumenty byly ŠVP-ZV přizpůsobeny, aby se výuka co 

nejvíce shodovala. [30], [31] 
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Vzdělávání ke zdraví, člověk a jeho svět ani ochrana člověka za mimořádných událostí 

netvoří samostatný předmět. Jejich očekávané výstupy a učivo, včetně dalších témat, které lze 

zařadit do ochrany obyvatelstva, jsou součástí jiných předmětů (Tabulka 4). [29] 

Tabulka 4: Výtah učiva spojeného s ochranou obyvatelstva z ŠVP-ZV na ZŠ A. Kučery 

Předmět Ročník Učivo 

Prvouka 

1 
Chování v situacích hromadného ohrožení (reakce na pokyny 
dospělých), chování při úrazech, osobní bezpečí 

2 
Důležitá telefonní čísla (rozpoznání nebezpečí, přivolání pomoci, 
používání telefonu) 

3 Orientace v mapě i v přírodě 
Přírodověda 5 Základy první pomoci 

Pracovní 
činnosti 

4 Poskytování první pomoci při úraze a bezpečnost při práci 
5 Poskytování první pomoci při úraze a bezpečnost při práci 
6 Poskytování první pomoci při úraze a bezpečnost při práci 
7 Poskytování první pomoci při úraze a bezpečnost při práci 

Občanská 
výchova 

9 Mezinárodní bezpečnostní spolupráce a mezinárodní organizace 

Chemie 
8 

Nebezpečné látky a přípravky, R-věty, S-věty, varovné značky a 
jejich význam, mimořádné události (havárie chemických provozů, 
úniky nebezpečných lýtek), tísňové linky 

9 
Ochrana člověka za MU (živelné pohromy, terorismus), hořlaviny 
(hašení požáru, bezpečnost) 

Přírodopis 8 Zásady poskytování první pomoci 

Rodinná 
výchova 

7 
Odpovědnost v situacích ohrožujících zdraví nebo osobní bezpečí 
nebo v případě MU, první pomoc, chování v krizových situacích 
(havárie, živelná pohroma) 

8 
Odpovědnost v situacích ohrožujících zdraví nebo osobní bezpečí 
nebo v případě MU, první pomoc 

9 
Odpovědnost v situacích ohrožujících zdraví nebo osobní bezpečí 
nebo v případě MU, první pomoc 

Tělesná 
výchova 

7 Turistika a pobyt v přírodě 
8 Uplatnění získaných poznatků ze ZŠ na turisticko-branném kurzu 
9 Turistika a pobyt v přírodě 

 

V následující tabulce jsou uvedeny předměty, ve kterých je výuka související s ochranou 

obyvatelstva podle ŠVP této školy zařazená, spolu s celkovým počtem hodin týdně. Počet 

hodin nestanovuje dobu výuky učiva o ochraně obyvatelstva, to RVP neukládá, ale počet 

hodin celého předmětu. Kolik času bude přiděleno dané látce, určuje vyučující, musí být 

ale dosaženo očekávajících výstupů ve znalostech studenta podle RVP. Červená barva značí, 

že v daném ročníku a daném předmětu probíhá výuka spojená s ochranou obyvatelstva. Podle 

výsledků tabulky je zřejmé, že v každém ročníku je látka minimálně okrajově probírána 

alespoň v jednom předmětu. Výuka probíhá intenzivněji až s přechodem na 2. stupeň ZŠ, 

zejména pak v posledních ročnících (Tabulka 5). [29] 
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Tabulka 5: Předměty s výukou ochrany obyvatelstva na ZŠ A. Kučery 

 
Předmět 

Ročník 
1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Prvouka 2 2 3 - - - - - - 

Přírodověda - - - 1 2 - - - - 
Pracovní činnost 1 1 1 1,5 0,5 1 1 1 1 

Občanská výchova - - - - - 1 1 1 1 
Chemie - - - - - - - 2 2 

Přírodopis - - - - - 2 2 2 1 
Rodinná výchova - - - - - - 1 1 1 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Počet předmětů s výukou 
ochrany obyvatelstva 1 1 1 2 2 1 3 4 4 

6.4. Další aktivity školy 

Škola pořádá během školního roku pro žáky všech tříd celkem 4 projektové dny, které jsou 

pokaždé jinak tématicky zaměřené. Projektové dny mou být věnovány např. zdraví, sportu, 

bezpečnosti nebo prevenci a konají se i mimo areál školy, např. v nedalekém Bělském lese. 

Součástí projektových dní se tak stává i ochrana obyvatelstva, např. praktický nácvik 

poskytování první pomoci, základy topografie a orientace s mapou v terénu, nebo se žáci 

formou hry učí o obsahu evakuačního zavazadla. [30], [31] 

Spolupráce s HZS Moravskoslezského kraje probíhá na individuální domluvě a nepravidelně. 

Hasiči se tak podílejí na organizování cvičného požárního poplachu s evakuací, žáci 

navštěvují hasičské stanice, nebo jsou pro ně pořádány besedy s členy HZS na téma požární 

ochrany a ochrany obyvatelstva, popř. i v rámci projektového dne. Další spolupráce je formou 

distribuce propagačních materiálů a učebních pomůcek. [30], [31] 

Pro prohlubování znalostí žáků o první pomoci spolupracuje škola s oblastním spolkem 

Českého červeného kříže v Ostravě. Žáci devátých ročníků procházejí krátkým, intenzivním 

kurzem a získávají osvědčení o jeho absolvování. [30], [31] 

Pro žáky sedmých tříd je pod vedením učitelů tělesné výchovy v zimních měsících 

organizován týdenní lyžařský výcvik pro prohlubování jejich fyzických dovedností. [29] 
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7. ZÁKLADNÍ A ST ŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – Gymnázium 

Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia, jsou stejně jako rámcové vzdělávací programy 

pro gymnázia se sportovní přípravou určeny pouze pro čtyřletá gymnázia nebo vyšší stupeň 

víceletých gymnázií. Na nižším stupni víceletého gymnázia probíhá tvorba školních 

vzdělávacích programů podle rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. 

Výjimkou jsou rámcové vzdělávací programy pro dvojjazyčná gymnázia, která určují 

podmínky tvorby školních vzdělávacích programů na šestiletých gymnáziích po celou dobu 

jejich výuky, tedy šesti let (Obrázek 4). 

 

Obrázek 4: Schéma rozdělení výuky na gymnáziích podle RVP 

7.1. Definování výuky ochrany obyvatelstva z RVP 

Obecné informace o zařazení ochrany člověka za mimořádných událostí v rámcových 

vzdělávacích programech pro základní vzdělávání byly uvedeny v předešlé kapitole 6.1. 

V RVP pro gymnázia je ochrana člověka za mimořádných událostí rozebrána daleko 

podrobněji. Učivo, je stejně jako v případě RVP-ZV, součástí vzdělávacího oboru „Výchova 

ke zdraví“, ale obsahově více odpovídá pokynům MŠMT (Tabulka 6). [17] 

Žák by si měl osvojit formou praktických i teoretických znalostí vhodné chování při vzniku 

mimořádných událostí. Učivo je zaměřeno na poskytnutí první pomoci při úrazech a náhlých 

zdravotních příhodách včetně hromadného zasažení obyvatel a vysvětlení vybraných typů 
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mimořádných událostí (živelné pohromy, únik nebezpečných látek do životního prostředí 

atd.) od jejich vzniku až po osvojení sociálních dovedností k jejich řešení. [17] 

Tabulka 6: Rozdělení vzdělávací oblasti a časové dotace podle RVP-G 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Minimální časové dotace za 4 roky 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví Časovou dotaci stanovuje ŠVP 
Tělesná výchova 8 

 

Tak jako u RVP-ZV jsou i v jiných vzdělávacích oblastech a oborech další témata, která lze 

přidružit k ochraně obyvatelstva. Způsoby ochrany člověka před nebezpečnými druhy záření 

jsou součástí učiva ve fyzice, v geografii se doporučuje terénní vyučování zaměřené 

na orientování se podle map a v zeměpise jsou probírány živelné pohromy. V rámci 

občanského a společenskovědního základu mají být žáci poučeni o mezinárodní spolupráci 

ČR s významnými mezinárodními organizacemi a o problémech moderní společnosti. [17] 

7.2. Základní informace o vybrané škole 

Název: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 

Adresa: Dr. Šmerala 25/2565, 728 00 Ostrava 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě 

Ředitelka: Mgr. Bačová Alena 

Obory: 7941K/41 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky 

7941K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 roků 

Dobíhající obory: 

7941K/401 Gymnázium – všeobecné, studium denní, délka studia: 4 roky 

7941K/801 Gymnázium – všeobecné, studium denní, délka studia: 8 roků 

Počet tříd: 20 

Počet žáků: 593 
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7.3. Zařazení ochrany obyvatelstva do ŠVP pro základní 

vzdělávání 

Škola přešla na výuku podle RVP-ZV ve školním roce 2007/2008, proto výuka podle 

ŠVP-ZV probíhá pouze v šestém, sedmém a osmém ročníku nižšího gymnázia (prima, 

sekunda, tercie). V devátém ročníku (kvarta) se vyučuje podle starých učebních dokumentů, 

které jsou ale s novými kurikulárními dokumenty prakticky totožné. [32], [33] 

Výchova ke zdraví s učivem ochrany člověka za mimořádných událostí tvoří v ŠVP 

samostatný předmět, ale celkově je spíše zaměřena na vzdělávání v oblasti první pomoci. 

Další tématiky spojené s ochranou obyvatelstva jsou integrovány do předmětů fyzika, chemie, 

biologie a zeměpis (Tabulka 7). [23] 

Tabulka 7: Výtah učiva spojeného s ochranou obyvatelstva z ŠVP-ZV na MGO 

Předmět Ročník Učivo 

Fyzika 
8 Jaderný reaktor a elektrárna, ochrana před radioaktivním záření 

9 
Jaderná reakce, energie a energetika, jaderný reaktor, 
radioaktivita, využití jaderného záření a ochrana před ním 

Chemie 

7 
Bezpečnost práce a ochrana obyvatelstva (nejefektivnější jednání 
v modelových příkladech havárií s únikem nebezpečných látek), 
hoření a hašení požárů 

8 
Bezpečnost práce a ochrana obyvatelstva (nejefektivnější jednání 
v modelových příkladech havárií s únikem nebezpečných látek) 

9 
Bezpečnost práce a ochrana obyvatelstva (nejefektivnější jednání 
v modelových příkladech havárií s únikem nebezpečných látek) 

Biologie 8 
První pomoc při zlomeninách, zastavení krvácení, nemoci cévní 
soustavy a dýchacích cest 

Zeměpis 

6 
Geografická exkurze (osvojení orientace v terénu a základů 
topografie) 

7 
Geografická exkurze (osvojení orientace v terénu a základů 
topografie) 

8 
Geografická exkurze (osvojení orientace v terénu a základů 
topografie) 

9 
Geografická exkurze (osvojení orientace v terénu a základů 
topografie), ohniska konfliktů, přírodní katastrofy 

Výchova ke 
zdraví 

6 
Odpovědné chování v případě úrazu a život ohrožujících stavech, 
dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrana 
člověka za mimořádných událostí (živelné pohromy a terorismus) 

8 
Odpovědné chování v případě úrazu a život ohrožujících stavech, 
pravidla první pomoci a etická a právní odpovědnost jejího 
poskytnutí 

Výchova k 
občanství 

9 
Mezinárodní bezpečnostní spolupráce, významné mezinárodní 
organizace 
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7.4. Zařazení ochrany obyvatelstva do ŠVP pro gymnaziální 

vzdělávání 

Výchova ke zdraví je integrována spolu s dalšími tématy z oblasti ochrany obyvatelstva 

do předmětů základy společenských věd, fyzika, chemie, biologie, zeměpis a tělesná výchova 

(Tabulka 8). [23] 

Škola přešla na výuku podle RVP-G ve školním roce 2009/2010, a proto výuka probíhá pouze 

v prvních ročnících čtyřletého gymnázia a vyššího stupně víceletého gymnázia. Při tvorbě 

ŠVP pro gymnaziální vzdělávání se ale z velké části vycházelo z dřívějších učebních 

dokumentů, a tak je výuka prakticky jednotná. Protože výuka podle školních vzdělávacích 

programů pro gymnaziální vzdělávání probíhá na Matičním gymnáziu teprve rok, neustále 

probíhají její korekce a dolaďování podle získaných zkušeností a potřeb, aby byla 

co nekvalitnější. [32], [33] 

Tabulka 8: Výtah učiva spojeného s ochranou obyvatelstva z ŠVP-G na MGO 

Předmět Ročník Učivo 

ZSV 4 
Mezinárodní vztahy a spolupráce, významné mezinárodní organizace 
a společenství 

Fyzika 4 
Jaderná energie, jaderný reaktor (možné způsoby ochrany před 
nebezpečnými druhy záření) 

Chemie 1 Bezpečnost práce a ochrany obyvatelstva 

Biologie 
3 

Ochrana člověka za MU (praktické znalosti a dovednosti související 
s přípravou na MU, likvidace následků hromadného zasažení 
obyvatel, jednání v situaci vlastního nebo cizího ohrožení, chování při 
mimořádných situacích), znalost první pomoci při závažných 
poraněních a život ohrožujících stavech (zranění páteře a zlomeniny 
kostí, zástava srdeční činnosti, krvácení, účinný postup při zahájení 
neodkladné resuscitace) 

4 Znalost první pomoci při poranění kůže, omrzlinách a popáleninách 

Zeměpis 3 
Terénní geografická výuka s terénním cvičením a nácvikem 
topografie, orientace v terénu a bezpečnost při pohybu a pobytu v 
přírodě 

Tělesná 
výchova 

1 První pomoc při sportovních úrazech 

7.5. Shrnutí výuky na celém gymnáziu 

Při tvorbě následující souhrnné tabulky jsem vycházela ze stejných principů jako 

v kapitole 6.3 (Tabulka 5). Z výsledků vyplývá, že ochrana obyvatelstva je nejčastěji zařazena 

do předmětů na nižším stupni víceletého gymnázia, naopak ve druhých ročnících vyššího 
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stupně víceletého gymnázia a čtyřletého gymnázia podle ŠV-G výuka neprobíhá vůbec. 

(Tabulka 9). [23] 

Tabulka 9: Předměty s výukou ochrany obyvatelstva na MGO 

Předmět 

Ročník 

Nižší stupeň víceletého 
gymnázia 

Vyšší stupeň 
víceletého gymnázia a 
čtyřleté gymnázium 

6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 
Výchova ke zdraví 1 - 1 - - - - - 

Výchova k občanství 1 1 1 1 - - - - 
Fyzika 2 1,5 1,5 1,5 2 3 2 2 
Chemie - 2 1,5 1,5 2 2 3 - 
Biologie 2 1,5 1,5 1,5 2 3 2 3 
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2 - 

Základy společenských věd - - - - 1 2 2 2 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 

Počet předmětů s výukou ochrany 
obyvatelstva 

2 2 5 4 2 0 2 3 

7.6. Další aktivity školy 

Škola se zapojila do projektu „Základy první pomoci“, jehož cílem je výuku všeobecně 

vzdělávacích předmětů na základních a středních školách v Moravskoslezském kraji doplnit 

o multimediální výukový program o základech poskytování první pomoci. Jedná se o tříletý 

projekt (2008-2010), jehož autory jsou CEPTUM o.p.s., Střední zdravotnická škola a Vyšší 

odborná škola zdravotní v Ostravě a Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, jejichž 

prostřednictvím probíhá proškolování členů pedagogického sboru a žáků zúčastněných škol 

v oblasti poskytování první pomoci. [16], [32] 

Pro zájemce o prohlubování znalosti první pomoci je na škole již dlouhá léta zdravotnický 

kroužek, který spolupracuje s oblastním spolkem Českého červeného kříže v Ostravě. Žáci 

Matičního gymnázia získali už řadu cen v krajských i celorepublikových soutěžích a jeho 

absolventi stále spolupracují se školou a podílejí se na proškolování svých nástupců. Kromě 

první pomoci se členové kroužku učí zvládat i vypjaté situace. [23] 

Pro zlepšení fyzické odolnosti nad rámec tělesné výchovy a pro prověření dobré orientace 

v terénu mají studenti možnost zúčastnit se sportovních kurzů. V zimních měsících se jedná 

o lyžařské kurzy a před ukončením školního roku je žákům nabídnut sportovní kurz zaměřený 

na cyklistiku, turistiku a sportovní hry. [23] 
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Spolupráce s HZS Moravskoslezského kraje probíhá pouze v rámci distribuce propagačních 

materiálů a příruček. [32] 
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8. STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – St řední odborná škola 

Střední vzdělávání má za úkol odborně připravit žáky na vykonávaní budoucího zaměstnání. 

Protože rámcové vzdělávací programy jsou tvořeny samostatně pro každou oblast vzdělávání, 

tak pro střední vzdělávání existuje celá řada RVP podle druhu školy a oboru. Koncepčně jsou 

řešeny velmi podobně jako ostatní RVP, nově přibylo učivo odborných předmětů zařazených 

do rámcových vzdělávacích programů podle konkrétního oboru. 

8.1. Definování výuky ochrany obyvatelstva z RVP 

Učivo ochrany člověka za mimořádných událostí je stejně jako v předešlých případech 

zařazeno do obdobné vzdělávací oblasti „Vzdělávání pro zdraví.“ Látka je zaměřená 

na zásady jednání v situacích osobního ohrožení a při MU (živelné pohromy, havárie, krizové 

situace aj.), základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování, evakuace) a první pomoc. Další 

témata spojená s ochranou obyvatelstva jsou opět zařazena v rámci přírodovědného 

a společenskovědního vzdělávání, popř. zakomponovány v odborných předmětech. Počet 

dotovaných hodin se liší v závislosti na době studia a oboru. Pro čtyřleté obory s maturitní 

zkouškou je dotace vzdělávání pro zdraví ve většině případů 8 hodin týdně pro celé 4 roky 

výuky. [19], [20], [21] 

8.2. Základní informace o vybrané škole 

Název: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, 

příspěvková organizace 

Adresa: Kratochvílova 7/1490, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě 

Ředitel: Ing. Jaroslav Král 

Obory: 18-20-M/01 Informační technologie 

26-41-M/01 Elektrotechnika 

78-42-M/01 Technické lyceum 

Dobíhající obory: 

72-42-M/001 Technické lyceum 

26-41-M/002 Elektrotechnika 
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26-47-M/002 Elektronické počítačové systémy 

26-43-M/004 Slaboproudá elektrotechnika 

Počet tříd: 26  

Počet žáků: 728 

8.3. Zařazení ochrany obyvatelstva do ŠVP vyu čovaných 

obor ů 

Výuka na dobíhajících oborech, které byly integrovány mezi nové obory podle RVP 

od školního roku 2009/2010, odpovídá obsahově i rozvržením ŠVP. [36] 

Časová dotace i obsah učiva oblasti vzdělávání ke zdraví je ve všech třech RVP pro jednotlivé 

obory stejný. Vzdělávání ke zdraví na škole netvoří samostatný předmět, ale obsah učiva je 

rozdělen do předmětů občanská nauka a tělesná výchova. S učivem spojeným s ochranou 

obyvatelstva se jako v předešlých případech lze setkat i v jiných předmětech (Tabulka 10). 

[19], [20], [21] 

Tabulka 10: Výtah učiva spojeného s ochranou obyvatelstva z ŠVP SPŠEI 

Předmět Ročník Učivo 

Občanská 
nauka 

2 
Ochrana člověka za MU (chování při dopravní havárii a havárii 
v průmyslovém závodě), formy biologických a chemických zbraní a 
ochrana před nimi 

3 Terorismus jako problém současného světa 

4 
Ochrana člověka za MU (integrovaný záchranný systém, 
improvizovaná ochrana) 

Fyzika 
1 

Výhody a nevýhody různých způsobů získávání energie z hlediska 
bezpečnosti, efektivnosti a vlivu na životní prostředí 

2 
Negativní stránka využití radioaktivity (vliv na zdraví, důsledky 
jaderných havárií), způsoby ochrany před radioaktivním zářením 

Tělesná 
výchova 

1 
První pomoc, prevence úrazu, bezpečnost, zásady jednání v situacích 
osobního ohrožení a za MU (rozpoznání, vyhodnocení, vhodná 
reakce) 

2 
První pomoc, prevence úrazu, bezpečnost, zásady jednání v situacích 
osobního ohrožení a za MU (rozpoznání, vyhodnocení, vhodná 
reakce) 

3 

První pomoc, prevence úrazu, bezpečnost, zásady jednání v situacích 
osobního ohrožení a za MU (rozpoznání, vyhodnocení, vhodná 
reakce), turistika a sporty v přírodě (orientace v krajině a terénu, 
střelba ze vzduchovky, orientační běh) 

4 
První pomoc, prevence úrazu, bezpečnost, zásady jednání v situacích 
osobního ohrožení a za MU (rozpoznání, vyhodnocení, vhodná 
reakce) 
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Školní vzdělávací programy pro jednotlivé obory na škole jsou v oblasti všeobecného 

vzdělávání prakticky stejné, rozcházejí se až v odborných předmětech. Výuka spojená 

s ochranou obyvatelstva proto probíhá synchronizovaně ve všech oborech (malá výjimka je 

v oboru technické lyceum, kde občanská nauka probíhá i ve druhém ročníku a je rozšířena 

o další téma spojené s ochranou obyvatelstva – v tabulce vyznačeno červenou barvou). [22] 

Při tvorbě souhrnných informací o počtu předmětů zařazených do vzdělávání v oblasti 

ochrany obyvatelstva jsem postupovala stejně jako v předešlých případech, podle tabulky 

v kapitole 6.3 (Tabulka 5). Vzhledem k velké podobnosti a shodě oborů v oblasti 

všeobecného vzdělávání jsou výsledky uvedené v tabulce až na jednu výjimku u technického 

lycea shodné (Tabulka 11). [22] 

Tabulka 11: Předměty s výukou ochrany obyvatelstva na SPŠEI 

Předmět 

Ročník 
Informa ční 
technologie Elektrotechnika Technické lyceum 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 
Občanská nauka - - 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 

Fyzika 2 2 - - 2 2 - - 3 3 3 3 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
Počet předmětů 

s výukou ochrany 
obyvatelstva 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

8.4. Další aktivity školy 

Škola spolupracuje s hasičskými záchrannými sbory v Moravskoslezském kraji při distribuci 

učebních pomůcek a propagačních materiálů, dále se účastní exkurzí na stanicích HZS nebo 

jsou pro žáky i pedagogy v budovách školy pořádány přednášky a besedy s hasiči. Poslední 

takováto spolupráce proběhla 24. září 2009 v rámci Dne požární ochrany, kdy za součinnosti 

HZS Moravskoslezského kraje proběhl v části školy cvičný poplach a evakuace. Pro tři třídy 

se poté konala beseda s hasiči o požární prevenci a o ochraně obyvatelstva a žáci dalších třech 

tříd se zúčastnili ukázky hasičské techniky a zásahu. [35] 

Proškolování a prohlubování znalostí první pomoci žáků i pedagogů střední průmyslové školy 

je zajištěno prostřednictvím nového projektu „Základy první pomoci.“ (bližší informace 

k projektu v kap. 7.5). [34], [36] 

Žáci třetích ročníků se v závěru školního roku mohou zúčastnit šestidenního 

sportovně-turistického kurzu, který probíhá v rámci tělesné výchovy a pod vedením jejich 
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pedagogů. Kromě her a turistických a sportovních činností se žáci učí střílet ze vzduchovky, 

pracovat s mapou a buzolou, poskytovat první pomoc, popř. je jim zprostředkována přednáška 

horské služby. [22], [36] 
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9. SPOLUPRÁCE HZS ČR 

Jedním z úkolů HZS ČR je i zabezpečování preventivně výchovné, propagační a ediční 

činnosti, a tak se stávají nedílnou součástí a podporou při vzdělávání v oblasti požární 

ochrany a ochrany obyvatelstva. [2], [3], [5] 

Hasičské záchranné sbory ČR se tak podílejí na plnění bodu č. 8 harmonogramu realizace 

z Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 . Bod číslo 8 zní: 

„Vytvořit Program výchovy a vzdělávání obyvatelstva k jeho bezpečnosti a ochraně při 

mimořádných událostech a krizových situacích.“ [8] 

Spolupráce probíhá na různých úrovních a různými způsoby. 

9.1. Setkávání žák ů s členy HZS ČR 

Pomoc školám v preventivně výchovné činnosti spočívá hlavně v osobní konfrontaci s žáky 

nejen základních a středních škol, ale i škol mateřských.  

 

Obrázek 5: Dny otevřených dveří, zdroj: [3] 

Jedna z pomocí v osvětě je založena na účasti členů hasičských záchranných sborů přímo 

ve školách, kde pořádají přednášky a besedy s názornými ukázkami nebo pomáhají 

při organizování praktických cvičení. Žáci jsou tak seznámeni se základními informacemi 

o práci hasičů, tísňovém telefonním čísle a jeho zneužití, varovném signálu nebo o zásadách 
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opuštění bytu, evakuaci a prostředcích individuální ochrany. Posluchačům jsou rovněž 

předávány znalosti z oblasti požární ochrany a to prevence i represe včetně ukázek 

zásahového obleku a dýchacích přístrojů. [2], [3], [5] 

Další z možností předávání informací je pořádání dnů otevřených dveří přímo na stanicích 

HZS, kde se žáci dostávají do těsné blízkosti požární techniky a technických prostředků. 

Hasičské záchranné sbory samotné, nebo ve spolupráci, rovněž pořádají nebo se účastní 

různých projektů, soutěží a zájmových kroužků spojených s výchovou v oblasti ochrany 

obyvatelstva a požární ochrany (Obrázek 5). [2], [3], [5] 

9.2. Ediční, propaga ční a informa ční činnost 

HZS ČR mají širokou oblast působení i v ediční a propagační činnosti. Vydávají řadu 

propagačních materiálů, podílí se na udělování schvalovacích doložek, distribuují pomůcky 

do škol nebo zpracovávají učební texty do učebnic. [2], [3], [5] 

Poskytování důležitých informací probíhá rovněž prostřednictvím webových stránek HZS ČR 

i stránek jednotlivých sborů. Nalezneme zde důležité informace z oblasti prevence i represe, 

seznamy pořádaných akcí, seminářů, důležité kontakty a rady jak se zachovat v situacích 

souvisejících s naším ohrožením. Pro širokou veřejnost, ale zejména potom pro pedagogy je 

na těchto stránkách uveden seznam učebních dokumentů a metodických pomůcek, které lze 

využít pro výuku nebo samovzdělávání. Protože některé materiály se již nevydávají, tak jsou 

spolu s dalšími, na kterých HZS ČR spolupracovalo, na těchto stránkách k dispozici ke 

stažení v jejich plném znění. [2], [3], [5] 

9.3. Školení pedagog ů 

Důležitou podporou při prohlubování vědomostí učitelů základních a středních škol 

v oblastech ochrany obyvatelstva a požární ochrany je spolupráce HZS ČR s Národním 

institutem pro další vzdělávání a odbory školství krajských úřadů při proškolování učitelů 

v pedagogických nebo vlastních zařízeních. [2] 

9.4. Projekt „Výchova d ětí v oblasti požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva“ 

Tento dlouhodobý program preventivně výchovné činnosti známý rovněž pod názvem 

Hasík CZ je realizován občanským sdružením Citadela Bruntál od roku 1996. [4] 
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Do programu jsou zapojeny od roku 2006 HZS Moravskoslezského kraje, od roku 2007 

HZS Olomouckého kraje, od roku 2008 HZS Jihomoravského kraje, od roku 2009 HZS 

Zlínského kraje a od letošního roku 2010 i HZS Středočeského kraje. V roce 2011 se plánuje 

připojení i HZS Libereckého kraje (Obrázek 6). [4] 

Projekt realizuje prostřednictvím odborných výcviků školení instruktorů z řad příslušníků 

dobrovolných i profesionálních hasičů (popř. jiných dobrovolných zájemců, kteří se chtějí 

podílet na výchově dětí v oblasti prevence) pro práci s dětmi v rámci PVČ na základních 

a speciálních školách. Po absolvování pětidenního kurzu jsou absolventi vybaveni 

metodickými příručkami, plánovacími záznamníky a dalšími podpůrnými obrázkovými 

pomůckami včetně odměn pro žáky, které mají sloužit jako motivace. [4] 

 

Obrázek 6: Mapa HZS krajů zapojených do projektu „Hasík CZ,“ zdroj: [4] 

Vyškolená dvojice instruktorů navštěvuje základní a speciální školy v kraji a předává své 

vědomosti a zkušenosti z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Program je 

rozdělený na dvě části podle věkové kategorie žáků z důvodů jejich mentální vyspělosti 

a schopnosti vstřebávat předávané informace. Tyto dvě kategorie odpovídají rozdělení 

na 1. a 2. stupeň ZŠ. První část probíhá převážně formou her. Druhá část je pak věnována 

podrobnějším informacím a širším souvislostem. Důležitou roli v obou částech hrají názorné 

ukázky,  ale hlavně dialog (Obrázek 7). [4] 

V roce 2005 byl tento program PVP využit v Moravskoslezském kraji ke zpracování 

Koncepce preventivně výchovné činnosti HZS – Vzdělávání žáků základních škol v oblasti 
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požární ochrany a ochrany obyvatelstva a v následujících letech došlo ke zpracování 

obdobných koncepcí i v dalších 4 zúčastněných krajích. [4], [9] 

 

Obrázek 7: HZS Frýdku-Místku v rámci projektu „Hasí k CZ“ na ZŠ v Raškovicích, zdroj: [4] 

Součástí projektu je i široká ediční a propagační činnost, na které se podílejí realizátoři 

i instruktoři. [4] 
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10. PROJEKT „OCHRANA ZA MIMO ŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

V UČITELSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ“ 

Proškolování učitelů v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí probíhalo dlouhá 

léta pouze prostřednictvím různých kurzů a školení až v průběhu vykonávání učitelské praxe, 

nejčastěji však formou samovzdělávání. S vydáním pokynů MŠMT k začlenění dané tématiky 

do vzdělávacích programů a nového školského zákona, na který navazovalo přijetí nového 

systému kurikulárních dokumentů, však došlo ke zvýšení nároků na erudovanost učitelů 

v dané problematice. 

Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze došlo v roce 2007 

k zahájení vstupní etapy projektu „Ochrana za mimořádných událostí v učitelském 

vzdělávání,“ jejíž výstupem bude návrh studijního modulu zabývajícího se ochranou člověka 

za MU. Po ověření modulu na univerzitě dojde k jeho nabídnutí na další vysoké školy 

zabývající se výukou budoucích pedagogů. [2], [11] 

Vstupní etapou projektu byla „Pilotní studie přípravy budoucích učitelů v oblasti ochrany 

člověka za mimořádných událostí.“ Zadavatelem studie bylo MV-GŘ HZS ČR a probíhala 

od dubna do listopadu 2007. Cílem bylo určení obsahu a podmínek realizace projektu 

na PedF UK v Praze. Studie se zabývala legislativním rámcem a zmapováním informovanosti 

ve studijních řadách a na základě těchto výsledků přípravou strategie začlenění dané výuky 

do vzdělávacích programů na univerzitě. Výsledky studie však byly alarmující. Erudovanost 

současných studentů byla minimální, i když se vzhledem k jejich věku měli s danou 

problematikou setkávat již v rámci jejich studií na základní a střední škole. Na základě těchto 

výsledků vznikla doporučení o zapracování ochrany za MU do studijních programů na 

pedagogických fakultách a to zejména jako součást modulu výchovy ke zdraví se 

zdůrazněním výuky první pomoci. V roce 2007 získala PedF UK v Praze akreditaci studijního 

oboru „Výchova ke zdraví“, na který se pak navazuje i v magisterském studiu. Součástí těchto 

oborů bude povinný předmět „Ochrana za mimořádných událostí“ v rozsahu 2 hodin týdně. 

[2], [11] 

V termínech 22.-23. září 2008 a o rok později 15.-16. září 2009 pořádalo MV-GŘ HZS ČR 

v prostorách Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč odborné semináře pro zástupce 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, IOOLB 

a vybraných pedagogických fakult, aby projednali další kroky v projektu. První seminář 

probíhal formou diskuzí, na kterých se zúčastnění shodli, že je nutné organizovaně zkvalitnit 
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danou výuku na školách i pedagogických fakultách. Seminář v roce 2009 se potom zaměřil 

na výměnu zkušeností s provedenými změnami od minulého setkání na jednotlivých školách 

a posléze na vytvoření vzdělávacích modulů z oblastí dopravní výchovy, první pomoci 

a ochrany člověka za MU, které by bylo možno zařadit do výuky budoucích pedagogů. [2] 

V rámci plnění bodu č. 9  harmonogramu realizace z Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 

2013 s výhledem do roku 2020, za něž odpovídá Ministr vnitra, mělo do roku 2010 na základě 

výsledků pilotního projektu na PedF UK v Praze dojít k navržení zařazení dané problematiky 

do studijních programů výuky budoucích učitelů. Plnění tohoto bodu neustále probíhá. [8] 



 

 34

11. SHRNUTÍ ZÍSKANÝCH POZNATK Ů 

Při oslovování škol a následných konzultacích jsem se nesetkala s nezájmem nebo neochotou 

se na mém srovnávání podílet. Přístup vedení škol a jejich zaměstnanců byl více než vstřícný. 

V průběhu naší spolupráce jsme zjistili, že je prospěšná oběma stranám. Školy získaly nové 

informace a věřím, že budou využity při zdokonalení výuky spojené s ochranou obyvatelstva. 

Nutno zmínit, že jsem se často na školách a při pročítání materiálů ke své práci setkávala 

s názorem, o chybném rozhodnutí zrušit brannou výchovu, což přisuzuji tehdejší době 

a potřebě zbavit se všeho „komunistického.“ 

11.1. Zhodnocení situace ve vzd ělávání o ochran ě obyvatelstva 

Po vydání pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o začlenění tématiky ochrany 

člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů, došlo k soustředění sil 

a prostředků k jejich realizaci. Začaly vycházet publikace, organizovaly se různé projekty, 

ve školách probíhaly inspekce se zaměřením na tuto výuku a byla prováděna šetření. Pokyny 

určovaly zařazení výuky v rozsahu nejméně šesti vyučovacích hodin ročně v každém ročníku 

a školy si jejich dodržování řádně evidovaly. 

Změna nastala s příchodem rámcových vzdělávacích programů. Vzhledem k tomu, že RVP 

neurčují ani počet hodin pro výuku jednotlivého učiva, ale ani ročník, ve kterém má k výuce 

docházet, hrozí zde veliké riziko, že původní záměr zkvalitnění výuky bude mít spíše opačný 

efekt a dojde k jejímu úpadku. Může se totiž např. stát, že student přestupující z jedné školy 

na jinou se s některým učivem nikdy nesetká. K tomu dojde v případě, že na škole, kterou 

opouští, se toto učivo ještě nevyučovalo, a na škole, na kterou přechází, už výuka daného 

učiva proběhla. Rovněž může nastat situace, že časové rozvržení jednotlivého učiva nebude 

nestranné a efektivní, a že některá látka bude probírána podstatně déle než je potřeba a to 

na úkor látky jiné. Zároveň může dojít k opačnému extrému a to tak, že látka nezajímavá, 

nebo pro pedagoga nepříjemná, může být v rámci vyučovacích hodin pouze okrajově zmíněná 

(často to bývá sexuální výchova). 

S přechodem na výuku podle rámcových vzdělávacích programů už nikdo neurčuje ani 

nekontroluje, kolik hodin výuka o ochraně člověka za MU pokrývá. Velmi snadno tak může 

dojít k tomu, že sice jako součást povinného učiva bude výuka probíhat, ale pouze jako nutné 

minimum. 
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Z mého pohledu proto nepovažuji přechod na systém kurikulárních dokumentů za příliš 

šťastný jednak pro vzdělávání obecně, ale zejména v případě vzdělávání v oblasti ochrany 

obyvatelstva. 

Materiální vybavení, vzhledem k rozsahu učiva, je dle mého názoru dostačující. Publikace 

vydané ve státní sféře byly dostatečně rozšířeny o učebnice a metodické příručky 

ze soukromých nakladatelství. Pro doplnění výuky o tématické videosekvence jsou 

k dispozici výukové filmy, které lze zdarma stáhnout na internetu, nebo může být výuka 

obohacena o interaktivní výukový program na DVD. Bohužel ale není dostatečné povědomí 

ve vedeních škol ani v pedagogických sborech o těchto prostředcích, a tak se školy o existenci 

těchto pomůcek často ani nedozvědí. 

Pokud jde o erudovanost pedagogů v ochraně obyvatelstva, jsou jejich znalosti získané 

převážně pomocí samovzdělávání z dostupných materiálů. Opět zde narážím 

na neinformovanost škol o možnostech dalšího vzdělávání pedagogů ve spolupráci s HZS ČR 

a Národním institutem pro další vzdělávání. Spolupráce sice probíhá, ale ne se zaměřením 

na oblast ochrany obyvatelstva. Na druhou stranu lze pochybovat o kapacitních možnostech, 

aby dovzdělávání všech pedagogů v ČR proběhlo v reálně krátkém čase. 

Při celkovém shrnutí současné situace na školách musím konstatovat, že přes benevolentnost, 

kterou RVP umožňují, na školách výuka spojená s ochranou obyvatelstva skutečně probíhá a 

pro získávání minimálních poznatků a základů je postačující. 

Pokud jsem při hodnocení došla k závěru, že výuka spojená s ochranou obyvatelstva je 

v některých ročnících začleněná do více a v některých ročnících do méně předmětů, nemusí to 

nutně souviset i s dosaženými vědomostmi žáků. Jak již bylo v práci zmíněno, není nikde 

uvedeno, kolik času se musí konkrétnímu učivu pedagog věnovat. Proto výuka probíhající 

v daném ročníku např. v pěti předmětech může být méně informativní, než výuka v rámci 

pouze jednoho předmětu. Důležité ale je, aby byla zařazena do každého ročníku. 

11.2.  Navržená opat ření pro zlepšení sou časné situace 

Pro zlepšení těchto výsledků a jako prevence před možným úpadkem vzdělávání žáků 

o ochraně člověka za mimořádných událostí, bych navrhla čtyři základní body, a to motivace, 

propagace, zpětná vazba a erudovanost. 

Důležité je motivovat žáky, aby se o ochranu obyvatelstva sami zajímali. Motivace u žáků 

může probíhat formou odměn, které budou cíleně zaměřené na prohlubování vědomostí z této 
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oblasti. Odměnou tak mohou být např. exkurze na stanice HZS ČR nebo přislíbení účasti 

hasičů na akcích školy. 

Pro získávání zájmu studentů je důležitá vhodná volba nenucené propagace. Probíhají 

televizní spoty, jsme informování prostřednictvím letáků v prostředcích hromadné dopravy, 

ale je třeba se zaměřit na propagaci i v samotných školách. Navrhovala bych vymezení 

prostoru v rámci nástěnné výzdoby, který by byl zaměřen na ochranou člověka za MU. Další 

možností je integrace problematiky do zájmových kroužků (dopravní výchova, první pomoc), 

nebo vytvořit kroužek zabývající se pouze ochranou obyvatelstva. Integrace může probíhat i 

do jazykové výuky, kde se žáci mohou učit základní fráze potřebné např. při zdolávání 

havárií, při povodních atd. i v jiných jazycích. 

Komunikace s žáky, dotazníky a besedy jsou pro získávání poznatků o jejich vědomostech 

základním zdrojem informací. Výuka by neměla probíhat jednosměrně, ale žákům by měla 

být podána tak, aby měli sami zájem dozvídat se více. Formou pravidelné zpětné vazby tak 

lze zjišťovat, jak výuku přizpůsobit, aby byla co nejefektivnější. 

Aby mohla být výuka zkvalitněná, musí dojít k zvýšení erudovanosti samotných pedagogů. 

Každý rok opouštějí vysoké školy řady mladých učitelů, kteří se s touto problematikou setkali 

pouze v době svých studentských let. Proto je podle mého názoru důležité, zaměřit se 

na vzdělávání už v rámci jejich přípravy na budoucí povolání na pedagogických fakultách 

a co nejrychleji realizovat projekt, který byl zahájen na PedF UK v Praze. 

Samozřejmostí je zvýšení informovanosti vedení škol a pedagogů o možnostech, které se 

nabízejí k zlepšení úrovně vzdělávání žáků v oblasti ochrany obyvatelstva. 

Při zpracování práce došlo k dosažení všech cílů, které byly uvedeny v úvodu. 
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12. ZÁVĚR 

Naše společnost je velmi otevřená novým možnostem a příležitostem, které ale s sebou 

přinášejí i určitá rizika. Vývoj jde kupředu ve všech odvětvích a tak vznikají i nová nebezpečí, 

kterým můžeme být vystaveni. Důležité proto je, abychom se s nimi uměli vypořádat, a to 

z velké části závisí na naší erudovanosti. V otázkách našeho bezpečí a naší ochrany není 

nikdy pozdě, ale ani brzo, se vzděláváním začít. Věnovat určitý čas této tématice během 

vzdělávání na školách se proto nemůže nevyplatit. 

Uvědomuji si, že počet vyučovacích hodin není neomezený, a že pro cokoliv nového se hledá 

těžko prostor. Na druhou stranu je ale třeba určit si priority. V životě nemáme nic 

důležitějšího než ten život sám. A v případě jeho ohrožení nám ho dobrá znalost velké 

násobilky zachránit nepomůže. 
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