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Anotace 

DUFKOVÁ, L., Koncepce preventivně výchovné činnosti v  oblasti poţární ochrany na 

středních školách. Ostrava: VŠB – TUO Fakulta bezpečnostního inţenýrství. 2013. 61 stran 

Klíčová slova:  

Preventivně výchovná činnost, poţární ochrana, ochrana člověka za mimořádných událostí, 

ochrana obyvatelstva  

Ve své diplomové práci jsme zhodnotila preventivně výchovnou činnost v blízké historii            

a zabývala jsem se i zhodnocením současného stavu. Na základě identifikovaných příleţitostí 

jsem zpracovala metodické doporučení pro výuku preventivně výchovné činnosti na střední 

škole. Jako střední školu jsem si zvolila školu gymnazijního typu.  V diplomové práci vnímám 

poţární ochranu jako součást tématiky Ochrany člověka za mimořádných událostí. 

V metodickém doporučení pro výuku zohledňuji poţadavky na výstupy z Rámcových 

vzdělávacích programů a Koncepcí poţární prevence v České republice do roku 2016. Navrhuji 

řazení do konkrétních ročníků a předmětů. V příloze diplomové práce doporučuji studijní 

materiály a navrhla jsem i testové otázky opět rozdělené do ročníků a předmětů.  

Summary 

DUFKOVA, L., Conception of Preventive and Educational Activities in the Area of Fire 

Protection in Secondary Schools, Ostrava: VSB – TUO Faculty of Safety Engineering. 2013. 

61 pages 

Keywords:  

Preventive and Educational Activities, Fire Protection, Personal Protection in Emergencies, 

Protection of Population  

In this thesis, I have evaluated the preventive and educational activities in nearby pass and in 

present time too. Based on the identified opportunities I have worked methodical 

recommendations for teaching this topic in secondary school. I chose the grammar school. In 

my thesis I see fire protection as part of the personal protection in emergencies. In the 

methodological recommendation for teaching I reflect the requirements for the outputs of the 

Framework Educational Programs and the Concept of Fire Prevention in the Czech Republic 

until 2016. I present the proposal location to the years and objects. In annex suggest study 

materials and test questions too.  
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2. ÚVOD 

V dnešní době, moţná i více neţ kdy jindy pociťujeme nutnost provádět preventivní opatření 

k předcházení mimořádných událostí před nápravnými akcemi, kterými jen zmírňujeme 

následky těchto mimořádných událostí.  Mimořádné události, se kterými se čím dál tím častěji 

setkáváme a to i v České republice, řadíme události způsobené přírodními a antropogenními 

vlivy. Nedílnou součástí preventivních opatření před těmito události patří i legislativní rámec 

vymezují způsoby ochrany a v neposlední řadě také osvěta. V České republice se s ochranou 

člověka za mimořádných událostí setkáváme jiţ v mateřské škole, dále pak během základního  

a středoškolského vzdělání své znalosti dále prohlubujeme. Při výuce se setkáváme 

s problematikou Ochrany člověka za mimořádných událostí, v rámci které se seznamujeme 

s moţnými nebezpečími, a s tím, jak těmto nebezpečím předcházet a jak na ně následně 

reagovat. Začlenění této tématiky do vzdělávání bylo provedeno na základě Pokynu 

Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy jiţ v roce 1999. Na základě mimořádných 

událostí (povodně) v roce 2002 byl tento pokyn ve spolupráci Ministerstvem vnitra 

aktualizován a byly doplněny učební texty.  

Důvodem výběru tématu diplomové práce byl můj zájem o další informace v oboru poţární 

ochrany a metodiky její výuky. Dlouhodobě se zabývám bezpečností práce a poţární ochranou. 

Poměrně velkou částí se ve své pracovní době věnuji přípravě školících materiálů a následně      

i školení, a to jak z bezpečnosti práce tak právě i z poţární ochrany. Návrh koncepce jsem si 

vybrala, protoţe věřím, ţe mi metodika, kterou budu v rámci přípravy práce studovat, pomůţe 

k zefektivnění školení zaměstnanců naší společnosti.  

3. REŠERŠE 

V bakalářské práci Preventivní výchova dětí v oblasti poţární ochrany a ochrany obyvatelstva, 

student Artur Sadriev přehledně popisuje historii PVČ v dané oblasti. Abych čtenáře uvedla do 

historie a vývoje PVČ, budu jeho text společně s textem z Internetového portálu Studie                

a materiály předválečné armády parafrázovat.  Ve zmiňovaných textech jsou uvedeny důleţité 

milníky, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj oblasti PVČ.  Vliv doby minulé je patrný      

i v současnosti, a to zejména obdobím „vakua“, které zde bylo v letech 1991 – 1997 a výrazným 

způsobem vývoj zpomalilo.  

Od autora kpt. Mgr. Jaromíra Šimana z HZS ČR z Odboru ochrany obyvatelstva a krizového 

řízení jsem čerpala myšlenku zpracovat pro tématiku Ochrany člověka za mimořádných 
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událostí, metodiku pro výuku na středních školách. Pro úroveň středoškolského vzdělání ţádný 

podobný materiál zpracován není. Jedná se tedy v podstatě o navázání na jeho dosavadní práci. 

Pan Šiman se zabýval zpracováním podkladů pro výuku pro základní školství.  

Metodikou obsahově navazuji na RVP, které normativně stanovují obecný rámec pro jednotlivé 

etapy vzdělávání a jsou závazné pro tvorbu ŠVP. 

Mnoho informací čerpám z internetového portálu HZS ČR a dále příbuzných oborových 

portálů, Internetového portálu Národního ústavu pro vzdělávání, obdobného Slovenského 

portálu a legislativy ČR. Inspiraci pro podklady k výuce (příloha 1) a testové otázky (příloha 2) 

jsem čerpala zejména z portálů: Záchranný kruh, projekt HZS Karlovarského kraje; projektu 

Vaše cesty k bezpečí, aneb chytré blondýnky radí, projekt HZS Jihomoravského kraje; 

z pokladů ke staţení z portálu HZS ČR;  ze stránek HZS Moravskoslezského kraje; a dalších 

portálů souvisejících s daným tématem.  

Celkový výčet materiálů z diplomové práce je uveden v kapitole 10. Literatura doporučená 

k výuce je potom v příloze 1. 

První část své práce jsem pojala formou rešerše. Kromě jiţ zmíněného uvedení čtenáře do 

historie i současnosti PVČ, seznamuji s PVČ na Slovensku. V kapitole 7 se zabývám RVP, jeţ 

byly zásadním pokladem pro umístění tématiky do konkrétních předmětů a ročníků. V této 

kapitole upozorňuji na průmět s tématikou Ochrany člověka za mimořádných událostí do 

vzdělávacích oblastí. Připravuji si zde „pole“ pro následné umístění výuky.  

V kapitole 8 nabízím stručný přehled na poţadované výstupy na ţáky ze základních škol             

a současně navrhuji ţádoucí výstupy na studenty středních škol, konkrétně gymnazijního typu. 

Předkládám zde i návrh metod a forem výuky. V kapitole 8.7 předkládám dva návrhy umístění 

výuky tématiky do konkrétních předmětů a roků. Současně navrhuji časovou dotaci, doporučuji 

literaturu (příloha 1) a předkládám moţné testové otázky (příloha 2) na ověření nabytých 

znalostí. Kapitola 8 je výstupem této práce. 

4. CHARAKTERISTIKA  PVČ 

PVČ je souhrn organizačních, technických a provozních opatření a činností zaměřených na 

obyvatelstvo z důvodu předcházení neţádoucím jevům nebo jejich zmírnění, prostřednictvím 

předávání informací o charakteru ohroţení, o moţném vzniku mimořádné události a pro 
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sebeochranu a vzájemnou pomoc, k ochraně ţivotů, zdraví, majetku a ţivotního prostředí při 

nastalé mimořádné události (nelze zaměňovat s propagací). [1] 

PVČ je cílevědomá a plánovaná činnost, která směřuje k usměrňování lidského chování              

k vědomému předcházení poţárům a získávání souvisejících dovedností k záchraně lidského 

ţivota a zdraví. [6] 

Posláním PVČ  je dle nové koncepce poţární prevence vychovávat občany k bezpečnému 

chování. Přínosem tohoto poslání by kromě sjednocení systému v rámci celé České republiky   

a zatraktivněním pro všechny cílené skupiny mělo být i sníţení či odstranění rizik 

v problematických oblastech z pohledu vzniku poţáru. [6] 

PVČ kromě MV GŘ HZS ČR zajišťují i HZS krajů, obce, občanská sdruţení, orgány                    

a organizace působící v této oblasti, školská zařízení a v neposlední řadě právnické, či 

podnikající fyzické osoby, které jsou současně zaměstnavatelé (dále jen „zaměstnavatelé“). 

PVČ kromě výuky ve školách, zahrnuje např. různé besedy na dané téma, návštěvy na stanicích 

HZS krajů, nebo na pracovištích IZS, propagační materiály, kampaně, tisk, televize a internet, 

různými přehlídkami; u zaměstnavatelů je  to potom nácvik na havarijní situace, jako např. 

evakuace, ukrytí, únik chemických látek, fyzická ochrana apod.  

Analýzami MV GŘ HZS ČR, které byly provedeny v letech 2010 – 2012, dospělo k zjištění, ţe 

PVČ je zajišťována nejednotně v rámci HZS krajů. Cíle nové koncepce se tedy odvíjí směrem 

ke sjednocení systému PVČ. [6] 

4.1.1 Stav PVČ před rokem 1989 

S označením PVČ se setkáváme aţ v posledních několika letech. Dříve byla aktivita, která této 

činnosti odpovídala, označována jako branná výchova. S brannou výchovou se setkáváme jiţ   

v 2. polovině 19. století. Organizace a náplň této činnosti se výrazně lišila. Branná výchova  byla 

organizována různými tělovýchovnými a polovojenskými celky a jinými organizacemi                

a představovala přípravu mládeţe a dospělých k prosazování politických cílů ozbrojenou silou.  

Návrh prvního zákona o branné výchově byl připraven Hlavním štábem československé 

armády v květnu roku 1927, konečnou podobu však získal aţ v lednu roku 1927. Vzhledem 

k nezájmu českých politických stan a odporu politických stran německých a nezájmem 

branného výboru politické sněmovny, tento zákon neprošel. I širokou veřejností byl označen 

jako zbytečný militarismus. Veškerá aktivita byla tedy přenechána dobrovolným organizacím, 

tělovýchovným a polovojenským. Aţ do konce 20. let 19. století, procházeli odbornou 
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přípravou tedy pouze jejich členové. Příprava byla označována jako nedostatečná z důvodu 

jednostranného zaměření, nejednotnosti a dobrovolnosti. [14], [5]  

V únoru 1930 se dospělo k názoru, ţe by se branná výchova měla provádět jiţ ve školách            

a příslušných organizacích. Vedení branné výchovy se měli ujmout vojáci ve výsluze, podle 

pokynů Svazu československého důstojnictva. Tento svaz byl jedním z propagátorů branné 

výchovy. V roce 1933 vznikl Výbor pro zvýšení brannosti lidu, koordinační orgán sloţený ze 

zástupců organizací, které se věnovali organizaci branné výchovy. V témţe roku se poprvé 

uskutečnil v řadě měst „den brannosti“ a Ministerstvo národní obrany se opět vrátilo 

k myšlence zavedení branné výchovy. V roce 1934 totéţ ministerstvo připravilo návrh zákona, 

ve kterém byla branná výchova poprvé povinná a to nejen pro muţe, ale i pro ţeny. Věková 

hranice byla stanovena od 6 do 40 let. Branná výchova se jiţ neměla zabývat jen fyzickou           

a vojenskou přípravou, ale i morální oblastí. Zákon byl dokončen v roce 1935. Tento zákon byl 

podporován i tehdejším prezidentem Edvardem Benešem. Byl však „trnem v oku“ 

tělovýchovným a společenským organizacím. Nesouhlasili s povinností branné výchovy, 

s vojenským dohledem a obávali se i moţného zneuţití protistátně smýšlejícími skupinami.  

Nesouhlasné postoje donutily ministerstvo tento zákon o nějako dobu pozastavit. Během této 

doby provedlo ministerstvo částečné úpravy a po několika schůzkách s Výborem pro zvýšení 

obrany lidu, došli ke společnému kompromisu. Zákon č. 184/1937 Sb. O branné výchově byl 

v červenci 1937 schválen parlamentem. Vstoupil v platnost dne 1. září 1937. Zavedl povinnou 

brannou výchovu ve školách od zahájení školení docházky aţ do 30 let věku. Mimoškolní 

branná výchova měla probíhat v dobrovolných organizacích a dalších zařízení, ve střediskách 

branné výchovy, které byly v kaţdé obci. Neúčast byla dokonce trestána a to nejen pokutami, 

ale i vězením. [14], [5]  

Další oblastí branné výchovy se stal i výcvik v civilní protiletecké ochranně, který měl trvat do 

50 let věku.  Civilní protiletecká ochrana se objevila v zákoně o ochraně a obraně proti 

leteckým útokům, který byl vydán dne 11. dubna 1935. Zákon stanovoval povinnost obcím, 

starat se o dostatečný počet veřejných úkrytů a plynových masek a zaváděl místní výbory pro 

protileteckou ochranu. Prováděcí předpis, nařízení vlády vydané 18. října 1935 ukládalo pak 

obcím povinnost připravit na ochranu před leteckými útoky hasičské sbory a zřídit zdravotní, 

poplachovou a sanační sluţbu a zajistit zatemnění. Civilní protileteckou ochranu tvořili 

zástupci hasičských sborů a zdravotníků z Československého červeného kříţe. Je poměrně 
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důleţité dodat, ţe branný výcvik nebyl stále zahájen a to ani po vydání zákona a jeho 

prováděcích přepisů. [14], [5]  

V roce 1939 se Ministerstvo národní obrany rozhodlo o dočasném přerušení branné výchovy. 

V téţe době připravovali i novelu zákona, ale protoţe přišla okupace českých zemí, vláda svým 

nařízením zákon o branné výchově i jeho prováděcí přepisy zrušila. [14], [5] 

Na Slovensku byla situace rozdílná. Záměry vytvořit gardu jako jedinou brannou organizaci, 

která měla být československou armádou pověřena k vedením branné výchovy, a která měla 

být později základem samostatné slovenské armády, zhatilo vyhlášení slovenské samostatnosti.  

[14], [5] 

Ani v roce 1945 po skončení druhé světové války, nebyl zaveden povinný předmět Branná 

výchova do škol. Byla stále jen součástí osnov různých předmětů a pomalu, ale jistě ustupovala 

do pozadí. Zásadní změnu měl přinést v roce 1951 zákon č. 92/1951 Sb., o branné výchově, 

který stanovoval povinnost výuky branné výchovy na školách a střediscích. Branná výchova 

ale opět začala ustupovat do pozadí. V roce 1953 se stala pouze zájmovou činností, a ze škol 

vymizela. [14], [5] 

Výrazná změna přístupu k výuce branné výchovy přišla v roce 1957. Ministerstvo školství 

svým pokynem k provádění branné výchovy na všeobecně vzdělávacích školách zaměř ilo 

brannou výchovu na pobyt v přírodě a poskytnutí pomoci sobě i ostatním. 18-ti hodinový kurz 

všenárodní přípravy k civilní obraně byl do 8. a 9. tříd základních škol zaveden v roce 1959. 

[14], [5] 

Aţ v roce 1971 se se branná výchova stala povinným samostatným předmětem pro ţáky 6. aţ 9. 

tříd základních škol.  Rozsah vyučovacích hodin byl v jednom pololetí pouze 1 hodina týdně. 

Nový zákon o branné výchově č. 73/1973 Sb., stanovoval brannou výchovu jako součást 

výchovy a vzdělání ţáků, učňů a studentů. Vzhledem k získaným zkušenostem s výukou, se 

branná výchova od roku 1975 vyučovala pouze v 7. a 8. třídě základní školy, v rozsahu 1 

hodina týdně v celém školním roku. [[14], [5] [2] 

O další zásadní změnu se postaralo tehdejší Ministerstvo školství. V 80. letech nezařadilo 

brannou výchovu do učebních plánů základních škol. Na středních a vysokých školách 

zůstávala branná výchova i nadále povinná. Na základních školách byl tedy samostatný 

předmět branná výchova zrušen a objevoval se v osnovách jiných předmětů. Přístup základních 
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škol byl individuální, tedy i rozsah, který vyučovaly.   V této době byla organizována mnou 

oblíbená branná cvičená. Byla povinná a trvala jeden vyučovací den. Organizovala se vţdy 

v zimě a v létě. Branná cvičená byla přípravou na mimořádné situace, například výbuch 

atomové bomby, s cílem sebeochrany a ochrany ostatních. Branné kurzy doplňovaly branné 

cvičení. Ty byly určeny pro ţáky 5. aţ 8. tříd. Účelem bylo rozšíření nabytých vědomostí            

a zejména pak ochrana před účinky nebezpečných látek. [14], [5] 

4.1.2 Stav PVČ od roku 1990 do 2003 

Události konce roku 1989 změnili i výukové programy. Branná výchova byla v roce 1991 

zrušena a nastalo období „vakua“. Toto období trvalo aţ do roku 1997. Odpovědnost za svoji 

ochranu byla přesunuta na kaţdého občana. Občan má právo na pomoc státu, ale musí se 

podílet na své ochraně.  Příprava občanů na zvládání mimořádných událostí nabývala na 

významu. Proto MŠMT v roce 1999 začlenilo tématiku Ochrany člověka za mimořádných 

situací do vzdělávacích programů. Zde se jiţ prvně setkáváme s označením „Ochrana člověka 

za mimořádných situací“, který vystřídal termín „branná výchova“. Pokyn MŠMT č.j. 

34776/98-22 ze dne 4. května 1999; dále jen „pokyn MŠMT“), který byl zveřejněn ve Věstníku 

MŠMT (červen 1999, Sešit 6). Nápomocno bylo i MV GŘ HZS ČR, které vydalo metodickou 

příručku k realizaci vzdělávání v této oblasti. Forma, rozsah a organizace výuky byla plně na 

vedení konkrétních škol. [2] 

Povodně v roce 2002 a zejména připravenost na řešení této mimořádné události předcházeli 

novele zmíněného pokynu MŠMT, (č. j. 12 050/03-22 ze dne 4. března 2003) a dodatkem 

k učebním dokumentům „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ (č. j. 13 586/03-22 

ze dne 4. března 2003) byly doplněny platné učební texty. [2] 

4.1.3 Stav PVČ od roku 2003 do 2012 

Významnou změnou aktualizovaného pokynu bylo zařazení tématiky „Ochrany člověka za 

mimořádných událostí“ do učebních podkladů pro základní, střední a odborné a spec iální školy, 

v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin v kaţdém ročníku. Výuka mohla být vedena 

samostatně či začleněna do souvisejících předmětů. Výuka byla zaměřena na ochranu člověka 

před následky mimořádných událostí, včetně nezbytných dovedností pro zvládání jejich 

následků. MV GŘ HZS ČR opět přispělo metodickou příručkou a výukovými filmy a zajistilo 

jejich distribuci do kaţdé základní a střední školy. [2] 
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Podklady pro učitele základní škol vymezují základní pojmy z oblasti ochrany člověka za 

běţných rizik a mimořádných událostí. Navrhují rozloţení učiva do jednotlivých ročníků. 

Definují očekáváné výstupy, doporučují metody a formy práce, předkládají doporučenou 

literaturu (příloha 1), pomůcky a uţitečné odkazy (příloha 1) a navrhují testové otázky (příloha 

2) pro jednotlivé ročníky. [3] 

Pro učitele středních, odborných a speciálních škol, nejsou ţádné podobné podklady 

zpracovány.  

Výzkumný ústav pedagogický v Praze vydal materiál s názvem „Rámcový vzdělávací 

program“, který je součástí zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tyto programy jsou určeny pro 

základní, střední, odborné i speciální školy, pro školy gymnazijního typu, ale i pro předškolní 

vzdělávání a vymezují závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé etapy. Školní úroveň 

představují „Školní vzdělávací programy“, podle kterých se na jednotlivých školách vzdělává. 

ŠVP si vytváří kaţdá škola samostatně, podle zásad stanovených v příslušném RVP. Kaţdý 

RVP je rozdělen do několika oblastí. Viz kapitola Rámcové vzdělávací programy. Zde chci jen 

velice stručně navázat, ţe i v těchto programech se objevuje Ochrana člověka, nikoli však jako 

samostatný předmět, ale jako nedílná součást jiných souvisejících předmětů. [2] 

Vzhledem k náročnosti tématu byly pro učitele základních škol zpracovány „Podklady k výuce 

témat ochrany člověka za běţných rizik a mimořádných událostí v základních školách“ pro 

efektivní a ucelenou výuku daného tématu. [3] 

5. LEGISLATIVA 

5.1 Poţadavky současné právní úpravy 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, dne 4. března 2003 byl vydán pokyn MŠMT č. j. 12 050/03-22 

a dodatek k učebním dokumentům č. j. 13 586/03-22 ze dne 4. března 2003, který stanovuje 

zařazení tématiky „Ochrany člověka za mimořádných událostí“ do učebních podkladů pro 

základní, střední a odborné a speciální školy, v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin 

v kaţdém ročníku. [2] RVP vydávané Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, pak 

definují obsah vzdělávacích oblastí, ve kterých se tato tématika promítá. V současné době však 

nejsou pedagogové výuku schopni správně uchopit a pracovat s ní. [16] 
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Dne 5. října 2011 č. 734 se vláda České republiky usnesla na začlenění tématiky Ochrany 

člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví a dopravní výchovy, do studijních programů 

pedagogických fakult.  

Jedná se tedy o poměrně čerstvé usnesení, které je implementováno jen velmi krátce. Záměrem 

je samozřejmě odborná příprava adekvátně připravených budoucích pedagogů k efektivnímu 

zvládnutí výuky Ochrany člověka za mimořádných událostí a naplnění tak poţadavků 

rámcových vzdělávacích programů.  

Usnesení a skutečnost, ţe pedagogové postrádají základní znalosti problematiky, nejsou 

dostatečně připravováni a nemají povědomí o tom, kde čerpat potřebné informace, vedla vládu 

k novele zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném            

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výrazná změna se týkala 

systému kurikulárních dokumentů, nově byla tedy tato problematika začleněna do RVP.          

Od 1.9.2007 podle něj začaly vyučovat všechny základní školy v České republice v 1. a 6. 

ročnících. Další výrazná změna reflektuje potřebu zahrnout problematiku do Harmonogramu 

realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 a výhledem do roku 2020, který je 

součástí Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 (schválena 

usnesením vlády ze dne 25. února 2008 č. 165). [16] 

Z odborníků dotřených ministerstev vnikla pracovní skupina určená ke splnění úkolu, úkol byl 

v gesci MV, v součinnosti s MŠMT, MZ a MD. Skupina odborníků mimo jiné analyzovala 

stávající situaci a poukázala na řadu nedostatků, jako např.: 

 Vzdělávací procesy nepřináší očekávaný efekt; 

 Nejednotná práce institucí zabývajících se danou problematikou; 

 Nesystémovost výuky dané problematiky; 

 Podceňování prevence a přípravy. 

Na základě výše uvedeného, bylo zavedeno vzdělávání studentů pedagogických fakult přímo 

na vysokých školách. Byl sestaven studijní základ a ten byl implementován do vzdělávacích 

programů vysokých škol. Na základě spolupráce s vybranými pedagogickými fakultami vzešla 

potřeba sestavit studijní základ pro více cílových skupin.  

 Studijní základ I je vědomostní základ určený všem budoucím učitelům různých oborů; 

obsahuje základní dovednosti a znalosti k předcházení mimořádným událostem               

a ochrana sebe samotného a svých ţáků, pokud tato událost nastane. 
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 Studijní základ II je určen studentům oboru Výchova ke zdraví; jeho obsahem jsou 

rozvinutější základní znalosti a dovednosti, včetně schopnosti tyto informace předávat. 

 Studijní základ III je určen studentům studijních programů zaměřených na ochranu 

obyvatelstva v aprobaci s dalším předmětem; jeho obsahem jsou opět rozvinutější 

základní znalosti a dovednosti, včetně schopnosti tyto informace předávat. 

 Studijní základ IV zatím není sestaven, ale jeho záměrem by měla být moţnost dalšího 

vzdělávání pedagogů v předmětné tématice. [16] 

K výuce dané tématiky na základních a středních školách se vzhledem k nedostatku 

připravených pedagogů zapojilo i HZS ČR. Spolupráci zahájili se školami v následujících 

oblastech: [16] 

 Pomoc při přípravě praktických cvičení; 

 Organizace soutěţí; 

 Organizace besed pro ţáky, studenty i pedagogy; 

 Ukázky činností jednotek poţární ochrany i ve spolupráci s dalšími sloţkami IZS; 

 Exkurze na HZS krajů; 

 Pomoc při přípravě nebo spolupodílení se na tvorbě výukových materiálů; 

 Vzdělávání učitelů v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. [16] 

Některé vysoké školy jiţ na potřebu vzdělávat své studenty zareagovali, jedná se však 

povětšinou o předměty volitelné nebo povinně-volitelné.  

6. PVČ V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH  

6.1 Slovenská republika 

Slovenská republika, řadící se mezi vyspělé státy, přijala nezbytná opatření, jako jsou např. 

legislativní, organizační, vzdělávací a preventivní činnosti a opatření, ke zmírnění následků 

mimořádných událostí. Protoţe zmírnit následky na ţivoty, zdraví a majetek při různých 

projevech ohroţení, můţe jen připravené a informované obyvatelstvo. [10] 

Dne 14. října 1996 vydalo Ministerstvo vnitra Slovenské republiky vyhlášku č. 303/1996 Z. z.  

o zabezpečení přípravy na civilní ochranu. Vyhláška byla čtyřikrát novelizována. Naposledy 

v roce 2012. Je prováděcím předpisem zákona č. 42/1994 Z. z. o civilní ochraně obyvatelstva. 

Zmiňovaná vyhláška, kromě dalších ustanovení, upravuje přípravu obyvatelstva na sebeobranu 
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a vzájemnou pomoc. Tohoto cíle má být dosaţeno soustavnou preventivně výchovnou                 

a propagační činností, teoretickými školeními a praktickým výcvikem. [17] 

Ústředním střediskem vzdělávání je Ministerstvo vnitra Slovenské republiky. Příprava 

obyvatelstva na sebeochranu a vzájemnou pomoc se děje několika hlavními formami 

vzdělávání. Mezi ně patří informační a poradenská sluţba, která je poskytována střediskem 

vzdělávání; veřejnoprávními institucemi, jejichţ cílem je humanitární poslání; obvodními 

úřady; samosprávami krajů; obcemi; právnickými a fyzickými podnikajícími osoba mi; 

programy a relacemi vysílanými médii; ediční a publikační činností a zveřejňováním informací 

prostřednictvím internetových stránek. [9] 

Ústředním zařízením pro vzdělávání a přípravu v oblasti civilní ochrany, krizového řízení, 

civilního nouzového plánování, ochrany kritické infrastruktury a integrovaného záchranného 

systému je Vzdělávací a technický ústav krizového managementu a civilní ochrany.  Tento 

ústav kaţdoročně vydává plán vzdělávání a přípravy pro daný rok. V plánu jsou zaznamenány 

termíny základních, zdokonalovacích a specializovaných kurzů, seminářů, distančního 

vzdělávání, odborné přípravy a jiných vzdělávacích akcí. [9] 

Zdokonalovací kurzy jsou rozděleny na několik úrovní. Tyto kurzy civilní ochrany jsou určeny 

ředitelům základních škol, ředitelům středních škol, učitelům základních škol a učitelům 

středních škol. [12] 

Cílem kurzů pro ředitele základních a středních škol je osvojit si právní předpisy související 

s právní úpravou civilní ochrany, zdokonalit se ve vědomostech pro přípravu a zabezpečení 

ochrany všech osob ve škole, před vznikem mimořádné události a po vzniku mimořádné 

události. Posluchači se v kurzu naučí plánovat, organizovat a řídit přípravu škol na civilní 

ochranu, seznámí se se zásadami ochrany osazenstva školy před a po vzniku mimořádné 

události. [12] 

Další kurz je zacílen na učitele základních škol, kteří podle učebních osnov vyučují 

problematiku Ochrany ţivota a zdraví. Cílem kurzu je zdokonalit učitele v oblasti Ochrany 

ţivota a zdraví z pohledu platné právní úpravy, učebních osnov a poţadavků ročníkových 

výstupních vzdělávacích standardů. V kurzu se naučí zvládat krizové situace ve stavech 

ohroţení a působení následků mimořádní události. Jsou jim poskytnuty vědomosti i zručnosti 

pro sebeobranu a pro poskytnut í pomoci ostatním. [12] 
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Poslední z kurzů je určen učitelům středních škol, kteří vyučují podle učebních osnov 

problematiku Ochrany ţivota a zdraví. Cílem kurzu je zdokonalit učitele v oblasti Ochrany 

ţivota a zdraví z pohledu platné právní úpravy a učebních osnov. V kurzu se naučí zvládat 

krizové situace ve stavech ohroţení a působení následků mimořádní události. Jsou jim 

poskytnuty vědomosti i zručnosti pro sebeobranu a pro poskytnut í pomoci ostatním. [12] 

Ostatní výše zmiňované úrovně kurzů jsou určeny zaměstnancům státní správy, obcí, 

samosprávy krajů zabezpečujících úkoly civilní ochrany a krizového řízení; zaměstnancům, 

kteří zabezpečují plnění úkolů civilní ochrany a krizového řízení; členům krizových štábů 

obvodních úřadů a jejich sekretariátům; členům krizových štábů obcí; členům krizových štábů 

a skupin řízení krajských a okresních ředitelství Policejního sboru, Hasičského a záchranného 

sboru a Horské záchranné sluţby; zaměstnancům zabezpečujícím plnění úkolů na úseku 

jednotného informačního systému hospodářské mobilizace a krizového plánování hospodářské 

mobilizace ve státní správě; vybraným zaměstnancům Ministerstva kultury Slovenské 

republiky, krajských památkových úřadů a kulturním odborů, kteří zabezpečují ochranu 

předmětů kulturní hodnoty; zástupcům sloţek IZS a specializované státní správě, vedoucím 

specializovaných institucí a objektů; zaměstnancům civilní ochrany a krizového řízení a dalším 

osobám, podílejícím se na civilní ochraně obyvatelstva a úkonech s tím spojených včetně 

zábavných akcí. [12] 

Mezi základní cíle těchto kurzů pro různé úrovně patří například získání základních vědomostí 

o úkolech a opatřeních civilní ochrany a krizového řízení; prohloubit vědomosti o ochraně 

obyvatelstva před účinky nebezpečných látek, které se vyrábí, skladují nebo přepravují na 

území země; prohloubit základní vědomosti a zdokonalit návyky potřebné pro řízení, 

organizaci a činnost krizových štábů; práce s dokumentací civilní ochrany; prohloubení 

vědomostí pro kontrolní činnost v civilní ochraně; zdokonalit vědomosti pro zabezpečení 

evakuace se zaměřením na opatření před evakuací a tvorbu evakuačních plánů; zdokonalit 

vědomosti pro zabezpečení ukrytí osob se zaměřením na zpracování plánů ukrytí obyvatelstva; 

moţnosti ochrany předmětů kulturní hodnoty; výměna zkušeností při provádění opatření            

a ochrany před povodněmi a povinnost hodnotit povodňová rizika za účelem sniţování jejich 

dopadu na zdraví a ţivoty lidí a majetek obyvatelstva; výměna zkušeností při provádění 

záchranných a likvidačních prací a při řešení krizových situacích a schopnost prohloubit 

vědomosti zaměstnanců a zdokonalit jejich návyky potřebné pro činnost krizového řízení. Mezi 

další cíle patří umoţnit posluchačům získat potřebné informace a vědomosti pro organizaci 
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přípravy obyvatelstva na sebeobranu a vzájemnou pomoc a také příprava zájemců na získání 

odborné způsobilosti v oblasti civilní ochrany obyvatelstva. [12] 

Z výše uvedeného je patrné, ţe plán vzdělávání a přípravy je propracovaný dokument 

pokrývající vzdělání všech občanů. Základní znalosti a vědomosti jsou nedílnou součástí 

informovanosti všech a různé další zájmové skupiny na tento základ jiţ pouze navazují. PVČ  

v této oblasti je systematicky poskytována jiţ od útlého věku a dále pokračuje v dospělosti. 

Příprava obyvatelstva a zejména dětí a mládeţe ve školách, na sebeobranu a vzájemnou pomoc, 

má nezastupitelný význam. 

Rozsah a obsah výuky určuje Ministerstvo školství, v dokumentech Učební osnovy ochrany 

člověka a přírody. Tyto učební texty jsou rozděleny na osnovy pro základní a střední školy         

a další. Stejně jako v České republice Rámcové vzdělávací programy, jsou na Slovensku 

Učební plány pro základní a střední školy, pro čtyřletá a osmiletá gymnázia, pro střední 

odborné školy a střední odborné učiliště a další. Tyto učební plány se nazývají Státní vzdělávací 

programy, jsou vydávány Státním pedagogickým ústavem a jsou hierarchicky nejvyšším 

dokumentem. Zahrnují rámcový model absolventa, rámcový učební plán včetně rámcových 

učebních osnov. [10], [15]  

Dovoluji tvrdit, ţe odpovídá českým Rámcovým vzdělávacím programů. Jsou v něm 

definovány cíle vzdělávání, poţadavky na profily absolventů, vzdělávací oblasti, včetně 

poţadavky na jejich obsah, a jiné. Vše velmi úzce podobné na české RVP.  

Na základních a středních školách je povinnou součástí výchovy a vzdělávání průřezové učivo 

o ochraně ţivota a zdraví. Ţáci a studenti získají nutné základní znalosti, zručnost, poznatky      

a návyky, které jsou potřeba pro přeţití při ohroţení ţivota a zdraví, při mimořádných 

událostech a při vyhlášení mimořádných stavů. Kromě pedagogického vzdělání, které musí 

učitel mít, musí splňovat i základní poţadavky v této oblasti na něj kladené. Základní 

vědomosti, které musí učitelé základních a středních škol ovládat, lze získat absolvováním 

kurzu, organizovaném a vykonávaném zařízením Vzdělávacího a technického ústavu 

krizového managementu a civilní ochrany. Vzdělávací program je rozdělen do několika dní, 

v délce trvání 40 hodin. Další moţnost jak vzdělání dosáhnout je účast na kurzech civilní 

ochrany, které jsou organizované přímo Střediskem vzdělávání a přípravy, externě nebo interně 

přímo v daných obvodech. [10]   



Stránka 21 z 62 

 

Pro potřeby učitelů základních a středních škol, připravil kolektiv autorů 

Metodicko-pedagogického centra v Prešově a Střediska vzdělávání a přípravy civilní ochrany 

ve Spišské Nové Vsi publikaci, která slouţí k výuce ochrany ţivota a zdraví na základních          

a středních školách. Publikace obsahuje učební texty a přílohy pro provádění cvičení. Publikaci 

lze pouţít i pro krouţky Mladých záchranářů. [10] Publikace je však dle obsahového rozdělení 

určena pro výuku na základních školách. Definuje poţadavky na učivo v jednotlivých ročnících 

a to pouze v 1. – 9. třídách.  

Ze zjištěných informací jsem nabyla názoru, ţe legislativní rámec PVČ k ochraně člověka za 

mimořádných událostí je na Slovensku srovnatelný s rámcem České republiky. Jsou zde 

vydávány i podobné dokumenty na podporu začlenění tématiky do osnov základních                    

a středních škol. Slovensko se mi však zdá mnohem dále v systému výuky dospělých osob, 

zejména po stránce organizační. Výrazný rozdíl je patrný například v jiţ „zajeté“ přípravě 

pedagogů. Na Slovensku jsou systematicky připravováni a to dokonce na čtyřech úrovních. Náš 

systém přípravy pedagogů se nyní nachází na začátku.  

6.2 Polsko 

Vzhledem k nedostupnosti informací PVČ v sousedních zemích, jsem zpracovala krátký 

dotazník. Záměrem dotazníku bylo zjistit, jaká je koncepce výuky PVČ k ochraně člověka za 

mimořádných událostí na střední škole. Dotazník je příloha 3. 

Dotazník jsem distribuovala mezi 8 Polských studentů VŠB TUO.  Dotazník se mi vrátil od 

všech 8 studentů. Výstupy, které jsem od studentů získala, se jednoznačně shodují na tom, ţe na 

střední škole tématika Ochrany člověka za mimořádných událostí není řešena jednotně.              

O způsobu výuky rozhoduje konkrétní škola a osvětě studentů jsou vyuţívány návštěvy zástupů 

dobrovolných hasičů.  

6.3 Německo 

Stejný dotazník jsem distribuovala do německé pobočky společnosti, pro kterou pracuji. 

Z oddělení 10 lidí se mi vrátili pouze 2 dotazníky. Výstup nemá ţádnou vypovída jící hodnotu. 

Ani jeden z respondentů si nepamatuje, zda byla tématika Ochrany člověka za mimořádných 

událostí zařazena do výuky na střední škole. Jeden z respondentů uvedl, ţe na škole prováděli 

cvičnou evakuaci a vysvětlovali si pouţití hasicích přístrojů.   
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7. RVP 

7.1 RVP 

„RVP jsou kurikulární dokumenty státní úrovně, které normativně stanovují obecný rámec pro 

jednotlivé etapy vzdělávání a jsou závazné pro tvorbu ŠVP.“ [7] 

„Kurikulární dokumenty jsou pedagogické dokumenty, které vymezují legislativní a obsahový 

rámec potřebný pro tvorbu ŠVP; systém kurikulárních dokumentů je vytvářen a uplatňován na 

dvojí úrovni; státní úroveň tvoří Národní program vzdělávání a RVP, školní úroveň tvoří ŠVP.“ 

[7] 

RVP jsou výstupem nové strategie vzdělávání, která klade důraz na provázanost vzdělávání 

s uplatněním získaných vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě. Předlohou RVP byla 

koncepce celoţivotního učení. Definují očekávanou úroveň vzdělání absolventů v jednotlivých 

etapách vzdělání, konkretizují cíle vzdělávání, specifikují klíčové kompetence ţáků, vymezují 

oblasti vzdělávání včetně obsahu a podporují profesní odpovědnost učitelů za výsledky 

vzdělávání.  Do vzdělávání v České republice byly zavedeny na základě zákon č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. [4] 

Kaţdý z rámcových programů je určen pro tvorbu ŠVP. Vymezuje závazný vzdělávací obsah 

včetně výstupů a učiva. [4] 

7.1.1 Přehled RVP 

Dosud jsou vydány RVP pro předškolní vzdělávání, pro základní vzdělávání (včetně programu 

pro základní školu speciální), pro 279 oborů středního vzdělávání, včetně konzervatoří, pro 

jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a pro základní umělecké školy. 

RVP: 

 pro předškolní vzdělání 

 pro základní vzdělání 

 pro gymnázia 

 pro střední odborné vzdělání 

 pro speciální vzdělání [4] 
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Já se ve své práci budu zabývat školami gymnazijního typu, v oblasti Ochrany člověka za 

mimořádných událostí, se zaměřím na poţární ochranu, coţ je předmětem mé diplomové 

práce.  

7.2 RVP pro gymnázia 

Tento rámcový program udává rámec vzdělání pro školy gymnazijního typu. Opět definuje jiţ 

výše uvedené. Je určen pro tvorbu ŠVP čtyřletých gymnázií a vyšším stupni víceletých 

gymnázií. Definuje základní vzdělávací úroveň, klíčové kompetence, vymezuje závazný 

vzdělávací obsah včetně očekávaných výstupů a učiva pro všechny absolventy gymnázií, která 

musí být respektována ve ŠVP. Závaznou součástí vzdělávání jsou i průřezová témata. Program 

pro gymnázia podporuje komplexní přístup realizace obsahu vzdělávání, moţností 

pospojování, volbu různých postupů, metod a forem výuky, včetně modifikace, tak aby byly 

uspokojeny individuální potřeby ţáků. [7] 

Vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu a na vyšším stupni gymnázia upravuje § 66 aţ § 68 

školského zákona, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání 

a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších. [7] 

Problematika Ochrany člověka za mimořádných událostí je jiţ nastíněna v kompetencích. 

Například v sociální a personální oblasti je očekáváno, ţe ţák po ukončení vzdělání na 

gymnáziu bude schopen sebereflexe; cíle a priority bude kromě jiného stanovovat s ohledem na 

ţivotní podmínky; bude schopen rozeznat důsledky svého jednání a chování a bude 

zodpovědný k vlastnímu zdraví, ale i zdraví jiných osob. [7] 

V občanské kompetenci bude schopen veřejné zájmy a zájmy širších skupin, nad svými 

osobními; jeho jednání bude vyváţené; nebude ohroţovat a poškozovat přírodu, ţivotní 

prostředí a ani kulturu; bude schopen respektu různorodosti hodnot, názorů, postojů                      

a schopnosti ostatních lidí; bude spoluvytvářet a chránit duševní hodnoty; je si vědom svých 

povinností a odpovědností; je zodpovědný; vytváří podmínky pro uplatňování práce; 

v krizových situacích a v situacích ohroţujících ţivot a zdraví se bude chovat informativně        

a zodpovědně a bude poskytovat pomoc ostatním; zajímá se o vývoj veřejného ţivota a ţivota 

v jeho bydlišti a okolí a jedná dle nejlepšího vědomí a svědomí k obecnému prospěchu. [7] 
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Zde jsem tedy velice stručně nastínila kompetence, které velmi úzce souvisí s PVČ v oblasti 

Ochrany člověka za mimořádných událostí. Kompetence, pod kterými si lze představit 

podklady, se kterými by vyučující v oblasti ochrany člověka měli pracovat, aby kýţené 

kompetence u ţáků dosáhli.  

Vzdělávání je rozděleno do osmi oblastí, které jsou tvořeny i více vzdělávacími obory, které 

jsou obsahově blízké. Název oblasti odpovídá cílovému zaměření je zde uveden i vzdělávací 

obsah. Opět bych zde chtěla upozornit na průmět PVČ v oblasti Ochrany člověka v těchto 

vzdělávacích programech.  V 5 z 8 vzdělávacích oblastech se promítá Ochrana člověka za 

mimořádných událostí. Níţe je výběr oblastí včetně výběru vzdělávacího obsahu. Nejedná se    

o celkový výčet. [7] 

 Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie, Geologie); 

 Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ, Dějepis; Geografie); 

 Člověk a svět práce (Člověk a svět práce); 

 Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova); 

 Informatika a informační a komunikační technologie (Informační a komunikační 

technologie). [7] 

7.3 Začlenění problematiky Ochrany člověka ve vzdělávacích oblastech 

7.3.1 Člověk a příroda 

Ţáci by si v této vzdělávací oblasti kromě jiného měli osvojit základní morální hodnoty 

k člověku a přírodě, tak aby v budoucím ţivotě neprováděli aktivity, kterými by potenciálně 

mohli poškodit či poškozovali zdraví člověka a narušovali přírodní a sociální prostředí. Příroda 

a přírodní vědy musí být chápána jako neoddělitelná součást lidské kultury. [7] 

Cíle vzdělávací oblasti v souvislosti s ochranou člověka za mimořádných událostí jsou 

například předvídání moţných dopadů činnosti člověka na prostředí; ochrana svého zdraví         

a zdraví ostatních lidí; ochrana ţivotního prostředí a respektování ochrany přírodních objektů    

a procesů. [7] 

Očekávané výstupy:  

 Fyzika:  

o Návrh moţného způsobu ochrany člověka před nebezpečnými druhy záření;   

 Chemie:  

o Uplatnění chemických výpočtů při řešení praktických problémů; 



Stránka 25 z 62 

 

o Předvídání vlastností prvků a jejich chování v chemických procesech; 

o Předvídání fyzikálněchemických vlastností látek a jejich chování v chemických 

procesech; 

o Vliv prvků a jejich sloučenin na ţivotní prostředí; 

o Předvídání průběhu typických reakcí anorganických sloučenin; 

 Biologie:  

o Zhodnocení způsobu ochrany proti virovým onemocněním; 

o Zhodnocení pozitivního a negativního významu virů;   

o Vliv bakterií na ekologii, zdravotnictví a hospodářství; 

o Způsob ochrany proti bakteriálním onemocněním; 

o Problematika ohroţených rostlin a ţivočichů a moţnosti jejich ochrany; 

o Ekologické vztahy; 

 Geografie:  

o Působení endogenních a exogenních procesů a jejich vliv na utváření zemského 

povrchu a ţivot lidí; 

o Globální cirkulace atmosféry a její důsledky na klima; 

o Funkce hydrosféry v krajině; 

o Vztahy mezi fyzickogeografickými sférami; 

o Dynamika vývoje obyvatelstva na Zemi; 

o Vliv grafických,  demografických a hospodářských aspektů na chování 

obyvatelstva; 

o Způsob ţivota dle rasového, etnického, jazykového, náboţenského, kulturního  

a politického specifika; 

o Ţivotní úroveň kulturních regionů; 

o Energetické a surovinové zdroje; 

o Rovnováha mezi státy a organizacemi; 

o Geopolitické problémy; 

o Rizika působení přírodních a společenských faktorů na ţivotní prostředí na 

různých úrovních; 

o Hospodářské a kulturní poměry regionů; 

o Přírodní poměry; 

 Geologie:  

o Zemské sféry a jejich vzájemné vztahy; 
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o Příčiny vnitřních a vnějších geologických procesů; 

o Způsoby efektivního hospodaření s vodou, půdou; 

o Geologické činnosti člověka a jejich moţné dopady na ţivotní prostředí; 

o Ekologická únosnost těţby a zpracovatelských technologií; 

o Bezpečnost ukládání odpadů a vyuţití druhotných surovin. [7] 

7.3.2 Člověk a společnost 

Ţáci v této oblasti posilují svojí odpovědnost ke společnosti. Cíle vzdělávací oblasti 

v souvislosti s ochranou člověka za mimořádných událostí jsou například pochopení vývoje 

společnosti; provázanost příčin jevů s důsledky; vnímání sounáleţitosti evropské kultury; 

tolerance vůči minoritám; odpovědnost, nejen za sebe jako jedince, ale i jako člena 

společenství; souţití s druhými a podíl na veřejném ţivotě. [7] 

Očekávané výstupy:  

 Občanský a společenskovědní základ:  

o Faktory ovlivňující chování člověka;   

o Vyrovnání se s náročnými ţivotními situacemi; 

o Respekt kulturní odlišnosti a rozdílu sociálních skupin; 

o Podstata sociálních problémů; 

o Moţné dopady sociálně-patologického chování na jedince i společnost; 

o Úkoly orgánů státní moci; 

o Podstata demokracie, porovnání demokratického a totalitního státu; 

o Politický pluralismus a extremismus;  

o Nebezpečí ideologií; 

o Lidská práva; 

o Příčiny a důsledky korupce; 

o Sankce při porušení právních předpisů; 

o Respekt platných právních norem; 

o Význam integrací; 

o Příčiny a důsledky globalizace; 

o Globální problémy současnosti; 

o Význam vědy, techniky a nových technologií a moţná rizika zneuţití; 

o Etické normy pro lidské jednání; 

o Náboţenská a jiná nesnášenlivost a projevy sektářského myšlení; 
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 Dějepis:  

o Vliv náboţenství a církve na středověkou společnost;   

o Dopady filozofických a vědeckých myšlenek; 

o Modernizace a industrializace a jejich ekonomické, sociální a politické 

důsledky; 

o Střety a konflikty; 

o Sociální, hospodářské a politické důsledky světových válek; 

o Totalitní ideologie; 

o Světová hospodářská krize; 

o Nejvýznamnější konflikty soudobých dějin; 

o Vzájemné vztahy supervelmocí; 

o Základní problémy soudobého světa a jejich moţný vývoj. [7] 

7.3.3 Člověk a svět práce 

Tato oblast je pro ţáky nepostradatelnou, protoţe se v ní připravují na další vzdělávání či 

profesní ţivot. Teoretická, ale i praktická příprava je nedílnou součástí vzdělávání, tak aby byl 

ţák připraven vést plnohodnotný profesní i soukromý ţivot. [7] 

Cíle vzdělávací oblasti v souvislosti s ochranou člověka před mimořádnými událostmi jsou 

například zacházení s finančními prostředky; analýza přínosů a rizik globalizace světové 

ekonomiky; negativní dopady nezaměstnanosti; pracovní reţim v souladu se zdravím člověka, 

mezilidskými vztahy a ochranou ţivotního prostředí. [7] 

Očekávané výstupy:  

 Člověk a svět práce:  

o Význam práce pro psychické zdraví člověka; 

o Bezpečné pracovní postupy šetrné k ţivotnímu prostředí, pouţívání vhodných 

pracovních pomůcek; 

o Důsledky inflace. [7] 

7.3.3.1 Člověk a zdraví 

Tato oblast by měla ţáky vést k odpovědnému přístupu ke svému zdraví a ke své bezpečnosti, 

k ochraně zdraví a podpoře zdravého ţivotního stylu, který určuje kvalitu budoucího ţivota. 

Výchova ke zdravím směřuje k rozpoznání rizikového a nerizikového chování ve všech 
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oblastech ţivota. Tělesná výchova vede k trvalému vztahu k pohybovým aktivitám a k rozvoji 

zdatnosti. Velká pozornost je věnována i bezpečnosti a úrazové prevenci. [7] 

Cíle vzdělávací oblasti v souvislosti s ochranou člověka před mimořádnými událostmi jsou 

například ţivotní hodnoty a postoje ke zdraví a mezilidským vztahům; odpovědnost za své 

zdraví, bezpečnost a kvalitu ţivotního prostředí; zdraví a způsob ţivota a aktivní podpora 

zdraví; hygiena; stravování; pohyb; bezpečí;  aktivní ochrana před návykovými látkami               

a jinými škodlivinami; poskytnutí nezbytné pomoci v situacích ohroţující ţivoty a zdraví osob 

a bezpečí. (7) 

Očekávané výstupy:  

 Výchova ke zdraví:  

o Usilování o vlastní zdraví a zdraví ostatních; 

o Poskytnutí nezbytné předlékařské pomoci; 

o Úsilí k naplnění svých ţivotních hodnot; 

o Etické a morální postoje k ochraně ţen a dětí; 

o Rizika a předcházení sebepoškozujícímu jednání a rizikovému ţivotnímu stylu; 

o Odmítání rizikového chování; 

o Důsledky porušování trestního zákona, spojené zejména s výrobou a drţením 

návykových látek a činnostmi pod jejich vlivem, sexuálně motivovanou 

kriminalitou a násilí; 

o Rozhodnost v konkrétních situacích vlastního neb cizího ohroţení; 

o Odpovědné chování při mimořádných událostech; 

o Příprava na mimořádné události; 

o Aktivní zapojení do likvidace následků mimořádných událostí; 

 Tělesná výchova:  

o Výběr vhodného cvičení pro tělesnou a duševní rovnováhu a relaxaci; 

o Bezpečné chování při pohybových aktivitách; 

o Poskytnutí 1. pomoci. [7] 

7.3.3.2 Informatika a informační a komunikační technologie  

Jako jeden z cílů, si tato oblast klade dosaţení znalostí a dovedností pro pouţívání digitálních 

technologií s ohledem na respekt etických zásah pouţití těchto technologií. Informační                

a počítačové vědy pronikají do různých oblastí, v souvislosti s ochranou člověka, je nutné uvést 
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např. inteligentní a interaktivní výukové prostředky, které slouţí k modelování přírodních, 

technických a sociálních procesů. [7] 

Cíle vzdělávací oblasti v souvislosti s ochranou člověka před mimořádnými událostmi jsou 

například vhodné pouţití nástrojů a metod, k řešení různých úloh; pouţití algoritmů k řešení 

problémových úloh;   modelace a simulace přírodních, technických a společenských procesů; 

tvořivé vyuţití komunikačních technologií; vyuţití komunikačních technologií pro efektivní 

komunikaci; vyuţití výpočetní techniky pro efektivitu činnosti a organizaci práce; týmo vá 

spolupráce na různých úrovních od lokální aţ po mezinárodní; vyuţití technologií pro 

vzdělávání a spolupráci; vyuţití k poznání; respekt a minimalizace negativního vlivu 

moderních informačních a komunikačních technologií na zdraví člověka, vyuţití k prevenci      

a ochrany před zneuţitím a omezením osobní svobody člověka; alternativní zdroje informací; 

seznámení se základními pravidly právních aspektů a etických zásad nakládání s informacemi  

a respekt k osobním datům. [7] 

Očekávané výstupy:  

 Informační a komunikační technologie:  

o Tvůrčí a efektivní řešení úloh; 

o Ochrana dat proti poškození a zneuţití; 

o Vyuţití dostupných sluţeb k vyhledání informací, komunikaci, vzdělání              

a týmové spolupráci; 

o Vyuţití technologií v souladu s etickými, bezpečnostními a legislativními 

poţadavky; 

o Algoritmický přístup k řešení problémů. [7] 

7.3.4 Průřezová témata 

Průřezová témata jsou témata, která jsou pro danou dobu aktuální a vstupují do různých 

vzdělávacích oblastí. Tato témata by měla zejména vytvářet hodnoty a ovlivňovat postoje na 

jednání ţáků, podporovat jejich vědomosti, dovednosti a schopnosti. Procházejí celým 

vzděláním a to nejen na středoškolské úrovni. Tato témata jsou zařazena jiţ rámcových 

vzdělávacích programů pro základní školy. Jejich doporučený obsah je zpracován do 

tematických okruhů, které jsou povinné. Avšak formy jejich realizace jsou v kompetenci školy. 

Lze je tedy realizovat v rámci jiných předmětů či vyučovat jako samostatné. Průřezovými 

tématy jsou: 

 Osobnostní a sociální výchova; 
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 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; 

 Multikulturní výchova; 

 Environmentální výchova; 

 Mediální výchova. [7] 

Ve všech těchto průřezových tématech se promítá PVČ k ochraně člověka před působením 

mimořádných událostí.  

7.3.4.1 Charakteristika osobnostní a sociální výchovy 

Osobnostní a sociální výchova napomáhá k ţákům k uskutečnění zdravého a odpovědného 

ţivota. Měla by rozvíjet sebeúctu; sebedůvěru; schopnost přebírat odpovědnost za své činy; 

mezilidské vztahy postavit jako hodnotu; respektovat názory, potřeby a práva ostatních; 

reagovat na morální, sociální a kulturní otázky; schopnost reagovat na rizika spojená 

s globalizací a dalšími sociokulturními jevy. Dále by měla podporovat osobnostní stabilitu, 

vyrovnání se s riziky, péči o své zdraví, pěstování mezilidských vztahů a jednat ku prospěchu 

svému, ale i druhým lidem. Průřezové téma směřuje k jedinci, k rozvoji jeho předpokladů pro 

ţivot se sebou samým i s druhými v aktuální společnosti; k rozvoji jeho dovedností pro ţivot     

a etických předpokladů ve společenství. [7] 

Z výše uvedeného je tedy patrné, ţe jiţ zmíněné vzdělávací oblasti tyto nároky reflektují a se 

všemi oblastmi více či méně souvisí.  

Přínos průřezového tématu: 

- Respekt přirozenosti a rozmanitosti projevů ţivota a kultury kaţdého jednotlivce; 

- Mravní dopady sociálních a komunikačních aktů; 

- Hodnota lidské spolupráce; 

- Ţivotní situace a nabízená řešení. [7] 

Tematické okruhy průřezového tématu: 

 Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti; 

 Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů; 

 Sociální komunikace; 

 Morálka všedního dne; 

 Spolupráce a soutěţ. [7] 
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7.3.4.2 Charakteristika výchovy k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

Ţákům by měl být nastíněn kritický pohled na procesy současného světa. Rostoucí význam 

spolupráce na různých aktivitách; evropská integrace; příznivé a nepříznivé jevy 

hospodářských, sociálních, politických, kulturních a environmentálních prvků.    

Přínos průřezového tématu: 

- Přijímání zodpovědnosti; 

- Aktivní účast na řešení problémů nejen lokálních; 

- Vnímavost ke kulturním rozdílům; 

- Potřeba a přínos mezilidské soudrţnosti a spolupráce; 

- Respekt a rozvoj duchovních a etických hodnot, k toleranci, spravedlnosti a demokracii, 

odlišných názorů a pohledů na svět; 

- Solidarita; 

- Respekt a ochrana kulturního dědictví; 

- Vnímavost k dopadům a důsledkům globalizačních a rozvojových procesů; 

- Správné postoje k otázkám míru a lidských práv; 

- Obrana proti násilí, teroru a škodlivým vlivům globalizačních a rozvojových procesů. [7] 

Zde jsou opět patrné jiţ předešlé vstupy tohoto průřezového tématu do jiţ zmíněných 

vzdělávací oblastí.   

Tematické okruhy průřezového tématu: 

 Globalizační a rozvojové procesy; 

 Globální problémy, jejich příčiny a důsledky; 

 Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce; 

 Ţijeme v Evropě; 

 Vzdělávání v Evropě a ve světě. [7] 

7.3.4.3 Charakteristika multikulturní výchovy 

Úkolem tohoto průřezového tématu je zejména tolerance vůči jiným kulturám, národnostním, 

etnikům, rasám, náboţenství, různému ţivotnímu stylu a uznávání jiných hodnot a v neposlední 

řadě podpora integrace při zachování vlastní kulturní identity.  

Přínos průřezového tématu: 
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- Pochopení a respekt osobnostních odlišností; 

- Respekt rovnoprávnosti etnických skupin; 

- Vlastní kulturní identita; 

- Důleţitost integrace jedince; 

- Solidarita; 

- Základní morální hodnoty; 

- Odstranění diskriminace, amorality, intolerance, xenofobie a rasizmu. [7] 

Tematické okruhy průřezového tématu: 

 Základní problémy sociokulturních rozdílů; 

 Psychosociální aspekty interkulturality; 

 Vztah k multilingvní situaci ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí. 

[7] 

Zde je opět patrný „vpád“ průřezového tématu do vzdělávacích oblastí.  

7.3.4.4 Charakteristika environmentální výchovy 

Environmentální výchova je moţná nyní, více neţ kdy jindy, nezbytností pro udrţitelný rozvoj 

nás a planety, na které ţijeme. Řadí se mezi prvořadé zájmy mnoha států a jejich společenství. 

Dnešní člověk si mnohem více uvědomuje dopady svého jednání. To jak se dnes chová 

například k ţivotnímu prostředí, se mu „zítra“ vrátí.  

Přínos průřezového tématu: 

- Postavení člověka v přírodním systému a jeho odpovědnost za další vývoj na planetě; 

- Postavení člověka vůči přírodě a v přírodě; 

- Úcta k přírodním hodnotám; 

- Vyuţití přírodních zdrojů a nevratné poškození ţivotního prostředí; 

- Ekologická odpovědnost. [7] 

Tematické okruhy průřezového tématu: 

 Problematika vztahů organizmů a prostředí; 

 Člověk a ţivotní prostředí; 

 Ţivotní prostředí regionu a České republiky. [7] 
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7.3.4.5 Charakteristika mediální výchovy 

Mediální komunikace je rychle rozvíjející se oblast zprostředkování informací, do které se 

zapojuje čím dál více jednotlivců i skupin. Masová média a mediální komunikace mají 

nezanedbatelný vliv sděleními, která poskytují, jsou jedním z ovlivňujících faktorů kvality 

našeho ţivota. Podstatným rysem médií je tzn. masová společnost, která klade důraz na 

spotřebu, proţitek a přítomnost. Tento trend kromě výhod přenáší i celou řadu rizik, jak je 

například ztráta orientace ve společnosti a jejich morálních hodnotách. Průřezová témata 

souvisí s obory humanitní povahy. [7] 

Přínos průřezového tématu: 

- Kritický odstup k mediálním produktům; 

- Rozeznání společenských hodnot; 

- Obohacení ţivota kulturními rozdíly; 

- Vlastní ţivotní styl jako výraz vlastní autenticity. [7] 

Tematické okruhy průřezového tématu: 

 Média a mediální produkce; 

 Mediální produkty a jejich významy; 

 Uţivatelé; 

 Účinky mediální produkce a vliv médií; 

 Role médií v moderních dějinách. [7] 

7.4 Rámcový učební plán  

Konkrétní způsoby realizace výuky stanovuje ŠVP, je však v kompetenci školy určit, zda to 

bude prostřednictvím seminářů, cvičení, kurzů, projektů, praxe apod. V obecných poznámkách 

RVP je potom uvedena časová dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí, včetně poţadavku na 

zařazení do příslušného ročníku. [7] 

8. METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO PVČ 

V této kapitole navrhnu metodické doporučení pro PVČ od 1. do 4. ročníku školy gymnazijního 

typu. Protoţe veškeré, v této práci citované dokumenty a záznamy vnímali tématiku poţární 

ochrany jako součást Ochrany člověka za mimořádných událostí, budu tedy i já v této práci 

uvaţovat PVČ celé tématiky, nikoli jen vymezenou jednu její část – poţární ochranu.  
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Návrh výuky zohledňuje poţadavek na výstupy z RVP a cíle definované Koncepcí poţární 

prevence v České republice do roku 2016.  

Ve své metodice budu vycházet z logiky zařazení tématu do ročníků a do předmětů. Navrhnu, 

do jakých předmětů bude vhodné problematiku začlenit, formu výuky a doporučím materiály.  

V 1. ročníku si studenti zopakují informace, které nabyli na základní škole. Ve 2. – 4. ročníku 

se budou na jejich vědomosti „nabalovat“ další informace. Cílovým výstupem bude jedinec, 

který je schopen ochraňovat své zdraví a svůj ţivot, a zdraví a ţivot ostatních osob; jedinec, 

který je schopen ochraňovat ţivotní prostředí; je si plně vědom následků svých rozhodnutí         

a svého jednání; je schopen dopady svých rozhodnutí a jednání předvídat a je plně odpovědný 

za své činy v souvislosti s ochranou člověka za mimořádných událostí.  

8.1 Základní vzdělání 

Studenti nastupující do 1. ročníků gymnázií, přichází z různých základních škol. Proto zde 

vnímám nutnost sjednotit informace, nabyté za uplynulých 9 let studia. V 1. ročníku by tedy 

mělo být opakování toho, co jiţ studenti znají a  sjednocení různých úrovní znalostí a vědomostí 

na stejnou výchozí. V dalším ročníku se bude na tyto znalosti a vědomosti navazovat. 

Dne 29. ledna 2013 vydalo MŠMT dokument pod názvem Opatření ministra školství, mládeţe 

a tělovýchovy č.j. MŠMT-2647/2013-210, kterým se mění  RVP pro základní vzdělávání. 

Upravený RVP pro základní vzdělávání nabývá účinnosti od 1. 9. 2013.  Do tohoto data jsou 

školy povinny přepracovat ŠVP a ve školním roce 2013/14 musí jiţ vyučovat v souladu               

s upraveným RVP pro základní vzdělávání. [8] [11] 

Ve své práci budu pracovat jiţ s upraveným RVP, byť změny v tomto dokumentu nemají ţádný 

vliv na výuku tématiky Ochrany člověka za mimořádných událostí. 

Ještě je nutné dodat, ţe RVP pro gymnázia navazuje vzdělávacími oblastmi i vzdělávacími 

obory na RVP pro základní školy. Všechny předměty, které ţáci na základní škole měli, se na 

gymnáziu opakují a dochází zde k postupnému přidávání a prohlubování informací. Na 

studenty jsou kladeny větší nároky a to zejména v očekávaných výstupech.  

Připomeňme si, s čím by se studenti měli setkat v 1. a 2. stupni základních škol v souvislosti 

s ochranou člověka za mimořádných událostí.  
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V 1. stupni je cílem upozornit ţáky na význam prevence rizik, na opatrné a preventivní chování 

a jak je důleţité obstát v obtíţných situacích. Rozvíjet u nich znalost nebezpečí a rozeznat 

varování před nebezpečím, schopnost rizika odhadovat a vyhýbat se jim a odpovědnost za 

vlastní zdravím a bezpečnost a za následky svého jednání. Dovednost poskytnout pomoc při 

záchraně ţivota a zdraví. Ţáci se učí rozpoznat a popsat pozici v neznámém prostředí, 

schopnost orientace a pohybu, učí se pouţívat plány města a mapy. Učí se rozeznat označení 

uzávěrů rozvodných zařízení elektrické energie, plynu, vody, topení a produktovodů, věcných 

prostředků poţární ochrany a poţárně bezpečnostních zařízení. [13] 

Poţadované výstupy na ţáky jsou: 

- Pochopení a odhadnutí konkrétních nebezpečí a rizik, se kterými se mohou setkávat 

v běţném ţivotě, např. nebezpečné situace v dopravě, nebezpečí při pouţívání 

chemických látek v domácnosti, nebezpečí zásahu elektrickým proudem, úrazy při 

sportu a dalších zájmových činnostech, nebezpečí při manipulaci s ohněm. 

- Dodrţování zásad a pravidel bezpečného chování ve všech ţivotních situacích.  

- Rozpoznat mimořádné události, varovný signál, poţární poplach a zkoušku sirén. 

- Dokázat přivolat pomoc, pouţít linku tísňového volání a zvládnout komunikaci 

s operátory. 

- Poskytnutí základní 1. pomoci.  

o Prevence úrazů a onemocnění. 

o Rozlišení příčin úrazů. 

o Bezpečnostní zásady při zásahu jiné osoby elektrickým proudem. 

- Účelné chování při poţáru a různých jiných mimořádných událostí či při rizikových 

situacích. Vyhledání pomoci.  

- Bezpečný pohyb v budovách i mimo ně při rizikových situacích.  

- Zásady bezpečného pouţívání otevřeného plamene.  

- Schopnost rozlišit uhasitelnost poţáru. 

- Znalost základních sloţek IZS a jejich funkce a činnost. 

- Schopnost rozpoznat nebezpečnou osobu, rizikové situace a místa, umět odmítnout 

nevhodné návrhy. [13] 

Ve 2. stupni základní školy je cílem výuky navázat na jiţ nabyté znalosti a dovednosti a dále je 

rozvíjet a prohlubovat. V tomto stupni je rozvíjena schopnost adekvátně reagovat při vzniku 

mimořádné události a s tím spojených následných akcích. Rozvíjeny jsou i schopnosti                  
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a dovednosti potřebné k prevenci těchto mimořádných událostí. Je kladen i důraz na schopnost 

rozpoznat příčiny a projevy rizikového chování a činností včetně jejich moţných dopadů. [13] 

Poţadované výstupy na ţáky jsou: 

- Schopnost charakterizovat rizika vzniku mimořádných událostí a jejich dopady. 

- Schopnost rozpoznat a adekvátně reagovat na varovný signál, schopnost se evakuovat.  

- Schopnost ovládat základní zásady a postupy spojené s nejběţnějšími mimořádnými 

událostmi v ČR, např. povodně, atmosférické poruchy a havárie. 

- Schopnost aktivně předcházet rizikům ohroţujícím ţivot a zdraví. 

- Schopnost vhodné reakce v případě ohroţení a nebezpečí. 

- Poskytnutí 1. pomoci.  

- Schopnost vysvětlit rizika a příčiny poţárů, principů hoření a klasifikace poţárů do tříd.  

- Schopnost charakterizovat zásady protipoţární prevence; adekvátní reakce při vzniku 

poţáru a pouţití vhodných metod hašení poţáru.  

- Znalost rozdělení hasicích přístrojů a jejich pouţití. 

- Bezpečné opuštění prostor zasaţených poţárem. 

- Osvojení preventivních způsobů rozhodování, chování a jednání. 

- Charakteristika přírodních a antropogenních událostí. 

- Aktivní ochrana při mimořádných událostech.  

- Dekontaminace. 

- Schopnost rozpoznat fyzické a duševní násilí, včetně příznaků, projevů a dopadů             

a adekvátní reakce na tuto situaci. Nebýt lhostejný a zajistit pomoc.  

- Schopnost rozlišit protiprávní jednání a chování ve vztahu k ohroţení fyzického               

a duševního zdraví. Nebýt lhostejný a zajistit pomoc.  

- Schopnost zvládnout základní způsoby přeţití v přírodě.  

- Adekvátní a odpovědné chování jedince ve vztahu k ohroţení fyzického a duševního 

zdraví.  

- Schopnost rozpoznat rizikové prostřední a činnosti a vybývat se jim. [13] 

8.2 Metody a formy výuky 

Metody a formy výuky jsou plně v kompetenci škol, případně vyučujících. Lze vyuţít 

jakoukoliv vhodnou metodu a formu s ohledem na vstupy a poţadované výstupy, zkušenosti     

a dobrou praxi vyučujícího a vztahy mezi vyučujícím a studenty. Doporučena je tako vá forma 

výuky, která povede studenty k samostatnosti; k zodpovědnosti za sebe samého a okolí, kterého 
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se dotýká svými činnostmi a k uvědomění si praktického vyuţití nabytých znalostí při ochraně 

člověka za mimořádných událostí. 

Podporována je práce jednotlivce, ale i skupinová spolupráce; příprava referátů a prezentací na 

dané téma z běţně dostupných zdrojů a informací, které můţe student získat např. zájmem         

o prostředí a okolí, kde ţije, chodí do školy a pohybuje se; analýzy událostí za účelem zjištění 

kořenových příčin těchto událostí; výběr vhodných nápravných a preventivních opatření 

s cílem odstranit nebo minimalizovat příčiny událostí. Diskuze, jako neoddělitelná součást 

přípravy sebevědomého jedince. Mezi vhodné aktivity řadím i nácviky situací, soutěţe a hry 

např. na vyšetřovatele, jejichţ cílem je např. ohledání místa události za účelem schopnosti 

definovat událost, rozpoznat hrozící nebezpečí a umět se v daný okamţik správně rozhodnout, 

nacvičit si scénář nehody – prioritní úkony. Aktivity podobného rázu je vhodné zařadit např. do 

kurzů, jako jsou lyţařský a tělovýchovný kurz, jazykový kurz a jiné pobytové kurzy pořádané 

školou.  

V neposlední řadě je velmi důleţitá i teoretická výuka, bez které by student neměl potřebnou 

základnu informací k dalším aktivitám. Vyučující by kromě odborné literatury a učebnic mohl 

pouţít různé běţně dostupné propagační materiály a videa sloţek IZS a zájmových orgánů         

a institucí, informace z internetu či havarijní dokumentaci školy. Jako důleţitý zdroj informací 

vnímám i dění v naší republice. Informace, které se staly doma, máme tendenci vnímat 

mnohem empatičtěji, neţ událost, která se stala ve vzdálené zemi. Vítaným zpestřením pro 

studenty vţdy byly a jsou exkurze.  Zajímavou a na informace bohatou exkurzí je např. 

návštěva místní sluţebny sloţek IZS a HZS, zeměpisného muzea a galerie a další místa, která 

lze v rámci různých předmětů navštívit.   Dle mého názoru jsou i velmi efektivní besedy a různé 

diskuze s praktiky z daného oboru a praktické ukázky. Ze získaných informací můţe těţit nejen 

student, ale i vyučující. Besedy a diskuze mnohdy pospojují získané znalosti a vědomosti 

s praxí. Student má lepší představivost praktického vyuţití, toho, co se ve škole naučil.  

Výuka Ochrany člověka za mimořádných událostí by měla být kreativní, tak aby si student 

dokázal zapamatovat informace, které mohou jemu nebo jeho blízkým osobám zachránit ţivot.    

8.3 Návrh – 1. ročník gymnázia 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, opakování učiva z předchozích ročníků je ţádoucí zejména kvůli 

rozdílným výukovým materiálům, které jsou pouze doporučující.   
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V 1. ročníku je cílem sjednotit znalosti a vědomosti v oblasti Ochrany člověka za mimořádných 

událostí, nastavit jednotnou úroveň znalostí jako základ, na který bude dále navazováno              

a připomenout studentům základní informace v této tématice.  

Poţadovaná znalost po ukončení 1. ročníku: 

- Prevence úrazů – chemikálie v domácnosti; 

- Poţární bezpečnost – poţáry, hoření, státní správa; 

- Mimořádné události – rozdělení, příčiny, dopady, biologický charakter; základní úkoly 

ochrany obyvatelstva; zásady chování; 

- Sloţky IZS.; 

- Fyzické a duševní násilí;  

- Základní 1. pomoc  - běţné aktivity, přeţití v přírodě; 

- Nebezpečí a rizika v běţném ţivotě a jejich předcházení.; 

- Dodrţování zásad bezpečného chování a postupy při běţných situacích;  

- Neziskové organizace a sdruţení občanů. 

8.4 Návrh – 2. ročník gymnázia 

 

V předchozím ročníku studenti získali stejné podklady ke studiu. Je tedy moţno zcela navázat 

na učivo z 1. ročníku.  

Poţadované výstupy na studenty jsou: 

- Poţární bezpečnost  - rozšíření znalostí o poţárech a hoření, hasební látky; 

- Mimořádné události  - nebezpečné látky; mimořádné události v ČR a ve světě, jejich 

předcházení a povinnosti s nimi spojen; 

- Trestní právo – neposkytnutí 1. pomoci; fyzické a duševní násilí; 

- Poskytnutí 1. pomoci při náročnějších aktivitách, při rizikových činnostech, např. 

pouţívání nářadí, nástrojů, při sportu, v přírodě; 

- Nebezpečí a rizika při náročnějších aktivitách a jejich předcházení; 

- Dodrţování zásad bezpečného chování a postupy při náročnějších aktivitách. 

8.5 Návrh – 3. ročník gymnázia 

V předchozím ročníku studenti navázali na informace z 1. ročníku.  Došlo k mírnému rozšíření 

znalostí. V tomto trendu bude pokračovat i studium ve 3. ročníku. Ochrana a prevence 

v běţných situacích byla rozšířena o situace mimořádné.  Kromě mírného prohloubení znalostí 

by tento obor měl plnit i funkci neustálého opakování. Domnívám se tedy, ţe není úplně zcela 
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nutné dělat obrovské pokroky v probíraných tématech. Zcela vyhovujícím výstupem je mírné 

prohloubení znalostí se záměrem zopakování, toho co jiţ známe a prověření, zda to stále 

známe. Dovolím si zde krátký citát: „Opakování je matka moudrosti“.  

Poţadované výstupy na studenty jsou: 

- Znalosti z předchozích ročníků; 

- Poţární bezpečnost: povinnosti fyzických osob ze zákona o poţární ochraně, evakuace; 

- IZS: povinnosti fyzických osob ze zákona o IZS; 

- Mimořádné události: povinnosti fyzických osob při mimořádných událostech, havarijní 

plány; 

- Poskytnutí 1. pomoci. 

8.6 Návrh – 4. ročník gymnázia 

V tomto ročníku by mělo kromě neustálého opakování dojít k pospojování nabytých 

vědomostí.  Studenti by měli získat ucelený přehled o legislativním rámci v ČR v souvislosti 

s ochranou člověka za mimořádných událostí. Musí být schopni vyhodnotit dopady a následky 

svého jednání; rozpoznat moţná nebezpečí a zaujmout správný postoj k zvládnutí nebezpečné 

události se záměrem ochránit sebe samotného i ostatní osoby; schopni poskytnout 1. pomoc při 

běţných i mimořádných událostech, při událostech typických pro ČR; schopni své vlastní 

ochrany před fyzickým i duševním nebezpečím. V tomto ročníku se studenti mimo jiné 

dotknou problematiky terorizmu a extremizmu. 

Poţadované výstupy na studenty jsou: 

- Mimořádné události – útoky; 

- Krizové stavy; 

- Evakuace, ukrytí a nouzové přeţití; 

- Terorizmus, extrémizmus.  

8.7 Návrh na umístění výuky do konkrétních předmětů 

Při umístění výuky jsem zohlednila poţadavek na výstupy z RVP pro gymnázia. Zpracovala 

jsem návrhy 2. V návrhu 1 tématiku Ochrany člověka za mimořádných událostí umisťuji do 

předmětů, podle vhodnosti obsahu předmětu.  V tomto návrhu je tématika velmi blízká 

probíraným tématům v daném roce a konkrétním předmětu. Návrh 2 zohledňuje budoucí snahy 

začlenit tématiku do vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, který je nyní součástí vzdělávací 
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oblasti Člověk a zdraví s celkovou dotací 8 vyučovacích hodin týdně. Výchova ke zdraví je 

povinný předmět s dostatečnou časovou dotací.  

V obou návrzích jsem dávala přednost umístění tématiky do povinného předmětu.  

Výběr návrhu případně rozdílné umístění tématiky, by mělo být zapracováno v ŠVP. 

V návrhu současně definuji i předpokládanou časovou dotaci na výuku, potřebné výukové 

materiály (příloha 1) a testové otázky (příloha 2), kterými je moţno ověřit ţádoucí výsledek.  

Obrázek níţe ukazuje, jaké předměty jsou v jakém roce povinné a jaké je na ně časová dotace. 

Toto byl pro mě výchozí formát, na kterém jsem stavěla návrhy.  

 

Obr. 1 zařazení vzdělávacích oblastí a oborů v jednotlivých ročnících 
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8.7.1 Umístění výuky do 1. ročníku – návrh 1  

 

Vzdělávací 

oblast 

 

 

1. ročník - poţadované výstupy 

 

1. ročník 

 

výukový 

materiál 

1. ročník 

 

testové 

otázky 

1. ročník 

 
Vzdělávací obor  

předpoklad 
časový fond 

Člověk a příroda     

Fyzika Ochrana před bleskem  
 - definice jevu 

 - zřizování 
 - bleskosvod 

 - bleskosvod Franklinova typu 
 - aktivní bleskosvod 
 - zasaţení bleskem a poskytnutí 1. pomoci 

45 min 1. - 4. 1. - 3. 

Chemie Prevence úrazů 

- Pouţití chemických látek v domácnosti   
- Nebezpečné vlastnosti chemických látek  

- Ochrana před nebezpečnými vlastnostmi 
chemických látek  
Poţární bezpečnost 

- Zásady bezpečného pouţívání otevřeného 
plamene  

- Poţár  
- Příčiny poţárů  
- Typy poţárů  

- Dopady poţárů  
- Principy hoření  

- Fáze poţáru 
- Hasicí přístroje a jejich pouţití  
Technicko bezpečnostní parametry 

Fyzikálně chemické vlastnosti látek 
Mimořádné události.  

- chemický útok 

45 min 

 
 

 
 

45 min 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

45 min 

45 min 
10 min 

5. - 18. 4. - 21. 

Biologie Mimořádné události.  
- biologický útok, epidemie  

25 min 9. 26. - 30. 

Geografie Mimořádné události antropogenní 

- Rozdělení  
- Příčiny 

- Dopady  

45 min 21. - 23. 31. - 40. 

Geologie Mimořádné události přírodní  
- Rozdělení  

- Příčiny  
- Dopady  

45 min 21. - 30. 31. - 38., 
41. – 44. 

Člověk a 

společnost 
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Občanský a 

společenskovědní 
základ 

Mimořádné události 

- Základní úkoly ochrany obyvatelstva  - 
varování, evakuace a ukrytí. 
- Evakuační zavazadlo   

- Havarijní plány a jejich důleţitost  
- Význam evaluačních plánů  

- Značení únikových cest  
Sloţky IZS. 
- Základní a ostatní sloţky IZS  

- Činnost sloţek IZS 
- Záchranné a likvidační práce  

- Organizace a činnost orgánů státní správy ze 
zákona o IZS 
Diskriminace, agrese, šikana. 

Fyzické a duševní násilí.   
- Rozpoznání projevů a příznaků fyzického a 

duševního násilí a moţné reakce na toto jednání 
- Dopady a reakce na fyzické a duševní násilí 
Poţární bezpečnost 

- Evakuace při poţárech  
- Organizace a činnost orgánů státní správy ze 

zákona o poţární ochraně  
- Jednotky poţární ochrany a jejich základní 
úkoly  

Neziskové organizace a sdruţení občanů 
- Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
("SHČMS") 

- Moravská hasičská jednotka ("MHJ") 
- Česká hasičská jednotka ("ČHJ") 

- Sdruţení poţárního a bezpečnostního 
inţenýrství Ostrava ("SPBI") 
- Česká asociace hasičských důstojníků 

("ČAHD") 
- Svaz záchranných brigád kynologů 

- Vodní záchranná sluţba 
- Horská sluţba 
- Český červený kříţ 

- Česká speleologická společnost  
- Speleologická záchranná sluţba 

45 min  

 
 
 

 
 

 
45 min  

 

 
 

 
 

25 min 

25 min  
 

 
 

45 min 

 
 

 
 
 

45 min 

21., 

31. - 57. 

31., 32., 

45. – 61., 
62. – 73. 

Člověk a zdraví     



Stránka 43 z 62 

 

Tělesná výchova Opakování, rozvíjení poznatků z předchozích 

ročníků formou diskuze o zkušenostech a 
poznatcích. 
Sebeobrana, péče o zdraví a poskytnutí pomoci. 

- Důleţitá telefonní čísla 
- Přeţití v přírodě (orientace v terénu, tvorba 

improvizovaného přístřešku, moţnosti a 
způsoby signalizace, značení tras pochodu, 
lesní plodiny, rostliny, ţivočichové, brodění se 

vodním tokem, jak získat pitnou vodu, ochrana 
před nebezpečnou zvěří, rozdělání ohně, a další  

- Zajištění 1. pomoci při běţných aktivitách a 
lehkých typech zranění  

10 min 

 
 

90 min 

58. - 67. 74. – 80. 

Výchova ke 

zdraví 

Prevence úrazů. 

- Bezpečné chování při běţných aktivitách  
- Prevence rizik při běţných aktivitách 

Prevence přenosných nemocí 

25 min 

 
 

25 min 

61., 63., 

68., 69. 

81. – 84. 

Tab. 1 umístění výuky do 1. ročníku návrh 1 

Ve vzdělávacích oblastech a oborech: Dějepis, Člověk a svět práce, Informatika a informační    

a komunikační technologie a Průřezových tématech (Osobní a sociální výchova, Výchova 

k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální 

výchova, Mediální výchova) pro tento ročník, návrh 1, výuku Ochrany člověka za 

mimořádných událostí nenavrhuji.  
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8.7.2 Umístění výuky do 1. ročníku – návrh 2  

 

Vzdělávací 

oblast 

 

 

1. ročník - poţadované výstupy 

 

1. ročník 

 

výukový 
materiál 

1. ročník 

 

testové 
otázky 

1. ročník 

 

Vzdělávací obor  

předpoklad 
časový fond 

Člověk a 

příroda 

    

Fyzika Ochrana před bleskem  

 - definice jevu 
 - zřizování 

 - bleskosvod 
 - bleskosvod Franklinova typu 
 - aktivní bleskosvod 

 - zasaţení bleskem a poskytnutí 1. pomoci 

45 min 1. - 4. 1. - 3. 

Chemie Poţární bezpečnost 
- Zásady bezpečného pouţívání otevřeného 

plamene  
- Poţár  
- Příčiny poţárů  

- Typy poţárů  
- Dopady poţárů  

- Principy hoření  
- Fáze poţáru 
- Hasicí přístroje a jejich pouţití  

Technicko bezpečnostní parametry 
Fyzikálně chemické vlastnosti látek 

45 min 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

45 min 
45 min 

10. - 18. 2.,  
10. - 25. 

Geografie Mimořádné události antropogenní 

- Rozdělení  
- Příčiny 
- Dopady  

45 min 21. - 23. 31. – 40. 

Geologie Mimořádné události přírodní  
- Rozdělení  

- Příčiny  
- Dopady  

45 min 21. - 30. 31. - 38., 
41. – 44. 

Člověk a zdraví     

Tělesná výchova Opakování, rozvíjení poznatků z předchozích 

ročníků formou diskuze o zkušenostech a 
poznatcích. 
Sebeobrana, péče o zdraví a poskytnutí 

pomoci. 
- Důleţitá telefonní čísla 

- Přeţití v přírodě (orientace v terénu, tvorba 
improvizovaného přístřešku, moţnosti a 
způsoby signalizace, značení tras pochodu, 

lesní plodiny, rostliny, ţivočichové, brodění se 

10 min 

 
 

90 min 

58. - 67. 74. – 80. 
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vodním tokem, jak získat pitnou vodu, ochrana 

před nebezpečnou zvěří, rozdělání ohně, a další  
- Zajištění 1. pomoci při běţných aktivitách a 
lehkých typech zranění  

Výchova ke 
zdraví 

Prevence úrazů. 
- Bezpečné chování při běţných aktivitách - 

Prevence rizik při běţných aktivitách  
- Pouţití chemických látek v domácnosti   
- Nebezpečné vlastnosti chemických látek  

- Ochrana před nebezpečnými vlastnostmi 
chemických látek 

 Prevence přenosných nemocí 
Mimořádné události. 
- Chemický útok 

- Biologický útok, epidemie  
- Jaderný útok, radiace - ochrana člověka před 

nebezpečným zářením 
Základní úkoly ochrany obyvatelstva   
- Varování, evakuace a ukrytí. 

- Evakuační zavazadlo   
- Havarijní plány a jejich důleţitost  

- Význam evaluačních plánů  
- Značení únikových cest  
Poţární bezpečnost 

- Evakuace při poţárech  
- Zvířata při poţárech  
- Význam evaluačních plánů  

- Značení únikových cest  
- Organizace a činnost orgánů státní správy ze 

zákona o poţární ochraně  
- Jednotky poţární ochrany a jejich základní 
úkoly  

Sloţky IZS. 
- Základní a ostatní sloţky IZS 

- Činnost sloţek IZS 
- Záchranné a likvidační práce  
- Organizace a činnost orgánů státní správy ze 

zákona o IZS 
Diskriminace, agrese, šikana. 

Fyzické a duševní násilí.   
- Rozpoznání projevů a příznaků fyzického a 
duševního násilí a moţné reakce na toto 

jednání  
- Dopady a reakce na fyzické a duševní násilí  

45 min 
 

 
 
 

 
 

25 min 
45 min 

 

 
 

 
45 min 

 

 
 

 
 

45 min 

 
 
 

 
 

 
 
 

25 min 
 

 
 
 

 
25 min 

25 min 

5. - 9.,  
19. - 21., 

31. - 46., 
61., 63.,  
68.  - 74. 

4. - 8.,  
10. - 15., 

22. - 38., 
45. - 64., 
66. - 73., 

81. – 98., 

Tab. 2 umístění výuky do 1. ročníku návrh 2 
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Ve vzdělávacích oblastech a oborech: Biologie, Člověka a společnost (Občanský                            

a společenskovědní základ, Dějepis), Člověk a svět práce, Informatika a informační                      

a komunikační technologie a Průřezových tématech (Osobní a sociální výchova, Výchova 

k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální 

výchova, Mediální výchova) pro tento ročník, návrh 2, výuku Ochrany člověka za 

mimořádných událostí nenavrhuji.  
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8.7.3 Umístění výuky do 2. ročníku – návrh 1  

 

     

Vzdělávací 

oblast 

 

 

2. ročník - poţadované výstupy 

 

2. ročník 

 

výukový 

materiál 
2. ročník 

 

testové 

otázky 
2. ročník 

 

Vzdělávací obor  

předpoklad 
časový fond 

Člověk a 

příroda 

    

Chemie Opakování, rozvíjení poznatků z předchozích 
ročníků formou diskuze o zkušenostech a 
poznatcích. 

Mimořádné události 
- Znaky a projevy havárií s nebezpečnými 

látkami  
- Šíření nebezpečných látek při haváriích  
Poţární bezpečnost.  

- Předpoklady a podmínky hoření  
- Poţárně technické charakteristiky látek  

- Jevy, doprovázející hoření 
- Zplodiny hoření  
- Klasifikace poţárů (třídy poţárů)  

- Metody hašení  
- Hasební látky  

45 min 
 
 

45 min 
 

 
 

90 min 

13., 14., 
17., 33., 

61.,  

75. - 78. 

18. - 21., 
54.,  

99. – 112. 

Geografie Mimořádné události antropogenní.  

- Mimořádné události ve světě  
- Mimořádné události v ČR  
- Povinnosti k předcházení mimořádným 

událostem  
- Poţadavky na fyzické osoby na prevenci před 

mimořádnými událostmi  

45 min 31., 61., 

80. - 83. 

113. – 121. 

Geologie Mimořádné události přírodní.  
- Mimořádné události ve světě  
- Mimořádné události v ČR  

- Povinnosti k předcházení mimořádným 
událostem  

- Poţadavky na fyzické osoby na prevenci před 
mimořádnými událostmi  

45 min 31., 61., 
80. - 83. 

122. – 128. 

Člověk a 

společnost 
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Občanský a 

společenskovědní 
základ 

Opakování, rozvíjení poznatků z předchozích 

ročníků formou diskuze o zkušenostech a 
poznatcích.  
1. pomoc 

- Trestní právo ve vztahu k neposkytnutí 1. 
pomoci 

- Trestní právo ve vztahu k neposkytnutí 1. 
pomoci při dopravní nehodě 
- Povinnosti fyzických osob na místě dopravní 

nehody  
Fyzické a duševní násilí  

- Práva osob, na kterých je pácháno fyzické a 
duševní násilí  
- Trestní právo ve vztahu k fyzickému a 

duševnímu násilí   

10 min 

 
 

30 min 

 
 

 
 
 

 
20 min 

61., 62., 

65., 66., 
84. – 86., 

74. - 77., 

79., 80., 
129. – 139. 

Člověk a zdraví     

Tělesná výchova Opakování, rozvíjení poznatků z předchozích 

ročníků formou diskuze o zkušenostech a 
poznatcích. 

Sebeobrana, péče o zdraví a poskytnutí 1. 
pomoci. 
- Zajištění pomoci při náročnějších aktivitách a 

těţších typech zranění vyţadující ošetření 
lékařem  

- Zajištění pomoci v přírodě  

20 min 

 
 

30 min 

61., 63., 

64., 65., 
66., 

74. - 80. 

Výchova ke 
zdraví 

Prevence úrazů.  
- Bezpečné chování při náročnějších aktivitách  

- Prevence rizik při náročnějších aktivitách  
- Prevence úrazů při sportu  

Mimořádné události.  
- Zásady chování při jednotlivých typech 
mimořádných událostí  

30 min 
 

 
 

 
 

30 min 

61., 63., 
68., 87., 

140. – 145. 

Tab. 3 umístění výuky do 2. ročníku návrh 1 

Ve vzdělávacích oblastech a oborech: Fyzika, Biologie, Dějepis, Člověk a svět práce, 

Informatika a informační a komunikační technologie a Průřezových tématech (Osobní                 

a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní 

výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova) pro tento ročník, návrh 1, výuku 

Ochrany člověka za mimořádných událostí nenavrhuji.  
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8.7.4 Umístění výuky do 2. ročníku – návrh 2  

 

Vzdělávací 

oblast 

 

 

2. ročník - poţadované výstupy 

 

2. ročník 

 

výukový 
materiál 

2. ročník 

 

testové 
otázky 

2. ročník 

 

Vzdělávací obor  

předpoklad 
časový fond 

Člověk a 

příroda 

    

Chemie Poţární bezpečnost.  

- Předpoklady a podmínky hoření  
- Poţárně technické charakteristiky látek  

- Jevy, doprovázející hoření 
- Zplodiny hoření  
- Klasifikace poţárů (třídy poţárů)  

- Metody hašení  
- Hasební látky  

90 min 13., 14., 

17., 79. 

18. - 21., 
107. – 112. 

Geografie Mimořádné události antropogenní.  
- Mimořádné události ve světě  

- Mimořádné události v ČR  
- Povinnosti k předcházení mimořádným 

událostem  
- Poţadavky na fyzické osoby na prevenci před 
mimořádnými událostmi  

45 min 31., 61., 
80., 81., 

113. – 121. 

Geologie Mimořádné události přírodní.  

- Mimořádné události ve světě  
- Mimořádné události v ČR  

- Povinnosti k předcházení mimořádným 
událostem  
- Poţadavky na fyzické osoby na prevenci před 

mimořádnými událostmi  

45 min 31., 61.,  

80. - 83. 

122. – 128. 

Člověk a zdraví     

Tělesná výchova Opakování, rozvíjení poznatků z předchozích 
ročníků formou diskuze o zkušenostech a 
poznatcích. 

Sebeobrana, péče o zdraví a poskytnutí 1. 
pomoci. 

- Zajištění pomoci při náročnějších aktivitách a 
těţších typech zranění vyţadující ošetření 
lékařem  

- Zajištění pomoci v přírodě  

20 min 
 
 

30 min 

61., 63., 
64., 65., 

66. 

74. - 80. 

Výchova ke 

zdraví 

Opakování, poznatků z předchozích ročníků 

formou diskuze o zkušenostech a poznatcích. 
Prevence úrazů.  
- Bezpečné chování při náročnějších aktivitách  

- Prevence rizik při náročnějších aktivitách - 
Prevence úrazů při sportu  

20 min 

 
 

30 min 

 
 

47. – 57., 

61., 63., 
65., 66., 

68.,  

75. - 78.,  
84. - 87. 

54., 66., 

72. - 74., 
76., 77., 
79., 80., 
99. - 106., 
129. – 145. 
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Mimořádné události.  

- Zásady chování při jednotlivých typech 
mimořádných událostí  
- Znaky a projevy havárií s nebezpečnými 

látkami  
- Šíření nebezpečných látek při haváriích  

1. pomoc 
- Trestní právo ve vztahu k neposkytnutí 1. 
pomoci 

- Trestní právo ve vztahu k neposkytnutí 1. 
pomoci při dopravní nehodě  

- Povinnosti fyzických osob na místě dopravní 
nehody  
Fyzické a duševní násilí  

- Práva osob, na kterých je pácháno fyzické a 
duševní násilí  

- Trestní právo ve vztahu k fyzickému a 
duševnímu násilí  
Neziskové organizace a sdruţení občanů 

- Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
("SHČMS") 

- Moravská hasičská jednotka ("MHJ") 
- Česká hasičská jednotka ("ČHJ") 
- Sdruţení poţárního a bezpečnostního 

inţenýrství Ostrava ("SPBI") 
- Česká asociace hasičských důstojníků 
("ČAHD") 

- Svaz záchranných brigád kynologů 
- Vodní záchranná sluţba 

- Horská sluţba 
- Český červený kříţ 
- Česká speleologická společnost  

- Speleologická záchranná sluţba 

 

 
45 min 

 

 
 

 
 

30 min 

 
 

 
 
 

 
25 min 

 
 
 

 
45 min 

Tab. 4 umístění výuky do 2. ročníku návrh 2 

Ve vzdělávacích oblastech a oborech: Fyzika, Biologie, Člověk a společnost (Občanský              

a společenskovědní základ, Dějepis), Člověk a svět práce, Informatika a informační                      

a komunikační technologie a Průřezových tématech (Osobní a sociální výchova, Výchova 

k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální 

výchova, Mediální výchova) pro tento ročník, návrh 2, výuku Ochrany člověka za 

mimořádných událostí nenavrhuji.  
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8.7.5 Umístění výuky do 3. ročníku – návrh 1  

 

Vzdělávací 

oblast 

 

 

3. ročník - poţadované výstupy 

 

3. ročník 

 

výukový 

materiál 

3. ročník 

 

testové 

otázky 

3. ročník 

 
Vzdělávací obor  

předpoklad 
časový fond 

Člověk a 

společnost 

    

Občanský a 
společenskovědní 

základ 

Opakování, rozvíjení poznatků z předchozích 
ročníků formou diskuze o zkušenostech a 

poznatcích. 
Poţární bezpečnost.  
- Povinnost fyzických osob ze zákona o 

poţární ochraně  
- Zakázané činnosti fyzických osob ze zákona 

o poţární ochraně  
- Řízení zásahu na místě poţáru – povinnosti 
fyzických osob s tím spojené: pomoc při 

zdolávání poţárů, vstup na nemovitost, 
náhrada škody  

- Přestupky fyzických osob při porušení 
povinností ze zákona o poţární ochraně  
- Sankce za přestupky fyzických osob při 

porušení povinností ze zákona o poţární 
ochraně  

IZS. 
- Povinnost fyzických osob ve vztahu k IZS - 
Přestupky fyzických osob při porušení 

povinností ze zákona o IZS  
- Sankce za přestupky fyzických osob při 

porušení povinností ze zákona o IZS 
- Náhrada škody   
Mimořádné události.  

- Povinnosti fyzických osob při mimořádných 
událostech  

20 min 
 

 
90 min 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

45 min 
 
 

 
 

 
 

10 min 

21., 46., 
88., 

36.,  
146. – 154. 

Člověk a svět 

práce 

Mimořádné události.  

- Havarijní plány a jejich důleţitost  
Poţární bezpečnost 

- Evakuace při poţárech  
- Zvířata při poţárech  
- Význam evaluačních plánů  

- Značení únikových cest  

10 min 

 
45 min 

34., 36., 

37., 38., 
40., 74., 

57., 58., 

59., 60., 
61., 93., 

96., 97., 
155. 

Člověk a zdraví     
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Tělesná výchova Opakování, rozvíjení poznatků z předchozích 

ročníků formou diskuze o zkušenostech a 
poznatcích. 
Sebeobrana, péče o zdraví a poskytnutí 1. 

pomoci.  
- Zajištění pomoci při náročnějších aktivitách a 

těţších typech zranění vyţadující přivolání 
záchranné zdravotnické sluţby  
- Poskytnutí 1. pomoci při mimořádných 

událostech typických pro ČR  

20 min 

 
 

45 min 

61., 62., 

66., 84., 

74.,  

76. - 80. 

Výchova ke 
zdraví 

Opakování, poznatků z předchozích ročníků 
formou diskuze o zkušenostech a poznatcích. 

20 min 61., 63., 
68., 

142. - 145. 

Tab. 5 umístění výuky do 3. ročníku návrh 1 

Ve vzdělávacích oblastech a oborech: Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie, 

Geologie), Dějepis, Člověk a svět práce, Informatika a informační a komunikační technologie  

a Průřezových tématech (Osobní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských                       

a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální 

výchova) pro tento ročník, návrh 1, výuku Ochrany člověka za mimořádných událostí 

nenavrhuji.  
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8.7.6 Umístění výuky do 3. ročníku – návrh 2 

 

Vzdělávací 

oblast 

 

 

3. ročník - poţadované výstupy 

 

3. ročník 

 

výukový 

materiál 

3. ročník 

 

testové 

otázky 

3. ročník 

 
Vzdělávací obor  

předpoklad 
časový fond 

Člověk a zdraví     

Tělesná výchova Opakování, rozvíjení poznatků z předchozích 

ročníků formou diskuze o zkušenostech a 
poznatcích. 

Sebeobrana, péče o zdraví a poskytnutí 1. 
pomoci.  
- Zajištění pomoci při náročnějších aktivitách a 

těţších typech zranění vyţadující přivolání 
záchranné zdravotnické sluţby  

- Poskytnutí 1. pomoci při mimořádných 
událostech typických pro ČR  

20 min 

 
 

45 min 

61., 62., 

66., 84., 

74.,  

76. - 80. 

Výchova ke 

zdraví 

Opakování, poznatků z předchozích ročníků 

formou diskuze o zkušenostech a poznatcích. 
Poţární bezpečnost.  
- Povinnost fyzických osob ze zákona o 

poţární ochraně  
- Zakázané činnosti fyzických osob ze zákona 

o poţární ochraně  
- Řízení zásahu na místě poţáru – povinnosti 
fyzických osob s tím spojené: pomoc při 

zdolávání poţárů, vstup na nemovitost, 
náhrada škody  

- Přestupky fyzických osob při porušení 
povinností ze zákona o poţární ochraně 
- Sankce za přestupky fyzických osob při 

porušení povinností ze zákona o poţární 
ochraně  

IZS. 
- Povinnost fyzických osob ve vztahu k IZS - 
Přestupky fyzických osob při porušení 

povinností ze zákona o IZS  
- Sankce za přestupky fyzických osob při 
porušení povinností ze zákona o IZS  

- Náhrada škody   
Mimořádné události.  

- Povinnosti fyzických osob při mimořádných 
událostech  
- Havarijní plány a jejich důleţitost  

20 min 

 
 

90 min 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
45 min 

 

 
 
 

 
 

15 min 

21., 34., 

46., 61., 
63., 68., 

88., 

36., 64., 
142. - 152., 

155. 

Tab. 6 umístění výuky do 3. ročníku návrh 2 
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Ve vzdělávacích oblastech a oborech: Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie, 

Geologie), Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ, Dějepis), Člověk a svět 

práce, Informatika a informační a komunikační technologie a Průřezových tématech (Osobní           

a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní 

výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova) pro tento ročník, návrh 2, výuku 

Ochrany člověka za mimořádných událostí nenavrhuji.  
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8.7.7 Umístění výuky do 4. ročníku – návrh 1 

 

Vzdělávací 

oblast 

 

 

4. ročník - poţadované výstupy 

 

4. ročník 

 

výukový 

materiál 

4. ročník 

 

testové 

otázky 

4. ročník 

 
Vzdělávací obor  

předpoklad 
časový fond 

Člověk a 

příroda 

    

Fyzika Mimořádné události.  
- Jaderný útok, radiace   

- Ochrana člověka před nebezpečným zářením 

30 min 70. - 73. 22. - 25., 
85. - 92. 

Člověk a 

společnost 

    

Občanský a 
společenskovědní 

základ 

Mimořádné události.  
- Krizové stavy: stav nebezpečí, nouzový stav, 

stav ohroţení státu, válečný stav  
- Ukrytí obyvatelstva 

- Zajištění pomoci při krizových stavech  
- Zásady bezpečného chování při krizových 
stavech.  

- Teroristický útok 
- Dekontaminace  

- Evakuace, ukrytí a nouzové přeţití při těchto 
mimořádných událostech 
Terorismus, extrémismus  

- Formy, typy, nové hrozby, podezřelé 
předměty a poštovní zásilky  

- Anonymní oznámení o uloţení bomby 
(sankce), ohroţení výbušnými látkami 
- Dopady terorismus a extrémismu  

90 min 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

45 min 

31., 32., 
36., 77., 

86., 87., 
89. – 100. 

39., 40., 
45. - 53., 

113.,  
156. – 172. 

Dějepis Terorismus, extrémismus  

- dopady terorismus a extrémismu  

15 min 86.,  

95. - 97. 

167. - 170. 

Člověk a zdraví     

Tělesná výchova Opakování, poznatků z předchozích ročníků 
formou diskuze o zkušenostech a poznatcích. 

20 min 66. 74. - 80. 

Výchova ke 
zdraví 

Opakování, poznatků z předchozích ročníků 
formou diskuze o zkušenostech a poznatcích. 

20 min 61., 63., 
68. 

54., 66., 
73., 74., 
76., 77., 

79., 80. - 
83., 99., 
100. - 106., 

129. - 133., 

135. - 140., 

142. - 145. 
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Informatika a 

informační a 

komunikační 

technologie 

Terorismus, extrémismus  

- kybernetický terorismus, ochrana sebe a 
okolí  
- dopady terorismus a extrémismu  

30 min 86.,  

95. - 97., 

165., 

167., 
168., 
173. 

Tab. 7 umístění výuky do 4. ročníku návrh 1 

Ve vzdělávacích oblastech a oborech: Chemie, Biologie, Geografie, Geologie a Průřezových 

tématech (Osobní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova) pro tento 

ročník, návrh 1, výuku Ochrany člověka za mimořádných událostí nenavrhuji.  
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8.7.8 Umístění výuky do 4. ročníku – návrh 2 

 

Vzdělávací 

oblast 

 

 

4. ročník - poţadované výstupy 

 

4. ročník 

 

výukový 
materiál 

4. ročník 

 

testové 
otázky 

4. ročník 

 

Vzdělávací obor  

předpoklad 
časový fond 

Člověk a zdraví     

Tělesná výchova Opakování, poznatků z předchozích ročníků 
formou diskuze o zkušenostech a poznatcích. 

20 min 66. 74. - 80. 

Výchova ke 
zdraví 

Opakování, poznatků z předchozích ročníků 
formou diskuze o zkušenostech a poznatcích. 

Mimořádné události.  
- Krizové stavy: stav nebezpečí, nouzový stav, 

stav ohroţení státu, válečný stav  
- Ukrytí obyvatelstva 
- Zajištění pomoci při krizových stavech  

- Zásady bezpečného chování při krizových 
stavech.  
- Teroristický útok 

- Dekontaminace  
- Evakuace, ukrytí a nouzové přeţití při těchto 

mimořádných událostech 
Terorismus, extrémismus  
- Formy, typy, nové hrozby, podezřelé 

předměty a poštovní zásilky  
- Anonymní oznámení o uloţení bomby 

(sankce), ohroţení výbušnými látkami- 
Dopady terorismus a extrémismu 

20 min 
 

 
90 min 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

45 min 

31., 32., 
36., 61., 

63., 68., 
77., 86., 

87.,  
89. - 91.,  
93. - 100. 

39., 45. - 
54., 66., 

73., 74., 
76., 77., 

79. - 83., 
99. - 106., 

129. - 133., 

135. - 140., 

142.,  
143. - 145., 

158. - 172. 

Informatika a 

informační a 

komunikační 

technologie 

Terorismus, extrémismus  
- kybernetický terorismus, ochrana sebe a 
okolí  

- dopady terorismus a extrémismu  

30 min 86.,  
95. - 97., 

165., 
167., 
168., 

173. 

Tab. 8 umístění výuky do 4. ročníku návrh 2 

Ve vzdělávacích oblastech a oborech: Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie, 

Geologie a Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ, Dějepis), Člověk a svět 

práce, Průřezových tématech (Osobní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských             

a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální 

výchova) pro tento ročník, návrh 1, výuku Ochrany člověka za mimořádných událostí 

nenavrhuji.  
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9. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout metodiku výuky poţární ochrany na středních 

školách gymnazijního typu.  

Na základě identifikovaných skutečností a zejména stávající potřeb vyučujících na střední 

škole, jsem zpracovala metodiku výuky celého tématu Ochrana člověka za mimořádných 

událostí. Ve své práci předkládám dva návrhy. V obou jsem navrhla očekávané výstupy na 

studenty; výstupy jsem umístila do konkrétních předmětů a ročníků, stanovila jsem výukové 

materiály (příloha 1) a pro vyučující jsem zpracovala i testové otázky (příloha 2) k ověření 

znalostí studentů. V metodice výuky jsem se inspirovala v jiţ zpracované metodice výuky pro 

základní školy. Tuto diplomovou práci lze vnímat jako pokračování.  

Tuto metodiku lze samozřejmě pouţít i na jiných středních školách. Předměty, do kterých jsem 

však tématiku zařazovala, byly z RVP pro gymnázia. Vzhledem k tomu, ţe na gymnáziu se 

většina studentů připravuje na další studium, nepokládala jsem za důleţité, zmiňovat práva, 

povinnosti a poţadavky na právnické a podnikající fyzické osoby. Pokud se tuto metodiku 

rozhodne pouţít střední škola jiného typu případně učiliště, je nutné mimo nového rozmístění, 

zařadit vedle práv, povinností a poţadavků na fyzické osoby, totéţ pro právnické a podnikající 

fyzické osoby. U těchto typů škol to vnímám jako zcela zásadní poţadavek. Studenti jsou zde 

připravováni jiţ na zařazení do pracovního procesu, mnozí s nich mohou začít podnikat a měli 

by tedy tyto poţadavky znát.  

V diplomové práci se mi podařilo zjistit i poměrně podrobné informace od našich Slovenských 

sousedů. Systém PVČ je řešen obdobně jako v ČR. Legislativní úprava je doprovázena 

metodickými pokyny z úrovně nad školskými zařízeními. Jsem však toho názoru, ţe Slovensko 

je dále ve vzdělávání dospělých neţ Česká republika. Zde se pro naše školství a další zájmové 

organizace, nabízí moţnost sdílet dobrou praxi. 

Ani přes oslovené odborníky na danou tématiku v ČR, se mi nepodařilo získat ţádné  

publikacemi podloţené informace v ostatních sousedních zemích. Získané informace 

z dotazníkové akce ukázaly, na nejednotnost řešení u našich Polských sousedů. PVČ je plně 

v kompetenci škol. V sousedním Německu dotazníková akce nepřinesla ţádné informace, ze 

kterých by se dal vytvořit stručný náhled na danou problematiku. Vzhledem k rozdělení 

Německa na několik spolkových zemí, lze předpokládat, ţe kaţdá, z těchto zemí, můţe mít 
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PVČ řešenu rozdílně.  Protoţe zmapování PVČ v sousedních zemí nebylo hlavním cílem mé 

práce, jiţ jsem se dále pátráním po informacích nezabývala.  

Jsem přesvědčena, ţe tak jak je systém nově nastaven (výuka studentů pedagogů), je cesta tím 

správným směrem. Věřím, ţe tento materiál pomůţe současným vyučujícím, kteří informační 

základnu na školách neměli, a tudíţ nemají z čeho čerpat. Lze samozřejmě vyuţít vlastní 

kreativitu. Ale vzhledem k tomu, ţe vyučující mají v současné době dva předměty, kterým se 

musí naplno věnovat, bude pro ně mnohem jednodušší, pouţívat k výuce a to alespoň částečně, 

tuto předlohu.  
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