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Anotace 
 
Studie se zabývá bezpečnostními aspekty vzdělávacích zařízení na příkladu správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Říčany. Obsahem textu je v teoretické části vymezení 
základních pojmů a subjektů souvisejících se zkoumanou problematikou, přehled právních 
předpisů z oblasti školství a dokumentů na státní i školské úrovni. Závěr teoretické části tvoří 
popis situace v oblasti školství na území obce s rozšířenou působností Říčany. V praktické 
části jsou popsány vybrané bezpečnostní aspekty konkrétních škol nacházejících se na 
dotčeném území. Sepsána byla také řada metodických doporučení pro vzdělávací zařízení, 
která se týkají nejenom technického zabezpečení, ale také například vzdělávání v oblasti 
bezpečnosti.  
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Summary 
 
Security Aspects of Educational Facilities on the Example of the Administrative District of 
the Empowered Municipality Říčany: This study focuses on security aspects of educational 
institutions based on the example of the administrative district of the empowered 
municipality Říčany. The theoretical part introduces basic notions and subjects related to the 
topic discussed, presents an overview of education-related legislature and documents issued 
both by the state and schools. The theoretical part ends with a description of the situation in 
the administrative district of the empowered municipality Říčany. The practical part 
describes chosen security aspects of specific local schools. This part also presents a number 
of methodical recommendations for education institutions related not only to technical 
aspects of security but also for example training in the area of security. 
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Úvod 
 
Zabezpečení vzdělávacích zařízení se stalo velmi aktuálním tématem především po útoku na 
střední škole ve Žďáru nad Sázavou v roce 2014, kdy byl jeden ze studentů ubodán psychicky 
nemocnou ženou. Poté se zvedla vlna otázek týkající se úrovně zabezpečení škol a školských 
zařízení v celé České republice a jejich připravenosti čelit různých nepříznivým vnějším  
i vnitřním negativním vlivům, které by mohly ohrozit bezpečnost dětí žáků a studentů.  
 
Cílem této studie je nejenom popsat oblast bezpečnosti ve školství, ale věnovat pozornost 
také konkrétním vzdělávacím zařízením na území obce s rozšířenou působností Říčany  
a v neposlední řadě na základě zjištěných informací navrhnout metodická doporučení, jejichž 
přijetí by mohlo vést ke zlepšení celkového stavu zabezpečení škol a školských zařízení. 
 
V teoretické části bude věnována pozornost základním pojmům a subjektům, vybraným 
právním předpisům a dokumentům, které je dobré v souvislosti se zkoumanou 
problematikou zmínit. Na závěr teoretické části je popsána současná situace a její vývoj 
v oblasti školství na správním území obce s rozšířenou působností Říčany s důrazem na 
největší řešený problém.  
 
Praktická část bude pojednávat o technickém a personálním zabezpečení, režimových 
opatřeních, vzdělávání v oblasti bezpečnosti a incidentech s vnitřními a vnějšími příčinami ve 
vztahu ke konkrétním školám, ve kterých prováděla autorka šetření. Dále budou definována 
metodická doporučení odrážející zjištěné nedostatky při šetření. Doporučení budou 
v oblastech právní úpravy, finančního a logistického zajištění, technického zabezpečení, 
režimových opatření, personálního zabezpečení, vzdělávání v oblasti bezpečnosti 
a dokumentace.  
 
V rámci studie byly stanoveny tyto hypotézy: 
 
Hypotéza č. 1: Technické zabezpečení zkoumaných škol je vzájemně odlišné, v závislosti na 
celé řadě proměnných (typ školy: mateřská, základní, střední atd.; poloha školy v rámci 
konkrétní obce: střed obce, vilová zástavba atd.; počet žáků; stáří budovy). 
 
Hypotéza č. 2: Problematika zabezpečení škol a školských zařízení není v právních předpisech 
dostatečně zakotvena. 
 
Hypotéza č. 3: Ochota školských zařízení spolupracovat s Policií České republiky a dalšími 
zainteresovanými institucemi se propastně liší na základě toho, zda ve škole existuje 
pozitivní či negativní zkušenost s dosavadní spoluprací. 
 
Hypotéza č. 4: „Politika“ konkrétní školy se může lišit na škále od „postupovat proaktivně“ až 
po snahu „zametat“ incidenty „pod koberec“. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 
 
1. ZÁKLADNÍ POJMY DŮLEŽITÉ PRO SLEDOVANOU PROBLEMATIKU 
 
V souvislosti s danou problematikou je nutné zmínit několik pojmů. Níže jsou uvedeny pojmy 
související nejenom přímo se školstvím, ale také používané v rámci tématu v zahraničí. 

 
a) Školy  
 
Školy uskutečňují vzdělávání dle vzdělávacích programů. Druhy škol jsou mateřská škola, 
základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), 
konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky. Podmínkou výkonu činnosti školy je zapsání do školského rejstříku.1 
 
b) Školská zařízení 
 
Školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve 
školách nebo s ním přímo souvisejí, nebo zajišťuje ústavní a ochrannou výchovu anebo 
preventivně výchovnou péči. Druhy školských zařízení jsou zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové 
vzdělávání, školská účelová zařízení, školská výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního 
stravování, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školská 
zařízení pro preventivně výchovnou péči.2 
 
c) „Zodolnění cíle“  
 
Cílem zodolňování cíle (target hardening) je udělat potencionální cíl odolnější vůči útoku 
nebo ztížit jeho poškození či odstranění. Příkladem může být pořízení alarmu, okenních  
a dveřních zámků, oplocení, kamerového systému.3 
 
d) „Insider threat" 
 
Pojem lze přeložit jako „vnitřní hrozba“. Školy a školská zařízení čelí různým útokům častěji 
od osob, které k nim mají nějaký vztah. Mnohdy má útočník přímo oprávnění ke vstupu. 
Může to být žák, student, pedagog, jiný zaměstnanec atd. 
 
e) „Adult shooting“ 
 
V souvislosti s útoky ve školách a školských zařízeních bývá někdy zmiňován také pojem 

                                                           
1
 Viz §7 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 
2
 Viz §7 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 
3
 10 Principles of Crime Prevention. In: North Yorkshire Police. 2014 [cit. 2016-03-05]. Dostupné z: 

http://www.northyorkshire.police.uk/tenprinciples 
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„adult shooting“, tedy útoky dospělých střelců. Avšak tento pojem je značně zavádějící. Ne 
vždy se totiž jedná o útoky střelnou zbraní a také není útočníkem vždy dospělá osoba. 
 
f) „Amokový útok“  
 
Amokový útok představuje epizodu náhlého a zuřivého masového útoku vedeného jedincem 
proti lidem nebo objektům. Útočník jedná ve stavu amoku, který se vyznačuje náhlým, 
nevyprovokovaným výbuchem nekontrolovatelného vzteku a agresivního chování, které 
vede často ke zranění a vraždě jiných lidí. V literatuře se lze setkat také s názvy Berserker, 
SMASI (sudden mass assault by a single individual), going postal atd.4 
 
2. POSTAVENÍ A ÚLOHA STĚŽEJNÍCH AKTÉRŮ 
 
a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je ústředním orgánem státní správy 
pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro 
vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké 
hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní 
reprezentaci státu. MŠMT koordinuje činnost ministerstev, jiných ústředních orgánů státní 
správy a profesních komor v oblasti systému uznávání odborné kvalifikace podle zvláštního 
zákona a v oblasti získávání kvalifikací v systému dalšího vzdělávání podle zvláštního 
právního předpisu. MŠMT je podřízena Česká školní inspekce.5 
 
b) Česká školní inspekce 
 
Česká školní inspekce (ČŠI) byla zřízena 1. ledna 2005 zákonem č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  
v návaznosti na §7 odst. 3 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Je správním úřadem 
s celostátní působností, který je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Vykonává 
nezávislou inspekční činnost. 
 
Prostřednictvím České školní inspekce je zajišťováno hodnocení vzdělávací soustavy v České 
republice v oblasti vzdělávání a školských služeb. Česká školní inspekce získává a analyzuje 
informace o vzdělávání v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, ale 
také ve školských zařízeních (např. školní jídelny, domovy mládeže) zapsaných do školského 
rejstříku. Školní inspektoři a kontrolní pracovníci navštěvují školy bez ohledu na zřizovatele, 
hodnotí tedy školy veřejné, soukromé i církevní. Česká školní inspekce má kromě hodnoticí 
činnosti na starosti též činnost kontrolní, a to kontrolu dodržování právních předpisů 
vztahujících se k poskytování vzdělávání a školských služeb, a dále pak veřejnosprávní 

                                                           
4
 DRBOHLAV, Andrej. Psychologie masových vrahů: příběhy temné duše a nemocné společnosti. Vydání 1. Praha: 

Grada, 2015. Psyché. ISBN 978-80-247-5599-1., str. 154-157. 
5
 Viz §7 zákona č. 2/1969 Sb, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické 

republiky v platném znění. 
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kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Součástí inspekční zprávy jsou 
závěry, kde jsou uvedena jak výrazná pozitiva, tak závažné nedostatky, včetně případných 
lhůt k odstranění nedostatků či návrhů na zlepšení činnosti školy nebo školského zařízení. 
Inspekční zpráva je veřejná. Výstupem kontroly je protokol o kontrole, vyhotovuje se ve 
dvou stejnopisech, ale na rozdíl od inspekční zprávy není veřejným dokumentem. 
 
Výstupy inspekční činnosti jsou především zpětnou vazbou pro samotnou školu nebo školské 
zařízení. Zřizovatel může využít výstupy inspekční činnosti k přijetí opatření vůči škole (např. 
finanční, personální opatření). Z veřejně přístupných výstupů inspekční činnosti a na základě 
prošetření stížnosti také získávají informaci o činnosti školy nebo školského zařízení další 
subjekty, zejména účastníci vzdělávání a jejich zákonní zástupci. Konečně souhrnné výstupy 
inspekční činnosti (tematické zprávy, výroční zprávy) jsou zdrojem informací a jedním ze 
základních podkladů k přijetí dalších systémových změn a opatřením k zajištění vyšší 
efektivnosti a kvality vzdělávacího systému v České republice. 
 
Opatření na základě výsledků inspekční činnosti na úrovni školy přijímá zejména ředitel, 
případně zřizovatel. V případě nepřijetí nebo nesplnění přijatých opatření ve stanovené lhůtě 
může Česká školní inspekce uložit fyzické osobě odpovědné za přijetí nebo splnění opatření 
k odstranění nedostatků pokutu. Na základě svých zjištění může Česká školní inspekce 
zřizovateli podat návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy/školského zařízení nebo 
návrh na jeho odvolání. V případě zjištění nečinnosti školy nebo školského zařízení nebo 
zjištění závažných nedostatků v činnosti školy nebo školského zařízení může ústřední školní 
inspektor předložit orgánu, který vede školský rejstřík, návrh na výmaz školy, školského 
zařízení nebo oboru vzdělání ze školského rejstříku. V případě zjištění závažných nedostatků 
v činnosti školy nebo školského zařízení může Česká školní inspekce podat návrh na odvolání 
ředitele školy nebo školského zařízení zřizovaného státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.6 
 
c) Územně samosprávné celky 
 
Orgány kraje, odbory školství na krajských úřadech, vykonávají státní správu v přenesené 
působnosti v oblasti školství. Zpracovávají programy rozvoje vzdělávání. Zřizují odborná 
učiliště, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení.  
 
Obce vykonávají státní správu v přenesené působnosti a samosprávu v oblasti školství. 
V rámci obecních úřadů jsou zřizovány odbory školství. Obce také zajišťují podmínky pro 
realizaci povinné školní docházky. Také jsou zřizovateli základních a mateřských škol  
a školských zařízení. 
 
Ne všechny kraje se do zabezpečení škol angažují stejně. Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj  
a Moravskoslezský kraj, které měly v minulosti na školách na svém území zkušenosti s útoky, 
musely jejich zabezpečení řešit okamžitě a intenzivně. Jednalo se zpravidla o první kraje, kde 
docházelo ke znatelnému zlepšení zabezpečení škol a školských zařízení. Dalším významným 
faktorem, který určuje úroveň zabezpečení, jsou finance. Problém nastává u veřejných škol, 

                                                           
6
 Základní informace o České školní inspekci. Česká školní inspekce.. 2012 [cit. 2016-03-05]. Dostupné z: 

http://csitest.testdomain.cz/cz/Dokumenty/O-nas/Zalozeni-a-cinnost-Ceske-skolni-inspekce 
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které jsou finančně poměrně závislé na svém zřizovateli. Možností je také ucházet se o různé 
granty a dotace. 
 
d) Zřizovatel 
 
Výše bylo popsáno, že zřizovateli mohou být kraje a obce. Dále jimi může být stát, církev, 
svazky obcí, soukromé fyzické a právnické osoby. K jeho postavením se váže řada práv  
a povinností.  
 
Zřizovatel má například tyto pravomoci a kompetence:7 
 

 Provádí hodnocení školy a školského zařízení na základě kritérií, která předem zveřejní. 

 Smí povolit výjimku z nejnižšího počtu žáků stanoveného zákonem za předpokladu, že 
uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským 
normativem. 

 Může povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním 
předpisem do počtu 4 žáků za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 Navrhuje zápis nové školy do rejstříku škol. 

 Poskytuje škole finanční prostředky nad rámec financí ze státního rozpočtu. 

 Má právo odvolat ředitele sebou zřizovaných škol či školských zařízení. 

 Přijímá výsledky šetření České školní inspekce učiněné na základě podání stížnosti na 
jednání školy. Zřizovatel informuje Českou školní inspekci o vyřízení stížnosti  
a o případných opatřeních přijatých k nápravě.8 

 
e) Ředitel školy a školského zařízení 
 
Ředitel dle školského zákona:9  
 

 rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, 
pokud zákon nestanoví jinak, 

 odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby  
v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými, 

 odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, 

 odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení. 
 
Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu složenou ze všech pedagogických pracovníků jako 
svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření 
týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům 
pedagogické rady přihlédne.  

                                                           
7
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) v platném znění. 
8
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) v platném znění. 
9
 Tamtéž, §164-166.  
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f) Školská rada 
 
Při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje zřizovatel školskou radu. Je 
orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům  
a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na 
správě školy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, 
zejména k dokumentaci školy.  
 
Školská rada: 
 

 vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 
uskutečňování, 

 schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

 schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje 
jejich změny, 

 podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 
správu ve školství a dalším orgánům státní správy, 

 podává návrh na odvolání ředitele, 

 podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.10 
 

g) Orgán sociálně-právní ochrany dětí 
 
Co se rozumí sociálně-právní ochranou dětí, vyjadřuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí v platném znění, (dále jen „zákon o SPO“), který vymezuje sociálně-
právní ochranu dětí v §1 jako: 
 

 ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, 

 ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění  

 působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. 
 
Přičemž zdůrazňuje, že nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které též upravují 
ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte.11 
 

                                                           
10

 Viz §§167, 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 
11

 Sociálně právní ochrana dětí- obecný úvod. In: Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 21.. 2009 [cit. 2016-02-20]. Dostupné z:  
http://www.ospod.cz/informace/obecne/ 
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h) Děti, žáci a studenti 
 
Děti, žáci a studenti mají právo na vzdělání a na informace o průběhu a výsledcích svého 
vzdělání. Mohou zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (žákovská zastupitelstva), 
volit a být do nich voleni a prostřednictvím nich se podílet na rozhodování o záležitostech 
školy. Mezi další práva patří možnost požádat o pomoc a radu učitele, výchovného poradce 
nebo jinou osobu, jestliže se cítí v tísni, nebezpečí, ohrožení, či má jiné problémy. Děti, žáci  
a studenti mají také právo na zajištění bezpečného školního prostředí.  
 
Mezi povinnosti patří do školy či školského zařízení řádně docházet, vzdělávat se  
a připravovat se na vyučování. Dodržovat školní a vnitřní řády, předpisy a směrnice školy  
a školského zařízení. Děti, žáci a studenti musí plnit a dodržovat pokyny zaměstnanců školy. 
S majetkem školy by mělo být zacházeno šetrně. Je zakázáno vnášet do školy nebezpečné 
předměty a substance (zbraně, pyrotechniku, návykové látky, chemikálie atd.).  
 
i) Zákonní zástupci 
 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce a dohlížet na to, aby 
byla řádně plněna. Mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka  
a studenta. Mohou se vyjadřovat k důležitým záležitostem týkajícím se vzdělávání a chodu 
školy prostřednictvím volby a působení ve školské radě. Jestliže dítě, žák či student nebude 
ve škole a školském zařízení přítomen, musí být taková absence zákonným zástupcem řádně 
omluvena. Při vzdělávání musí řádně spolupracovat a zúčastňovat se všech potřebných 
jednání a schůzek. Vedení školy a školského zařízení musí zákonný zástupce sdělovat všechny 
relevantní informace, jakými je například změna kontaktních údajů.  
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3. PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ SE ŠKOLSTVÍM 
 
Právo na vzdělání je zaručeno Listinou základních práv a svobod, přičemž školní docházka je 
povinná po dobu, kterou stanoví zákon. Občané mají právo na bezplatné vzdělání  
v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na 
vysokých školách. Článek 33 mimo jiné zakotvuje možnost zřizovat jiné školy než státní  
a vyučovat na nich, ale jen za podmínek stanovených zákonem. Na takových školách se může 
vzdělání poskytovat za úplatu. Zákon taktéž stanoví, za jakých podmínek mají občané při 
studiu právo na pomoc státu.12 
 
„Problematika výchovy a vzdělávání obyvatelstva je jedním z hlavních úkolů ochrany 
obyvatelstva. Ve stávajících právních předpisech je však této oblasti věnován minimální 
prostor. V důsledku toho se výchova a vzdělávání obyvatelstva, ale i odborníků realizuje 
nekoordinovaně, což vede k neefektivnímu a finančně náročnému řešení úkolů. Pro zlepšení 
situace je naprosto nezbytné tuto oblast zapracovat do právních předpisů, kde je třeba 
konkretizovat pojmosloví, specifikovat úkoly a odpovědnosti a jasně stanovit práva  
a povinnosti všech zainteresovaných subjektů, a tím vytvořit základ pro systémové řešení 
výchovy a vzdělávání jak obyvatelstva, tak odborníků.“13 
 
Základním právním předpisem v oblasti školství je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 
Tento zákon stanoví zásady vzdělávání a jeho obecné cíle. Dále se zabývá vzdělávacími 
programy, definuje vzdělávací systém, jeho dělení a právní postavení škol a školských 
zařízení. Zakotvuje povinnosti ministerstva a krajů. Určuje úlohu České školní inspekce, 
krajských úřadů, zřizovatelů a vlastních škol. Zakládá práva a povinnosti žáků, studentů  
a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků. Věnuje se organizaci vzdělávání ve školách  
a vedení dokumentace, výchovným opatřením, vzájemné spolupráci. Další části jsou 
věnovány jednotlivým úrovním škol.  
 
Bezpečnost je v rámci tohoto poměrně obsáhlého zákona zmíněna jen okrajově a to v §29, 
který říká, že školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících 
činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým 
potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro 
předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Dále zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví 
dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování 
školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví. 

                                                           
12

 Viz článek 33 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod v platném znění. 
13

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Hasičský záchranný sbor České 
republiky. Praha, 2013 [cit. 2016-02-14]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-v-
ceske-republice.aspx, str. 44. 
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Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků 
a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním 
souvisejících. Ukládá také povinnost vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů vyhotovit 
a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.14  
 
V §29 odst. 2 školského zákona je Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy uložena 
povinnost stanovit vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků  
a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním 
souvisejících. Avšak vyhláška ještě nenabyla účinnosti, a tím pádem je stále oblast 
bezpečnosti v rámci školství neupravena, což považuji za velký nedostatek a zásadní 
problém.  
 
K naplnění ustanovení §29 školského zákona přijímají vzdělávací zařízení na základě 
vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření 
k prevenci rizik.15 Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení 
žáků při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci školního 
vzdělávání (účast žáků na různých akcích pořádaných školou). Zároveň přihlíží k věku žáků, 
jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.16 
 
Zákon č. 111/2008 Sb., o vysokých školách v platném znění také neobsahuje žádné 
komplexní řešení bezpečnosti. Ačkoliv je v §17 jako vnitřní předpis veřejné vysoké školy 
jmenován disciplinární řád a v §25 odst. 1 písm. d) zakotvuje jako jeden z orgánů fakulty 
disciplinární komisi, jejíž úlohu, složení a funkční období upravuje §31. Vnitřní předpisy 
soukromých vysokých škol musí stanovit, které orgány vykonávají působnost podle části 
čtvrté až deváté zákona o vysokých školách, kde je řešena i otázka disciplinárních 
přestupků.17  
 
Podmínky pro výkon činnosti pedagogů jsou řešeny zákonem č. 563/2004 Sb.,  
o pedagogických pracovnících v platném znění. Mimo jiné je jednou z podmínek 
bezúhonnost18 a odborné vzdělání, které se dle konkrétní pracovní pozice a úrovně školství 
liší.19  
 
„Podíl veřejné správy na výchově a vzdělávání obyvatelstva je neoddiskutovatelný.  
V současné době je však realizace přípravy omezena právními předpisy a v praxi navíc 
možnostmi jednotlivých odpovědných orgánů a osob. Jediným uchopitelným právním 
předpisem je zákon o požární ochraně, který obcím stanovuje úkol organizovat preventivně 
výchovnou činnost, ale jen se zaměřením na požární ochranu. Dalšími právními předpisy, 
které podíl státní správy na výchově a vzdělávání obyvatelstva zmiňují, jsou zákon o krizovém 

                                                           
14

 Viz §29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) v platném znění.  
15

 Tamtéž, §§101,102a.  
16

 BOUČEK, Ladislav. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [cit. 
2015-12-16]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pri-praci 
17

 Viz §41 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění. 
18

 Viz §3 zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění. 
19

 Viz §§ 6, 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění. 
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řízení, zákon o integrovaném záchranném systému a zákon o hospodářských opatřeních pro 
krizové stavy. Povinnosti jednotlivých úrovní veřejné správy stanovené těmito zákony však 
zdaleka nesplňují celkové potřeby výchovy a vzdělávání.“20 
 
Nedílnou součástí zajištění bezpečnosti ve vzdělávacích zařízeních je i vzdělávání v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), které pedagogičtí 
pracovníci absolvují každý rok. „Zásadami pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
– prevencí rizik – se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 
k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 
odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Zaměstnavatel (ředitel 
školy) je povinen zajistit zaměstnancům školy školení o právních a ostatních předpisech 
k zajištění BOZP při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady týkající se pedagogické 
činnosti a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku. Rámcové 
vzdělávací programy stanoví kromě konkrétních cílů, formy, délky a povinného obsahu 
vzdělávání i podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví (§4 a §5 školského zákona).“21 Další 
právní předpisy jsou uvedeny v příloze č. 1, avšak jejich výčet není taxativní. 
 

                                                           
20

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Hasičský záchranný sbor České 
republiky. Praha, 2013 [cit. 2016-02-14]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-v-
ceske-republice.aspx, str. 44. 
21

 BOUČEK, Ladislav. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [cit. 
2015-12-16]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pri-praci 
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4. DOKUMENTY V OBLASTI BEZPEČNOSTI A VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ 
 
Vzdělávací zařízení v rámci snahy zajistit bezpečí dětí, žáků, studentů a všech zaměstnanců 
zpracovávají celou řadu dokumentů. Ty mají za úkol stanovit především systém prevence, 
aby byly minimalizovány možné hrozby a z nich vyplývající rizika, ale neměly by opomíjet ani 
případné reakce na již vzniklé situace. Jejich zpracovávání mnohdy vychází z dokumentů 
vydaných na ústřední úrovni, které jsou dále rozpracovány nebo poskytují alespoň 
metodickou podporu. Níže budou obecně popsány obsahy jednotlivých dokumentů. 
 
4.1 Dokumenty na celostátní úrovni 
 
Na státní úrovni je vydávána řada strategických a koncepčních dokumentů týkající se oblasti 
školství a také oblasti bezpečnosti. Některé ze školských dokumentů se více či méně dotýkají 
zajištění bezpečnosti v různých podobách (prevence různých sociopatologických jevů, výuka, 
dokumentace atd.) a stejně tak se bezpečnostní dokumenty více či méně dotýkají oblasti 
školství. Všechny dokumenty na státní úrovni jsou svým obsahem poměrně všeobecné, 
definují cíle, zásady, vize a spíše připravují půdu pro případné další konkrétnější rozvedení na 
úrovni samospráv či samotných škol. V této podkapitole bude stručně představeno několik 
dokumentů na státní, popřípadě krajské úrovni. Je nutné podotknout, že se rozhodně 
nejedná o všechny dokumenty týkající se oblasti školství nebo bezpečnosti. Vybrány byly 
především dokumenty volně dostupné a pro zkoumanou problematiku nejzásadnější. 
 
4.1.1 Národní program vzdělávání (Bílá kniha) 
 
„Dokument formuje vládní strategii v oblasti vzdělávání v podobě myšlenkových východisek, 
obecných záměrů a rozvojových programů směrodatných pro vývoj vzdělávací soustavy. 
Strategie odráží celospolečenské zájmy a dává konkrétní podněty k práci škol. Zároveň je 
otevřeným materiálem, který by měl být v pravidelných intervalech kriticky zkoumán  
a v souladu se změnami společenské situace revidován a obnovován.“22  
 
Kromě východisek a rozvoje vzdělávací soustavy jako celku věnuje pozornost také 
předškolnímu, základnímu a střednímu vzdělávání, terciárnímu vzdělávání a v neposlední 
řadě také čím dál důležitějšímu vzdělávání dospělých. Pro každou z těchto oblastí byly 
zpracovány všeobecné společné otázky a specifické problémy, jež se jednotlivých stupňů 
vzdělávání týkají. 
 
Jako dokument na státní úrovni je pojímán velmi všeobecně a s konkrétními opatřeními, 
které by měly zajišťovat bezpečnost v oblasti vzdělávání, se v něm bohužel nesetkáme. 
Zmíněno je v podstatě pouze zajišťování potřeby bezpečí žáků. 
 
Vzhledem k změnám, incidentům a novým hrozbám, se kterými se naše společnost setkává, 
by měla být potřeba seznamování všech subjektů působících v rámci školství s jejich dopady 

                                                           
22

 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020: Národní program vzdělávání České republiky (Bílá 
kniha).Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [cit. 2016-02-18]. Dostupné z: 
http://www.vzdelavani2020.cz/narodni-program-vzdelavani-cr-bila-kniha.html 
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a možnostmi, jak jim čelit, zdůrazňována. A to obzvláště, když se jedná o základní koncepční 
dokument týkající se vzdělávání na celostátní úrovni. 
 
4.1.2 Rámcové vzdělávací programy 
 
„Rámcové vzdělávací programy tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích 
programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, 
jazykovém a středním vzdělávání. Do vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon).“23 Účinnosti nabyly v březnu roku 2005. Od 1. září 2007 pak bylo na školách 
zahájeno vyučování dle školních vzdělávacích programů vytvořených v souladu s rámcovými 
vzdělávacími programy. Národní ústav pro vzdělávání na svých internetových stránkách24 
uveřejňuje všechny rámcové vzdělávací programy, informuje o jejich připravovaných 
změnách a dalších aktualitách.  
 
Obsahově se všechny rámcové vzdělávací programy zabývají charakteristikou příslušné 
úrovně vzdělávání, jeho pojetím a cíli, vzdělávacími oblastmi a vzděláváním dětí se 
speciálními potřebami nebo mimořádně nadaných. Další kapitoly se dle úrovně vzdělávání  
a případně i oboru liší. V rámci vzdělávacích oblastí je řešena i výuka týkající se oblasti 
bezpečnosti, která je na základní a středoškolské úrovni protkána napříč předměty a není 
koncentrována jen v rámci předmětu jednoho. Žáci a studenti jsou seznamováni nejen se 
sociálně patologickými jevy, ale se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
předcházením a chováním při mimořádných a krizových situacích, péči o zdraví vlastní i cizích 
osob, riziky spojenými s dopravou atd.  
 
4.1.3 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 
2013-2018 
 
Hlavním cílem tohoto dokumentu je prostřednictvím efektivního systému prevence, 
fungujícího na základě komplexního působení všech na sebe vzájemně navazujících subjektů, 
minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže. K tomu by měla 
dopomoci výchova k předcházení, minimalizaci či oddálení rizikových projevů chování, 
ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji 
psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Důležité je, aby byla 
výchova zabezpečovaná kvalifikovanými a kompetentními osobami a institucemi. 
Neopomenutelná je taktéž motivace k opuštění rizikového chování, pokud již nastalo  
a ochrana před dopady rizikového chování, pokud již nastalo ve výrazné formě.25 
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 Rámcové vzdělávací programy. Národní ústav pro vzdělávání. [cit. 2015-11-14]. Dostupné z: 
http://www.nuv.cz/t/rvp 
24

 Tamtéž. 
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 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018. Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. Praha, 2013 [cit. 2016-03-14]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/28077, 
str. 6. 
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Mezi specifické cíle je zařazena existence fungujícího systému primární prevence, kde jsou 
jasně dány a legislativně vymezeny koordinační mechanismy, role, kompetence jednotlivých 
orgánů a institucí a pravidla komunikace mezi nimi. Dalším specifickým cílem je finanční 
zajištění oblasti primární prevence a udržení stabilního dotačního systému. K zajištění 
srovnatelné úrovně programů primární prevence na území celé České republiky by mělo 
dopomoci zavedení národního systému hodnocení kvality (certifikací) pro všechny typy 
rizikového chování, který je určen poskytovatelům těchto programů. Tyto specifické cíle jsou 
dále podrobněji v Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na 
období 2013-2018 rozvinuty.26 
 
4.1.4 Metodické dokumenty Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vytvořilo několik metodických doporučení 
a pokynů v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů. Tyto 
metodické dokumenty jsou volně dostupné na jejich stránkách a mohou je využívat všechny 
druhy škol a zapracovat je dle konkrétních potřeb do svých interních předpisů.27  
 
„Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 
(Dokument MŠMT č. j.: 21291/2010-28): 
 
a) vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích Evropské unie  

a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu a školního řádu, 
b) popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, 
c) definuje Minimální preventivní program, 
d) doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu vybraných rizikových forem 

chování dětí a mládeže.“28 
 
Kromě úvodní části, která obsahuje výše zmíněné body, náleží k dokumentu i 20 příloh. 
Každá z nich pojednává o jiném druhu rizikového chování, s jakým se lze setkat u dětí 
a mládeže. Jsou to návykové látky, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, 
alkohol, syndrom týraného dítěte, školní šikanování, kyberšikana, homofobie, extremismus, 
rasismus, xenofobie, antisemitismus, vandalismus, záškoláctví, krádeže, tabák, krizové 
situace spojené s násilím, netolismus, sebepoškozování, nová náboženská hnutí, rizikové 
sexuální chování, příslušnost k subkulturám a domácí násilí. Přílohy jsou průběžně 
aktualizovány, popřípadě jsou zpracovány nové.  
 
Strukturu příloh tvoří popis rizikového chování, kde je stručně charakterizována řešená 
problematika. Další část je tvořena východisky. Na ně navazují jednotlivé rizikové  
a protektivní faktory a mezi nimi doména, ke které se vážou. Přílohy obsahují i síť partnerů  

                                                           
26

 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018. Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. Praha, 2013 [cit. 2016-03-14]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/28077, 
str. 6. 
27

 Metodické dokumenty (doporučení a pokyny). Ministerstvo školství, mládeže a tělový-chovy. [cit. 2015-12-
03]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-
pokyny 
28

 Tamtéž. 
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a návrhy možností spolupráce v komunitě a kraji, které pomáhají k prevenci a řešení daného 
rizika a právní předpisy, popřípadě použitelné dokumenty ke konkrétnímu tématu. Část je 
věnována také prevenci samotné a doporučenému a naopak nevhodnému postupu z pozice 
pedagoga. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zapracovalo do příloh i doporučení, 
koho, kdy a v jakém případě vyrozumět i jaké jsou limity a možnosti pedagoga nebo školy 
jako celku ve vztahu k řešenému problému. Pedagogům jsou nabídnuty i zdroje, ze kterých 
mohou při výuce čerpat.  
 
Dalším metodickým dokumentem je Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (Dokument č. j. MSMT-
22294/2013-1). „Cílem metodického pokynu k řešení šikanování je poskytnout pedagogickým 
pracovníkům základní informace především k samotnému řešení tohoto vysoce rizikového 
chování. Text metodického pokynu je provázán s Metodickým doporučením k primární 
prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, čj. 
21291/2010-28 ve znění pozdějších úprav (dále jen „metodické doporučení“), ve kterém lze 
nalézt komentáře k metodickým postupům a užitečná metodická vodítka pro diagnostiku  
a nápravu v podobě tabulek. Metodický pokyn je určen pro právnické osoby vykonávající 
činnost škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podpůrně je 
doporučován k využití i ostatním školám zapsaným do školského rejstříku a poskytovatelům 
služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou.“29 
 
4.1.5 Minimální standard bezpečnosti  
 
Na základě úkolu ze 40. schůze vlády České republiky ze dne 15. listopadu 2014 a na základě 
Usnesení vlády č. 1015 ze dne 8. prosince 2014 vydalo Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy 19. února 2015 „Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti“ č. j.: MSMT-1981/2015-1.30 
 
Minimální standard v sobě zohledňuje doporučení sepsaná v tematické zprávě České školní 
inspekce s názvem „Bezpečnost ve školách a školských zařízeních“. Cílem minimálního 
standardu bezpečnosti je podat doporučená opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví dětí, žáků a studentů v budovách škol a školských zařízení a v jejich areálech.  
 
Konkrétně zahrnuje tyto roviny:31 
 

 prevenci předcházení mimořádných událostí, 

 účinnou a efektivní reakci na mimořádnou událost, 

 vyhodnocení mimořádní události a přijmutí opatření, která zamezí jejímu opakování ze 
stejných příčin i v budoucnu. 
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 Metodické dokumenty (doporučení a pokyny). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [cit. 2015-12-03]. 
Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny 
30

 Minimální standard bezpečnosti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [cit. 2015-11-02]. Dostupné z: 
www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho 
31

 Tamtéž. 
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Minimální standard bezpečnosti škol a školských zařízení obsahuje opatření prostorová  
a organizačně-technická (jako například využití vždy jen jednoho vchodu do budovy školy, 
který bude pod důslednou kontrolou, přičemž bez prokázání totožnosti, zjištění účelu 
návštěvy a patřičného záznamu by škola neměla nikoho cizího dovnitř pustit; úpravu zeleně 
pro zvýšení přehlednosti prostor v okolí přístupových cest; funkční venkovní osvětlení 
přístupových cest, a to i v době mimo provoz školy), personální opatření (například zajišťuje 
průběžný dohled nad žáky ve všech prostorách školy od jejich vstupu do školy po jejich 
odchod z areálu školy; zajišťuje dohled nad žáky i při akcích souvisejících se vzděláváním, 
které jsou realizovány mimo školu) a opatření v oblasti zpracované dokumentace (například 
analyzuje rizika podle podmínek a charakteru své činnosti a má zpracovány dokumenty pro 
mimořádné události; ověřování účinnosti zpracované dokumentace). Má sloužit k fyzické  
i psychické bezpečnosti žáků.32 
 
Minimální standard bezpečnosti dává školám a školským zařízením pouze doporučená 
pravidla, ale jejich vynucení a případná kontrola implementace není zajištěna nijak. 
 
4.1.6 Koncepce podpory mládeže 2014-2020 
 
„Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 (dále jen „Koncepce 2020“) určuje 
strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži ve věkovém rozmezí do 30 let, které dále 
rozpracovává do dílčích cílů a jejich konkrétních opatření k naplnění těchto cílů. Reflektuje 
potřeby mládeže zejména v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a podnikání mladých lidí, 
kultury a tvořivosti, jejich participace, zdraví a zdravého životního stylu, sociálního 
začleňování a dobrovolnictví.“33 
 
Bezpečnost jako jedna z oblastí podpory mládeže v dokumentu přímo řešena není. Nicméně 
lze z některých cílů vyčíst i možné ovlivnění bezpečnosti mládeže. Konkrétně se jedná  
o vytváření příznivých a udržitelných podmínek pro účast dětí a mládeže v zájmovém  
a neformálním vzdělávání a motivování dětí a mládeže k jejímu aktivnímu využití, které je 
jednou z možností prevence sociopatologických jevů. Stejnou funkci může plnit i vytváření 
příznivých podmínek pro dobrovolnictví mladých lidí včetně oceňování a uznávání 
dobrovolných činností. Navíc je systém dobrovolnictví využitelný například i při přípravě na 
povodně a likvidaci jejich následků. Dobrovolnickými organizacemi s dlouholetou tradicí 
v České republice jsou také sbory dobrovolných hasičů a různé neziskové organizace (Český 
červený kříž, ADRA, Člověk v tísni atd.). Vláda chce vytvořit podmínky pro podporu 
dobrovolnictví (legislativní, finanční) a šíření o možnostech zapojení se do něj. Zvyšovat by se 
měla i kvalita dobrovolnických organizací a programů formou udělování certifikací, akreditací 
a osvědčení o výkonu dobrovolnictví. Opomenuta není ani oblast zodpovědného chování 
k životnímu prostředí a rozvoje kompetencí dětí a mládeže pro bezpečné užívání médií. 
Podporována by měla být informovanost dětí, mládeže o rizikových mediálních obsazích  
a o vhodnosti konkrétních mediálních obsahů pro jednotlivé věkové kategorie. Základem je 
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 Minimální standard bezpečnosti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [cit. 2015-04-02]. Dostupné z: 
www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho 
33

 Koncepce podpory mládeže 2014-2020. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [cit. 2016-01-23]. 
Dostupné z: http://www.msmt.cz/mladez/narodni-strategie-pro-mladez 
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rozvoj vzdělávacích aktivit zaměřených na prevenci rizik a řešení možných krizových situací 
spojených s užíváním médií.34 
 
Koncepce 2020 si klade za cíl také podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí  
a mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a morální odpovědnost, což zahrnuje  
i podporu snižování procentuálního podílu dětí a mládeže užívajících návykové a zdraví 
škodlivé látky, podporu aktivity vedoucí k bezpečnému chování a k předcházení úrazům, 
snižování násilí namířeného vůči druhým i sobě samému prostřednictvím prevence, 
vytváření a realizace preventivní ch programů uvádějící do souvislostí zdravotní  
a psychosociální důsledky spojené s rizikovým chováním. Důležité je také individuální 
poradenství v oblasti prevence rizikového chování a řešení již nastalých problémů.35 
 
4.1.7 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 
 
„Ochrana obyvatelstva je souhrn opatření, která napomáhají k zabezpečení ochrany života  
a zdraví lidí, majetku a životního prostředí. Úkoly ochrany obyvatelstva plní nejen složky 
integrovaného záchranného systému (IZS), ale svůj podíl na ní mají také orgány kraje, obce, 
právnické a podnikající fyzické osoby i samotní občané. Právě občané velmi často zapomínají, 
že mají spoluodpovědnost za ochranu života a zdraví jak svého, tak svých blízkých.“36 
 
K přípravě na úlohu jednotlivce v rámci systému ochrany obyvatelstva slouží bezesporu 
výchova a vzdělávání. Tento fakt si uvědomují i autoři Koncepce ochrany obyvatelstva do 
roku 2020 s výhledem do roku 2030. Vzdělávání na školách umožňuje dlouhodobě působit 
na jedince formou pravidelné a povinné výuky. Na školní vzdělávání jsou nadstavbově 
napojeny projekty vybraných institucí, kterými jsou základní složky integrovaného 
záchranného systému a nestátní neziskové organizace. O této formě vzdělávání bude 
pojednávat zvláštní kapitola. Aby nedocházelo k duplicitnímu jednání, jsou od roku 2011 
vyvíjeny snahy o systematizaci výchovy a vzdělávání. Úroveň výchovy a vzdělávání 
v současné době nereflektuje reálné hrozby a důsledky plynoucí z mimořádných událostí či 
krizových situací. To je zapříčiněno především celospolečenským ekonomickým stavem, 
z toho se odvíjejícím snižováním počtu pracovníků, kteří se dané oblasti věnují, 
a neodpovídajícím začleněním v právních předpisech.  
 
Nejdůležitější příležitostí rozvoje výchovy a vzdělávání je především další rozvíjení 
pravidelného vzdělávání v mateřských, základních a středních školách a zajištění stabilního 
financování. Dalšího posunu výchovy a vzdělávání lze dosáhnout optimalizací systému 
přípravy odborníků a ujednocením výuky na vysokých školách.  
 
Výchova a vzdělávání je ohrožena řadou vnějších vlivů. Mezi hlavní hrozby patří snižování 
finančních prostředků, snižování počtu personálu potřebného k zabezpečení činností  

                                                           
34

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Hasičský záchranný sbor České 
republiky. Praha, 2013 [cit. 2016-02-14]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-v-
ceske-republice.aspx, str. 20. 
35

 Tamtéž, str. 15. 
36

 Tamtéž, str. 10. 
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a celkový náhled společnosti na tuto problematiku. Významným vlivem, který by zbrzdil 
vzdělávání a výchovu obyvatelstva, by bylo zrušení výuky dané problematiky na školách nebo 
její výrazné omezení, opomíjení a podceňování.37  
 
Je dobré, aby obyvatelé nespoléhali pouze na ochranu státu, ale byli sami aktivní a měli 
povědomí o sebeochraně, které jim dopomůže získat systém cílené výchovy a vzdělávání. 
Tím lze minimalizovat počet nepřipraveného obyvatelstva, což z dlouhodobého hlediska 
může přispět ke snižování ztrát na životech a zdraví osob, zvířat, majetku a životním 
prostředí, a tím snižovat finanční zátěž při samotném řešení mimořádných událostí  
a krizových situací.38 
 
Cílový stav, kterého by mělo být dosaženo, zahrnuje stanovení práv a povinností, pravidel, 
úkolů a role všech zainteresovaných subjektů (včetně škol) a také roli občana, založenou na 
jeho vrozené touze po bezpečí, jenž ponese svůj díl odpovědnosti vůči sobě samému, svým 
blízkým a vůči státu. Tento komplexní systém bude podpořen právními předpisy a zároveň 
bude v souladu s metodickou činností státní správy. Funkčním systémem je pak zvýšit úroveň 
znalostí obyvatelstva a odborníků (i pedagogů), kteří své znalosti budou předávat v rámci 
výchovy a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva. Stanovený by měl být také podíl médií 
na výchově a vzdělávání.39 
 
Aby bylo dosaženo cílových hodnot a ukazatelů, je zapotřebí zpracovat analýzu zařazení 
ochrany obyvatelstva jako nedílné součásti výuky v mateřských, základních a středních 
školách v rámci předmětů, které obsahují bezpečnostní problematiku (prevence, dopravní 
výchova, první pomoc, obrana vlasti, ochrana člověka za mimořádných událostí a krizových 
situací). 40 
 
4.2 Dokumentace na školní úrovni 
 
Řada dokumentů je zpracovávána i na úrovni samotných škol. Některé z nich jsou stanoveny 
přímo zákonem, ale je zde nechán také prostor po uvážení samotných škol o potřebě vydání 
vnitřních dokumentů upravujících konkrétní situace nebo činnosti. Níže bude popsáno 
několik dokumentů, které se přímo dotýkají oblasti bezpečnosti dětí, žáků a studentů. 
Nejedná se však o jejich taxativní výčet.  
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 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Hasičský záchranný sbor České 
republiky. Praha, 2013 [cit. 2016-02-14]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-v-
ceske-republice.aspx , str. 12. 
38

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Hasičský záchranný sbor České 
republiky. Praha, 2013 [cit. 2016-02-14]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-v-
ceske-republice.aspx , str. 18. 
39

 Tamtéž. 
40

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Hasičský záchranný sbor České 
republiky. Praha, 2013 [cit. 2016-02-14]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-v-
ceske-republice.aspx , str. 19. 
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4.2.1 Školní vzdělávací program 
 
„Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě příslušného 
rámcového vzdělávacího programu41, seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví 
tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahující se k ochraně zdraví žáků a jejich 
bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě vzdělávacího obsahu  
– očekávaných výstupů a účelně zvoleného učiva.“42 
 
K tvorbě školních vzdělávacích programů slouží řada metodik a manuálů, které pomáhají 
vytvořit takový program, který je plně v souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím 
programem a splňuje tak všechny potřebné náležitosti. Zároveň metodiky a manuály slouží 
alespoň k částečnému formálnímu a obsahovému ucelení tohoto typu dokumentace.43 
 
Součástí školního vzdělávacího programu je mimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka 
za mimořádných událostí, problematika první pomoci a úrazů, prevence sociálně patolo-
gických jevů, ochrana před sexuálním zneužíváním, výchova ke zdravému životnímu stylu, 
zdraví člověka atp.44 
 
4.2.2 Dokumentace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
 
„Doklady o každoročních předepsaných prověrkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
všech pracovištích – §108, odst. 5 zákoníku práce (dále jen ZP) 
 
a) Projektová dokumentace kotelny – §3 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti 

práce v nízkotlakých kotelnách. 
b) Školní řád, vnitřní řád – §30 školského zákona. 
c) Zápisy o provedeném školení zaměstnanců – §103 odst. 2, 3 ZP. 
d) Evidence pracovní doby včetně přesčasové práce – §96 ZP. 
e) Kniha úrazů – §105 ZP a §1 vyhlášky č. 57/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 64/2005 

sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. 
f) Záznamy o pracovních a školních úrazech – §105 ZP a §1 vyhlášky č. 57/2010 Sb. 
g) Evidence uznaných nemocí z povolání – §105 odst. 6 ZP. 
h) Seznam osobních ochranných pracovních prostředků – čl. 7 Metodického pokynu 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy čj. 37 014/2005.“.45 
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 Rámcové vzdělávací programy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [cit. 2016-01-23]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy 
42

 BOUČEK, Ladislav. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [cit. 
2016-12-16]. Dostupné z:http://www.msmt.cz/ministerstvo/bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pri-praci 
43

 Manuály a metodika pro tvorbu ŠVP. Národní vzdělávací ústav. [cit. 2016-02-5]. Dostupné z: 
http://www.nuv.cz/t/manualy-a-metodika-pro-tvorbu-svp 
44

 BOUČEK, Ladislav. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [cit. 
2016-12-16]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pri-praci 
45

 BOUČEK, Ladislav. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [cit. 
2016-12-16]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pri-praci 
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4.2.3 Minimální preventivní program 
 
Jedná se o konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke 
zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační 
dovednosti. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, 
pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy  
a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků školy. Je přizpůsobován kulturním, 
sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak v rámci školy, 
tak v jejím okolí, respektuje specifika ve školním prostředí. Oddaluje nebo snižuje výskyt 
rizikového chování, zvyšuje schopnost žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná 
rozhodnutí. Pomáhá zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin 
(minoritám, cizincům, dětem a žákům zdravotně či sociálně znevýhodněným) při ochraně 
jejich lidských práv.  
 
Minimální preventivní program je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem 
prevence. Je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného 
rámcového vzdělávacího programu. Vychází z omezených časových, personálních a finan-
čních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu. Musí být naplánovaný jako realizovatelný. 
Podléhá kontrole České školní inspekce, je vyhodnocován průběžně a na závěr školního roku 
je hodnocena kvalita a efektivita zvolených strategií primární prevence.  
 
Minimální preventivní program (dále jen MPP) obsahuje také přehled spoluprací s externími 
organizacemi, jako jsou například besedy s odborníky a exkurze. Řešeno je v něm i vzdělávání 
členů pedagogického sboru a rozšiřování jejich odborných znalostí a dovedností týkajících se 
primární prevence. Na jeho tvorbě a realizaci se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. 
Za koordinaci tvorby a kontroly realizace je zodpovědný školní metodik prevence. K zahájení 
nebo rozvinutí prioritních preventivních projektů realizovaných jako součást Preventivního 
programu nebo k zabezpečení Preventivního programu může škola využít dotačního řízení 
v rámci prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy nebo krajů na daný rok.46 
 
4.2.4 Školní řád 
 
Základním řádem vzdělávacích zařízení je školní řád. „Kompetence (a zároveň povinnost)  
k vydání školního řádu je zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (§30 odst. 
1) svěřena výslovně řediteli školy. Tuto kompetenci je však vždy nutno pojímat v souvislosti  
s ustanovením §168 odst. 1 písm. c) školského zákona, podle kterého školní řád schvaluje 
školská rada (s výjimkou mateřských škol, základních uměleckých škol a jazykových škol  
s právem státní jazykové zkoušky, u kterých se školská rada nezřizuje)“47 Nicméně je důležité, 
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 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z:  
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny, str. 8-9. 
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 Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě školního řádu čj. MSMT-10862/2015. Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/35220_1_1/., str. 2. 
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aby školní řád akceptoval nejenom školský zákon, ale i ostatní právní předpisy. 
 
Školský zákon také ukládá řediteli školy povinnost zveřejnit vydaný školní řád na přístupném 
místě ve škole, aby všichni, kterým je školní řád určen, měli možnost do školního řádu 
nahlédnout. Avšak nemusí být umístěn na internetových stránkách školy. Zaměstnanci školy, 
žáci a studenti školy (tedy nikoliv také děti v mateřské škole) musí být prokazatelným 
způsobem se školním řádem seznámeni. Je třeba zmínit také § 22 odst. 1 písm. b) školského 
zákona, který ukládá zákonnou povinnost dodržovat školní řád, s nímž byl žák nebo student 
seznámen. 
 
V souladu se školským zákonem tvoří strukturu školního řádu:48 
 
a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a studentů a jejich zákonných zástupců 

ve škole (§30 odst. 1 písm. a) školského zákona), 

 např. obecné vymezení práv a povinností dětí, žáků a studentů, docházka do školy, 
informování o průběhu a výsledcích vzdělávání, průběh a ukončování vzdělávání, 
podmínky stanovení a výběru úplaty za poskytované vzdělávání, 

 
b) podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (§30 odst. 1 písm. 

a) školského zákona), 

 pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole, konzultace s pedagogickými 
pracovníky, postup pro vyřizování podnětů žáků, 

 
c) provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona), 

 např. vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy, podmínky pohybu po 
budovách školy, organizace vzdělávání mimo budovu školy, předávání dětí nebo žáků 
zákonným zástupcům, výkon dohledu (zabezpečení a rozsah), 

 
d) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a jejich ochrany 

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
(§30 odst. 1 písm. c) školského zákona), 

 např. předcházení úrazům, uložení prostředků první pomoci, kontakty pro poskytnutí 
pomoci ve škole, postup při informování o úrazu, obecné podmínky bezpečnosti  
a ochrany zdraví, pravidla přechodu mezi budovami školy, podmínky bezpečnosti při 
činnostech konaných mimo školu, prevence sociálně patologických jevů, prevence  
a řešení šikany ve škole, zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví 
(zbraně, omamné látky, alkohol) včetně výslovného zákazu kouření a požívaní 
alkoholických nápojů (ve vnitřních i vnějších prostorách školy, v průběhu výuky  
a školních akcí), 

 
e) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí, žáků a studentů (§30 odst. 1 písm. 

d) školského zákona), 

 např. zákaz poškozování majetku, náhrada školy, 
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 Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě školního řádu čj. MSMT-10862/2015. Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy. [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/35220_1_1/, str. 3-9. 
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f) pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů (§30 odst. 2 školského 
zákona), 

 např. zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 
pořádaných školou, stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití 
klasifikace a jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií, 

 
g) podmínky ukládání výchovných opatření (§31 školského zákona), 

 zásady a pravidla pro ukládání výchovných opatření (pochvaly a jiná ocenění, 
kázeňská opatření), kritéria pro uložení jednotlivých druhů a stupňů výchovných 
opatření, 

 
h) podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování (§22 odst. 2 písm. b), odst. 3 

písm. d), §50 odst. 1, §67 odst. 3 školského zákona), 

 podmínky pro omlouvání žáků (nenadálá absence) a pravidla dokládání důvodů 
nepřítomnosti, řešení neomluvené absence žáků, podmínky pro omlouvání dětí 
v mateřské škole, 

 
i) poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§22 odst. 1 písm. b), §30 odst. 3 školského 

zákona). 
 
Školní řád se zvlášť zpracovává také pro školní družinu a jídelnu. 
 
4.2.5 Ostatní interní předpisy 
 
Mezi další vnitřní předpisy školy lze řadit řády specializovaných učeben, jakými jsou například 
tělocvična, cvičná kuchyně, dílna, chemická laboratoř atd. dle konkrétního vybavení školy. 
Dále jsou to různé druhy provozní řádů (např. provozní řád hřiště). Některé školy přijímají 
také různé směrnice, které řeší pro ně specifické oblasti a problémy, nebo kterými reagují na 
nová rizika (např. bezpečnostní směrnice o vstupu osob do budovy). Všechny interní 
dokumenty musí být stejně jako školní řád v souladu s platnými právními předpisy. Důležitou 
část dokumentace pro zajištění bezpečnosti je také požární řád a evakuační plán. 
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5. VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI 
 
„Současná společnost je vystavena celé řadě rozličných hrozeb, které mohou být přírodního, 
nebo antropogenního původu. Aby jedinec dokázal těmto negativním vlivům lépe čelit, je 
naprosto nezbytné vytvořit funkční systém výchovy a vzdělávání, který bude prostupovat 
nejen všemi úrovněmi veřejné správy se zapojením soukromého sektoru, ale i samotného 
obyvatelstva“.49 
 
Obyvatelstvo je pravidelně vzděláváno v rámci standardního vzdělávacího procesu dle 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění. Oblast ochrany člověka za mimořádných 
událostí je součástí rámcových vzdělávacích dokumentů (tzv. rámcové vzdělávací programy) 
pro předškolní, základní a střední vzdělávání, stejně jako oblast prevence rizikového chování. 
Stejně tak je řešena i prevence rizikového chování. 
 
U předškolního vzdělávání v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí je situace asi 
nejhorší. Chybí metodický materiál pro učitele mateřských škol. Pro výuku jsou zpracovány 
pomůcky, avšak malého výběru (zatím jsou využívány i materiály z prvního stupně základního 
vzdělávání). Pro učitele nejsou specifické kurzy, mohou využívat kurzů pro základní školy, 
popřípadě samostudium. V rámci prevence rizikového chování je situace lepší a děti jsou 
učeny pomocí různých her o vhodnosti a nevhodnosti svého jednání při různých životních 
situacích. Jsou jim vštěpovány základy slušného chování, učí se, jak se chovat k ostatním 
dětem a jak spolu spolupracovat. V přiměřené formě jsou seznamovány například  
i s bezpečností v rámci silničního provozu.50 
 
V roce 2012 byly pro učitele v rámci základního vzdělání zpracovány metodické materiály 
„Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí  
v základních školách“ a „Podklady k výuce témat dopravní výchovy“. Tyto materiály 
rozpracovávají doporučené cíle, náplň učiva a výstupy pro každý ročník základní školy. 
Doplněny jsou i o několik příloh (legislativa, výběr metod a forem práce, doporučené 
pomůcky atd.). Vzdělávání učitelů v oblasti ochrany obyvatelstva je realizováno skrz kurzy 
Hasičského záchranného sboru České republiky, kurzy pořádané Národním institutem 
dalšího vzdělávání a dále formou samostudia a přípravy na vysokých školách. Oblast 
prevence rizikového chování je také řešena po celou dobu studia na základní škole v rámci 
několika předmětů. Jednotlivá témata jsou přizpůsobována věku a vyspělosti dětí, popřípadě 
reflektují konkrétní problémy, které se v kolektivu vyskytují. K výuce je využívána řada metod 
od tištěných materiálů až po interaktivní kurzy. 
 
Pro úroveň středního vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva není vytvořen metodický 
materiál pro učitele, chybí rozmanitost pomůcek. Pro vzdělávání učitelů nejsou specifické 
kurzy. Mohou využívat kurzů pro základní školy a také samostudium. I zde je výuka prevence 

                                                           
49

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Hasičský záchranný sbor České 
republiky. Praha, 2013 [cit. 2016-02-14]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-v-
ceske-republice.aspx , str. 44. 
50

 Tamtéž, str. 44-45. 
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rizikového chování a sociopatologických jevů probírána po celou dobu studia, ale zaměřuje 
se více na aktuální problémy, které souvisí s věkem středoškolských studentů a možnými 
problémy, kterými mohou čelit.  
 
Obecně je u všech stupňů vzdělávání problematika ochrany člověka za mimořádných 
událostí, krizových situací a prevence rizikového chování v rámcových vzdělávacích 
programech pojata průřezově, a to prostřednictvím několika vzdělávacích oblastí a oborů. 
Výuka však musí být koordinována, aby bylo možné docílit nejen odpovídající úrovně 
výsledků vzdělávání, ale byla možná i evaluace.  
 
Výuce prevence rizikového chování a sociopatologických jevů je ve školách věnována 
mnohdy větší pozornost než výuce přípravy na mimořádné události. Možno to souvisí  
i s pravděpodobností a četností, jaké se váží k těmto jednotlivým jevům. Avšak je důležité 
nepodceňovat ani jednu z těchto pomyslných skupin a vnímat je komplexně jako 
bezpečnostní otázky, které musí být řešeny v dostatečné míře a úrovni.  
 
Lektoři a dobrovolníci, kteří se na vzdělávání a přípravě dětí a mládeže na možné mimořádné 
události podílejí, v mnoha případech postrádají pedagogické a prezentační dovednosti, což 
může negativně ovlivnit účinnost jejich výkladu. Rozpracovanou přípravou pro tuto skupinu 
disponuje pouze Hasičský záchranný sbor České republiky, který organizuje kurz pro 
začátečníky a metodická zaměstnání pro koordinátory u Hasičského záchranného sboru 
krajů.  
 
Učitelé na mateřských, základních a středních školách na druhou stranou většinou 
nedisponují odbornými znalostmi z problematiky ochrany obyvatelstva. Pro doplnění 
odbornosti jsou pro učitele akreditovány kurzy v rámci aktivit Národního institutu dalšího 
vzdělávání, případně se mohou zúčastnit kurzů pořádaných přímo Hasičským záchranným 
sborem České republiky (bez akreditace). Další možností je doplňovat odbornost 
samostudiem. Pro budoucí učitele je postupně realizována příprava přímo na vysokých 
školách (usnesení vlády k Začlenění tématik Ochrana člověka za mimořádných událostí, péče 
o zdraví a dopravní výchova do studijních programů pedagogických fakult dne 5. října 2011 
č. 734), kterou pedagogické fakulty postupně implementují do svých vzdělávacích oborů. Je 
tedy patrné, že oblasti vzdělávání učitelů na výuku přípravy žáků na mimořádné události 
začíná být přikládána větší váha. 
 
Do přípravy obyvatelstva se začínají zapojovat také nestátní neziskové organizace 
prostřednictvím konkrétních projektů, veřejných akcí a besed. Širší zapojení soukromého 
sektoru je podmíněno nastavením jasných pravidel, systémem akreditací a kontroly tak, aby 
obyvatelstvo získalo konzistentní, aktuální a správné informace.51  
 
Vzdělávání zajišťované soukromým sektorem má bezesporu své výhody. Organizace ve svých 
řadách sdružují odborníky na danou problematiku, kteří se snaží vytvářet zajímavé  
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 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Hasičský záchranný sbor České 
republiky. Praha, 2013 [cit. 2016-02-14]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-v-
ceske-republice.aspx ,str. 43-48. 
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a interaktivní způsoby, jak děti a mladistvé seznámit se všemi potřebnými informacemi. Na 
jejich straně stojí také praktické zkušenosti z různých školních prostředí, čas a prostor pro 
vývoj metod a pomůcek, které jim při výkladu pomoci dosáhnout lepší efektivnosti. 
Vzdělávat mohou soukromé a neziskové organizace ale i samotné pedagogy a rozšiřovat tak 
jejich povědomí o aktuální informace a metody výuky. 
 
V České republice působí řada soukromých a neziskových organizací pořádajících kurzy, 
školení, besedy a přednášky pro vyučující i děti a mládež. Jako příklad lze zmínit organizace 
jako Český červený kříž, Cesta integrace, Národní ústav pro vzdělávání, Dropin, Prostor plus 
s. r. o., Pedagogická, právní a psychologická poradna manželů Kašparových, projekt Odyssea, 
BESIP a mnoho dalších. Některé z organizací (například Dropin) nabízejí i možnost exkurze, 
kde se žáci seznamují přímo s prostředím, kde organizace působí, a mají možnost nejen 
pasivně získávat informace, ale i aktivně čerpat ze zkušeností ostatních lidí.  
 
Dalšími subjekty, které se podílejí na vzdělávání v oblasti bezpečnosti, jsou složky 
integrovaného záchranného systému. Vzdělávání poskytují složky integrovaného 
záchranného systému většinou formou přednášek a besed na témata, která se týkají jejich 
činnosti. Například u Policie České republiky (PČR) Krajského ředitelství Středočeského kraje 
tvoří preventivní činnost formou školních besed více než 30 % z celkové preventivní 
činnosti.52 Pro vzdělávání mohou i složky integrovaného záchranného systému použít jimi 
vytvořené materiály, jakými jsou pro mladší žáky kupříkladu Ajaxovy zápisníky, které formou 
úkolů a bohaté ilustrace vysvětlují základní pravidla bezpečného chování v dopravě a rizika 
spojená s užíváním návykových látek. 
 
Školy mají možnost zúčastnit se i exkurze na služebnách a stanicích, kde jim policisté, hasiči  
a záchranáři mohou přímo předvést techniku a vybavení, jaké při své práci v terénu 
používají. Složky integrovaného záchranného systému mohou vzdělávat i pedagogy a další 
zaměstnance školy a poskytnout jim cenné rady, jako tomu bylo i po útoku ve Žďáru nad 
Sázavou, kdy představitelé města Říčany, Hasičského záchranného sboru kraje a krajského 
ředitelství Policie České republiky pořádali schůzku se zaměstnanci škol.  
 
Školy na území obce s rozšířenou působností (ORP) Říčany také pravidelně navštěvují 
strážníci městské policie a dobrovolní hasiči. Školy je oslovují již s konkrétní prosbou  
o přednášku na téma, které je zapotřebí s dětmi, žáky a studenty probrat nebo které se týká 
aktuálních problémů. 
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 Koncepce prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2014 – 2016. Středočeský kraj: Pracovní skupina 
prevence kriminality. [cit. 2016-01-25]. Dostupné z: 
https://www.kr-stredocesky.cz/documents/20875/5328042/Koncepce+prevence+kriminality/453b4554-bd98-
4516-8b65-eadd68904723, str. 83. 
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Kromě výše zmíněných besed, přednášek, kurzů a exkurzí mohou při výchově a vzdělávání 
pomáhat i cvičení. Klasicky se na každé škole pořádá nácvik evakuace, ale některé základní 
školy na území Říčan samy jednou ročně pořádají i branný závod, kde si děti zkouší formou 
hry dovednosti, jakými je poskytnutí první pomoci, orientace v terénu atd. Jiným případem 
jsou cvičení složek integrovaného záchranného systému, kterých se v jistých případech 
mohou zúčastnit i žáci škol a pedagogové.  
 
Ve čtvrtek 29. října 2015 se Základní škola u Říčanského Lesa stala místem pro nácvik 
postupu složek integrovaného záchranného systému v případě útoku aktivního střelce. Cílem 
zasahujících jednotek bylo zneškodnit aktivní střelce a evakuovat několik stovek lidí 
z prostoru školní budovy. Možnost přihlížet celému cvičení mělo i vedení města, krizový 
manažer, vedoucí školského odboru, tisková mluvčí, dobrovolní hasiči a také ředitelé škol. 
Aktivně se účastnila i městská policie. 53  
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 AMBROŽOVÁ, Adéla. Cvičení záchranného systému: V základní škole v Říčanech útočilo několik 
střelců!.Říčanský kurýr: Věstník města a městského úřadu Říčany. 2015, (12), str. 6. 
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6. POPIS SITUACE NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŘÍČANY  
 
Území obce s rozšířenou působností Říčany tvoří Babice, Březí, Černé Voděrady, Čestlice, 
Dobřejovice, Doubek, Herink, Hrusice, Jevany, Kaliště, Kamenice, Klokočná, Konojedy, 
Kostelec nad Černými Lesy, Kostelec u Křížků, Kozojedy, Křenice, Křížkový Újezdec, Kunice, 
Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Mukařov, Nučice, Nupaky, Oleška, Ondřejov, 
Oplany, Pětihosty, Petříkov, Popovičky, Prusice, Radějovice, Říčany, Senohraby, Sluštice, 
Strančice, Struhařov, Stříbrná Skalice, Sulice, Světice, Svojetice, Štíhlice, Tehov, Tehovec, 
Velké Popovice, Vlkančice, Všestary, Výžerky, Vyžlovka, Zvánovice. Celkem se jedná o 52 obcí 
a 3 pověřené obce (Říčany, Kostelec nad Černými lesy a Mnichovice).54 Celkový počet 
obyvatel na tomto území je 63 568 na rozloze 377,20 km².55 
  
Některé z těchto obcí zřídily základní či mateřské školy, které jsou v působnosti obce 
s rozšířenou působností Říčany. Konkrétně se jedná o mateřskou školu Čestlice, Dráček 
Babice, Hrusice, Jevany, Kamenice, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec u Křížků, Kozojedy, 
Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Mukařov, Kuřátka Nučice, Klubíčko 
Nupaky, Oleška, Ondřejov, Pastelka Petříkov, Strančice, Stonožka Struhařov, Sluníčko Sulice-
Želivec, Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Všestary a Zvánovice.56  
 
Ilustrace: Obce v rámci ORP Říčany.57 
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 Správní působnost obce s rozšířenou působností. Říčany. [cit. 2015-12-06]. Dostupné z: 
http://info.ricany.cz/mesto/spravni-pusobnost-obce-s-rozsirenou-pusobnosti 
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 Obce s rozšířenou působností. Regionální Informační Servis. [cit. 2015-12-26]. Dostupné z: 
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/stredocesky-kraj/verejna-sprava/spravni-cleneni/ obce-s-rozsir-pusobnosti/ 
56

 Mateřské školy. Říčany. [cit. 2015-12-26]. Dostupné z: http://info.ricany.cz/mesto/materske-skoly-r609 
57

 Správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany. Český statistický úřad. [cit. 2015-12-26]. Dostupné z:  
https://www.czso.cz/csu/xs/2122_so_orp_ricany 
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Pro zřízení základních škol se rozhodlo celkem 15 obcí (Čestlice, Kamenice, Kostelec nad 
Černými lesy, Kostelec u Křížků, Kunice, Mirošovice, Mnichovice, Mukařov, Ondřejov, 
Senohraby, Strančice, Stříbrná skalice, Světice, Tehov, Velké Popovice).58 Některé z těchto 
základních škol nenabízí všech 9 ročníků povinné školní docházky, ale pouze jejich omezený 
počet. Tudíž jsou žáci nuceni od určitého ročníku navštěvovat jinou základní školu. 
 
Největší území (2.581 ha) a také počet obyvatel (14 749) 59 má město Říčany, které se dělí na 
7 katastrálních území (Jažlovice, Kuří u Říčan, Říčany u Prahy, Říčany–Radošovice, Pacov  
u Říčan, Strašín u Říčan a Voděrádky).60 Díky největšímu počtu obyvatel, počtu míst ve 
vzdělávacích zařízeních a největší koncentraci žáků v rámci celé ORP bude pozornost 
zaměřena právě na město Říčany.  
 
Město Říčany zřídilo 4 městské mateřské školy (Srdíčko, U Slunečních hodin, Čtyřlístek, 
Zahrádka) s celkovou maximální kapacitou 548 dětí a 4 základní školy (1. ZŠ, Základní škola 
Říčany, Nerudova – praktická škola, u Říčanského lesa) s celkovým počtem 2 054 žáků a 652 
míst ve školní družině. Dále se ve městě nachází Základní umělecká škola s kapacitou 518 
žáků.61 Zastoupeny jsou i soukromé školy. Nejvíce je přitom škol mateřských (Landie, Nemo, 
Magic Hill s. r. o., Kolovrátek, Motýlek s.r.o., TEDDY, „Říčánek“, Sofie) s přibližnou kapacitou 
262. Při mateřské škole Landie a „Říčánek“ fungují také jesle, které nejsou zřízeny městem 
vůbec. Některé z mateřských škol rozšířily postupem času svoje služby a poskytují i výuku 
v rámci základního vzdělání (Magic Hill s. r. o., Sofie, Nemo).62 Nabídka středního školství je 
zde zajištěna Masarykovým klasickým gymnáziem s. r. o. (kapacita 255 žáků), Střední 
odbornou školou stravování Říčany s. r. o. (kapacita 209 žáků) a Gymnáziem Říčany (kapacita 
404 žáků). Mimo to funguje při zdravotním zařízení Olivova dětská léčebna speciální základní 
a mateřská škola. 
 
V horizontu posledních let se město Říčany potýká s velkými kapacitními problémy v oblasti 
předškolního a základního vzdělávání. I přes fakt, že v roce 2010 došlo k otevření Základní 
školy u Říčanského lesa a v roce 2015 byla otevřena mateřská škola Zahrádka, díky čemuž 
byla kapacita navýšena. Situace došla až tak daleko, že samotné Říčany, které jsou nejvíce 
vytížené, se rozhodly přijmout ve školním roce 2014/2015 do prvních tříd základních škol 
pouze děti s trvalým pobytem na jeho území a vypovědět tak dohodu o spádovosti 
s devatenácti okolními obcemi, kterou Říčany nehodlají ve většině obnovovat, přičemž v roce 
2012 se tato situace předpokládala až po roce 2015.63 Do roku 2013 platila mezi městem  
a obcemi Babice, Březí, Čestlice, Doubek, Dobřejovice, Herink, Křenice, Kunice, Louňovice, 
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 Základní školy. Říčany. [cit. 2015-12-26]. Dostupné z: http://info.ricany.cz/mesto/zakladni-skoly-r608 
59

 Vývoj obyvatelstva ve městě Říčany. Český statistický úřad. 2014 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/documents/11240/17829520/Ricany.pdf/a04b9dc4-58db-46a4-8480-
d1cd7564f345?version=1.2 
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 Základní informace o městě. Říčany. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z:  
http://info.ricany.cz/mesto/zakladni-informace-o-meste 
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 Městské školy. Říčany. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: http://info.ricany.cz/mesto/mestske-skoly 
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 Soukromé školy. Říčany. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: http://info.ricany.cz/mesto/soukrome-skoly 
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 MICHALOVÁ, Adéla. Do základních škol v Říčanech se za čtyři roky nevejde až 470 dětí. In: Říčany. Říčany, 
2012 [cit. 2016-01-09]. Dostupné z: http://info.ricany.cz/mesto/do-zakladnich-skol-v-ricanech-se-za-ctyri-roky-
nevejde-az-470-deti 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Dominika-Klára Králová, Bezpečnostní aspekty vzdělávacích zařízení na příkladu správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Říčany (2016_C_02) 
 

    
29 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Modletice, Nupaky, Popovičky, Sluštice, Světice, Svojetice, Štíhlice, Tehovec, Tehov 
a Vyžlovka dohoda o vytvoření společného školského obvodu. V červnu téhož roku ji však 
bylo město nuceno vypovědět, protože se dlouhodobě potýkalo a potýká s obrovským 
převisem dětí nastupujících do prvních tříd a nemá tak dostatečné množství kmenových 
tříd.64 Nakonec došlo k obnovení pouze s obcemi Březí a Tehovec.  
 
Navíc podle statistik jde o největší nárůst dětí právě z těchto okolních obcí. Například počet 
dětí s bydlištěm v Říčanech stoupl v roce 2007 při porovnání s rokem 2006 pouze o 69, 
kdežto u mimoříčanských o enormních 452. Tento trend bohužel stále přetrvává a základní 
školy v městě Říčany se potýkají se značným převisem žadatelů o místo. V loňském školním 
roce k zápisu do prvních tříd přišlo 317 dětí, ale přijato mohlo být pouze 279. Tedy 12 % dětí 
nemohlo být kvůli nedostačující kapacitě kmenových tříd přijato do veřejných základních 
škol.65 V současnosti mají naplněnou maximální kapacitu 2 ze 3 základních škol v samotných 
Říčanech (Základní škola Říčany a 1. základní škola Říčany) a jediný prostor pro zvýšení počtu 
míst představuje Základní škola u Říčanského lesa.  
 
Problémů ve školství jsou si vědomi i samotní občané, kteří v rámci projektu Řídím Říčany 
hlasovali o 10 největších problémech, které by dle jejich názoru měly být prioritně řešeny. 
Z 10 problémů se 2 týkají oblasti školství. Konkrétně zajištění bezpečných cest do škol a také 
rekonstrukce budov 1. základní škola Říčany a výstavba nové budovy školy na Komenského 
náměstí, která by mohla alespoň částečně vyřešit problémy s nedostatečnou kapacitou 
v rámci základního školství.66 Stejně tak v dotazníkovém šetření Místní akční skupiny (MAS) 
Říčansko uvedli respondenti jako největší problémy, které obec v oblasti školství musí řešit, 
nedostatečnou dostupnost škol, nedostatečnou kapacitu mateřských škol a vysoké počty 
dětí ve třídách.67 
 
Vzhledem k problematickému umisťování dětí do mateřských a základních škol a zároveň 
potřebě znovu nastoupit do zaměstnání hledají rodiny alternativní řešení. Ty jim poskytují 
soukromá vzdělávací zařízení. Většinou se jedná o malotřídky. Samozřejmě ale není 
v ekonomických možnostech všech rodin, kterým se nepodaří své děti umístit do státních 
vzdělávacích zařízení, platit mnohdy desítky tisíc měsíčně za místo v soukromé mateřské či 
základní škole. Dalším možným řešením je využít hlídání předškoláků v rámci rodiny nebo 
známých, aby se rodiče mohli opět zapojit do pracovního procesu. V roce 2014 bylo zákonem 
č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících 
zákonů umožněno fungování dětských skupin, které může zřídit například zaměstnavatel 
nebo vysoká škola. I když je existence dětských skupin a také mateřských center bezpochyby 
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dobrou možností řešení nedostatku volných míst v mateřských školách, stále se jedná  
o placenou službu a v důsledku toho nejsou vhodné pro všechny rodiče. Přesto se výše 
zmíněné alternativy týkají pouze předškolního vzdělávání a neřeší tak problematiku povinné 
školní docházky.  
 
V důsledku naplnění kapacit veřejných mateřských a základních škol především ve spádovém 
a největším městě Říčany jsou právě zařízení v něm díky počtu žáků a zaměstnanců 
potenciálním objektem napadení a představují také největší prostor pro možný vznik 
mimořádných či jinak bezpečnost ohrožujících situací. Kritická je především oblast základního 
školství, kde je koncentrace osob v jednotlivých zařízeních větší než na jiných úrovních 
v rámci vzdělávacího systému na území ORP Říčany.  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
 
1. POPIS PRŮBĚHU ŠETŘENÍ 
 
O pomoc a spolupráci při zpracování studie byly požádány školy v největším spádovém 
městě Říčany, kde se nachází i největší množství vzdělávacích zařízení a také nejvíce dětí, 
žáků a studentů. Všem ředitelům byl zaslán úvodní e-mail objasňují téma a jejich úlohu při 
případné spolupráci. Negativní postoj zaujaly hned na začátku soukromé školy, které 
radikálně odmítly poskytnout jakékoliv informace. Ředitelé středních škol a několika 
mateřských škol neodpověděli vůbec. Nicméně ředitelé veřejných základních škol a dvou 
mateřských škol odpověděli kladně. 
 
S těmito subjekty pak byla navázána spolupráce. Ředitelé a ředitelky byli při poskytování 
informací maximálně ochotní a vstřícní. Autorce poskytli řadu neocenitelných informací  
a dokumentů. Každý z nich si také vyhradil čas, aby autorka mohla školu navštívit a osobně si 
s nimi o zabezpečení jejich školy pohovořit, porozhlédnout se a zeptat se na vše potřebné. 
 
Profil každé ze zkoumaných škol je doplněn jejím snímkem z Google Earth68 a snímkem 
širšího okolí z mapové aplikace GIS portálu Hasičského záchranného sboru České republiky69, 
aby bylo možné získat alespoň hrubou představu o umístění školy a jejím půdorysu.  
 
2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA 
 
Jedná se o speciální základní školu se zaměřením na výuku žáků se specifickými potřebami. 
Vzdělávají žáky s lehkým mentálním postižením až po hluboké mentální postižení. 
V některých případech se jedná o kombinace i s poruchami tělesnými. Celková kapacita školy 
je 74 žáků. Vzhledem k poměrně malým prostorům, kde škola působí, jsou žáci více ročníků 
vyučováni v jedné třídě, kde se pak výuka separuje dle konkrétních učebních osnov. 
Dohromady je vyučován 1. a 2. ročník, 3., 4. a 6. ročník, 7., 8. a 9. ročník. V základní škole 
působí 10 pedagogů. Mimo to škola disponuje také přípravnou třídou, specializovanou třídou 
výpočetní techniky a chemie, cvičnou kuchyní, cvičnou dílnou a tělocvičnou.  
 
Žáci mají možnost navštěvovat školní družinu, která má 2 oddělení (14 a 8 dětí). Ranní 
družina probíhá od 6.45 do 7.45 hod. a odpolední od 11.40 do 16.30 hod. Stravování žáků je 
zajištěno ve školní jídelně v blízkosti základní školy. Areál školy je obklopen zahradou, která 
slouží mimo jiné i pro výuku žáků a potřeby školní družiny.70 
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Ilustrace: Okolí Základní školy Nerudova. 
 

 
 
Ilustrace: Základní škola Nerudova. 
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2.1 Základní škola Nerudova – technické zabezpečení 
 
Škola vyniká svým výborným technickým zabezpečením, k jehož značnému vylepšení došlo 
během celkové rekonstrukce v roce 2011. Plánování návrhu technického zabezpečení nebylo 
svěřeno odborné firmě, ale podílela se na něm především samotná paní ředitelka společně 
s technickým konzultantem. Díky tomu se podařilo snížit náklady a uspořené finance použít 
na pořízení lepších zabezpečovacích prostředků. 
 
Kamerový systém čítající 3 kamery bez uchovávání záznamu a nočního vidění snímá 
přístupové cesty ke škole. Je zapnut i v době, kdy neprobíhá výuka. Monitory pro sledování 
obrazu z kamer jsou umístěny ve sborovně, ředitelně a dvou učebnách. 
 
V jednotlivých učebnách, na chodbě a v šatnách jsou umístěna pohybová čidla, která aktivují 
hlasitý alarm. Stejně tak jsou na oknech v přízemí a prvním patře čidla detekující jejich 
rozbití. Pokud dojde k zaregistrování pohybu, popřípadě rozbití skla, obdrží o tom informaci 
centrální pult ochrany Městské policie Říčany a vyšle hlídku, která provede kontrolu. Okna 
jsou opatřena také klikovým zámkem a elektrickými předokenními žaluziemi. Suterénní okna 
jsou proti vniknutí osazena masivními mřížemi zabraňujícími prolezení.  
 
Dřevěné trámy nacházející se v nejvyšším patře, kde jsou umístěny sborovny, jsou natřeny 
protipožárním nátěrem. V rámci zabránění případného šíření požáru je druhé patro 
vybaveno také protipožárními dveřmi. Ke všem dveřím je používán univerzální klíč, který mají 
u sebe všichni pedagogové a personál. Hlavní vchod je zabezpečen několika způsoby. Mimo 
klasického zámku s klíčem je možné ke vstupu použít kód či čipy zaměstnanců.  
 
2.2 Základní škola Nerudova: Personální zabezpečení 
 
Na zajištění bezpečnosti se kromě pedagogického sboru podílí také 2 vychovatelky školní 
družiny, 3 pedagogické asistentky, školnice a topič. Pedagogické asistentky jsou během 
vyučování přímo s žáky ve třídě, kde se mohou v případě nebezpečí podílet na ochraně žáků 
a zároveň na ně při výuce dohlíží.  
 
Během přestávek mezi jednotlivými vyučujícími hodinami dohlíží na žáky pohybujícími se na 
chodbách pedagogický dozor. V době výuky jsou několikrát za den prováděny pochůzky po 
areálu školy a je též kontrolováno zabezpečení vstupů. Dle časových možností jsou pochůzky 
realizovány vedením školy, popřípadě paní školnicí. Nedá se tedy hovořit o předem 
plánovaných kontrolách, přesto je zabezpečeno, aby probíhaly každý školní den a bylo tak 
sníženo riziko případného vniknutí útočníka v době, kdy jsou pohybová čidla na chodbách 
vypnuta. 
 
Při ranním příchodu do školy zajišťují vchod do budovy 2 osoby. Po skončení vyučování 
vzhledem k jeho různým časům pouští žáky ze školy sami vyučující. Popřípadě jsou předáni 
vychovatelkám ve školní družině, které nad žáky přejímají dohled a doprovází je také do 
blízké školní jídelny nacházející se přibližně 3 minuty chůze od budovy školy. Vzhledem 
k faktu, že cesta do školní jídelny vede přes poměrně frekventovanou silnici, kudy projíždí  
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i linky autobusové hromadné dopravy, je možné zde shledat eventualitu střetu s dopravním 
prostředkem.  
 
2.3 Základní škola Nerudova: Režimová opatření 
 
Pravidla, jimiž se řídí režim základní školy Nerudova, jsou upravena především ve školním 
řádu, požárním řádu, řádu ohlašovny požáru, vnitřní směrnicí o bezpečnosti a v řádech 
speciálních učeben. Jejich cílem je upravit chování jednotlivých subjektů působících v rámci 
základní školy při jednotlivých činnostech a zamezit vzniku nežádoucí situace.  
 
Školní budova se pro žáky otevírá v 7.45 hod. Žákům je umožněn vstup do budovy nejméně 
20 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 minut před začátkem odpoledního 
vyučování. Mimo tento vymezený čas je budova uzamčena. V jinou dobu vstupují žáci do 
školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy. Po ukončení vyučování se žáci ve škole zbytečně 
nezdržují.71 
 
Žáci jsou pravidelně o režimu chování na školním pozemku či při školních výletech a jiných 
aktivitách. Mezi základní dodržovaná pravidla patří, aby žáci nezůstávali bez dozoru a aby na 
jakékoliv anomálie, jakými je například přítomnost cizí osoby na pozemku školy, neprodleně 
upozornili pedagogy či zaměstnance školy.  
 
Výše bylo zmíněno, že školní jídelna se nachází mimo areál základní školy, proto do ní část 
žáků dochází spolu s vychovatelkami školní družiny. Riziku střetu s dopravním prostředkem 
se samozřejmě nikdy nedá absolutně zabránit. Přesto lze pomocí správně nastavených 
režimových opatření snížit případné riziko. Při přecházení komunikace se používá přechod 
pro chodce bez světelné signalizace. Jako první vstupuje do vozovky po zastavení dopravních 
prostředků dospělý dozor. Až poté mohou žáci přejít na druhou stranu. Lze tedy vyvodit, že  
i mimo školní prostory je zde snaha zajistit bezpečnost žáků. 
 
2.4 Základní škola Nerudova: Vzdělávání v oblasti bezpečnosti 
 
Škola považuje za důležité oblasti prevence řady forem rizikového chování a socio-
patologických jevů, jakými je například vandalismus, intolerance, antisemitismus, 
extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, užívání všech návykových látek, netolismus, 
gambling, rizikové chování v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení 
sekt a sexuální rizikové chování.  
 
Na 1. stupni má na starosti vzdělávání v oblasti bezpečnosti a prevence především třídní 
učitel. K výuce je použita celá řada metod dle konkrétní probírané problematiky a taktéž dle 
věku a mentální úrovně žáků. Využívají se formy klasického výkladu a předávání informací, 
samostatná či skupinová práce a dramatická práce. Žáci jsou seznamováni s doporučeným 
chováním v situacích jakými je kupříkladu oslovení cizí osobou, nalezení neznámého balíčku 
nebo zavazadla, požár, pobízení ke konzumaci návykových látek, šikana, přítomnost 
neznámé osoby v areálu školy. Do výuky jsou zařazeny také základy etické, dopravní, 
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environmentální a právní výchovy. Výuka v oblasti bezpečnosti a prevence socio-
patologických jevů probíhá v omezené formě i v přípravné třídě.  
 
Na 2. stupni je preventivní činnost prováděna hlavně v hodinách občanské výchovy. Výuka je 
zaměřena na posilování odpovědnosti za zdraví vlastní i ostatních, vytváření eticky 
hodnotných postupů a způsobů chování. V osnovách je zařazena také environmentální 
výchova vedoucí k ochraně životního prostředí.72 
 
Opomíjena není ani příprava na vybrané typy mimořádných událostí. Žákům je prezentována 
problematika aktivního střelce, pohybu cizích osob, chemického útoku, přítomnosti 
nebezpečných látek, dopisů s nebezpečným obsahem, nástražných systémů, první pomoci, 
tísňového volání, požární ochrany, povodní ad. Učitelé se snaží žáky seznámit s vhodným 
chováním a postupem v případě, že by některá z těchto situací nastala. 
 
Základní škola Nerudova se snaží žákům výuku zpestřit formou různých mimoškolních akcí, 
spoluprácí s externisty a zapojením se do projektů specializovaných organizací. Konkrétně lze 
zmínit spolupráci s Prostor Plus o. p. s. Kolín, která se zabývá primární prevencí v oblasti 
užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, jejich účinky a rizika).73  
 
Další organizací, s kterou základní škola navázala dlouhodobou spolupráci, je Cesta integrace 
o. p. s.74 Ta nabízí širokou škálu vzdělávacích programů na různá témata. Jedním z nich je 
grantový projekt Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci výzvy  
č. 5375, který se týká vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, dopravní a zdravotní 
výchovy. Je určen pro 4. až 9. ročník. Projekt je rozdělen do 4 bloků: Obecná prevence 
rizikového chování I a II, Zdravotní výchova a Dopravní výchova. Lekce povedou 2 odborní 
lektoři za přítomnosti třídního učitele za použití metody zážitkové pedagogiky. Děti se 
během programu aktivně zapojují a využívají i pracovní listy.76 
 
Žáci se během svého studia zúčastňují návštěvy služebny Městské policie Říčany, exkurze do 
speciální třídy v Dětském centru Strančice, workshopu s vězni a představiteli věznice Jiřice  
a besedy se členy Policie České republiky. Jednou ročně je pořádán také branný závod  
a nácvik evakuace.  
 
Opomenout nelze ani vzdělávání pedagogického sboru, který mnohdy získané poznatky  
a vědomosti předává dál svým kolegům a žákům. Každý učitel musí projít školení požární 
ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které zajišťuje firma Bomespol s. r. o.77 
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 Minimální preventivní program. Základní škola Nerudova. Říčany, 2015, str. 7. 
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Prostor plus: Primární prevence. [cit. 2016-03-10]. 
Dostupné z: http://www.prostor-plus.cz/vzdelavame/primarni-prevence/ 
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 Cesta integrace, o. p. s.. 2014 [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://www.cestaintegrace.cz/ 
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 Strukturální fondy Evropské unie: VÝZVA č. 53 OP VK – PRIORITNÍ OSA 1 – OBLAST PODPORY 1.1. Ministerstvo 
pro místní rozvoj. 2012 [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-
projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/07-OP-VK/Vyzva-c-53-OP-VK-prioritni-osa-1-oblast-podpory-1 
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 Partnerství projektů. Základní škola Nerudova. Říčany, 2014 [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: http://www.web. 
zsnerudova.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=40 
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 BOMESPOL s. r. o.. 2016 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://www.bomespol.cz/ 
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Základní škola využívá též nabídky seminářů, programů, kurzů a přednášek Vzdělávacího 
institutu Středočeského kraje, které jsou zaměřeny kupříkladu na řešení konfliktů ve škole, 
právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže, tvorbu minimálního 
preventivního programu, sekty a jejich působení v České republice a kriminalitu dětí 
a mládeže.78 
 
2.5 Základní škola Nerudova: Incidenty s vnitřními a vnějšími příčinami 
 
Základní škola Nerudova se stejně jako většina škol v České republice potýká s případy 
šikany. Nicméně se je daří odhalovat již při prvních náznacích a jsou ihned řešeny se všemi 
dotčenými aktéry, školním metodikem prevence a popřípadě se školním psychologem. Dle 
paní ředitelky Mgr. Macháčkové se za dobu svého vedené školy nesetkala s dalšími vážnými 
incidenty s vnitřními příčinami. Žáci se občas škádlí a provokují se, ale jde o nárazové situace, 
kdy jsou žáci napomenuti a poučeni o nevhodnosti svého jednání. Na základní škole 
Nerudova se nesetkávají s případy vandalismu, krádeží, hrubého násilí atd. Před 2-3 lety se 
vyskytl žák, u kterého byla zjištěna konzumace alkoholu, o čemž byl vyrozuměn příslušný 
orgán sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) a případem se dále zabýval. Od té doby 
se nic podobného neopakovalo.  
 
Co se týče vnějších incidentů, ani s nimi se škola naštěstí nemusí potýkat. Během 
rekonstrukce v roce 2011 byl vykraden zahradní domek, ze kterého byla odcizena sekačka. 
Tu posléze policisté nalezli a vrátili ji. Vloupání, ničení fasády (graffiti) a zařízení na pozemku 
školy, ani krádeže a další incidenty s vnějšími příčinami se na Základní škole Nerudova 
nevyskytují. Občas se zaktivuje alarm a je vysláno upozornění městské policii, ale vždy se 
jednalo o plané poplachy a na místě nebyly zjištěny ani stopy po pokusu o vniknutí do 
budovy, ani nebyla zajištěna žádná osoba.  
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3. ZÁKLADNÍ ŠKOL U ŘÍČANSKÉHO LESA 
 
Devítiletá základní škola byla otevřena v roce 2010 jako nejnovější veřejná základní škola 
v Říčanech. Její výstavba reagovala na dlouhodobě nedostačující kapacitu říčanských 
základních škol. Škola se nachází v sousedství hustě obydleného sídliště. Maximální kapacita 
školy je 630 žáků, přičemž v době šetření (listopad 2015) ji navštěvovalo 570 žáků.  
 
Škola je členěna do pěti pavilonů. V pavilonu A jsou v podzemí šatní skříňky, v přízemí se 
nachází hlavní vchod do budovy, kancelář vedení školy, sborovna, bufet, školní klub  
a vrátnice. První a druhé patro tvoří studijní prostory, kopírovací centrum a další kabinety. 
Pavilon B je třípodlažní a slouží pro výuky žáků prvního stupně a přípravná třída. V každém 
patře jsou také kabinety a sociální zařízení. Pavilon C je také třípodlažní a je tvořen 
pracovnami pro druhý stupeň, kabinety, sociálním zařízením a specializovanými učebnami 
pro výuku přírodních věd, výpočetní techniky a výtvarné výchovy a dílnou na keramiku, 
grafiku a další řemeslné činnosti. Čtvrtý pavilon je dvoupodlažní, V prvním patře je kovo  
a dřevodílna a pracovna pěstitelských prací. Zbylé prostory jsou vymezeny pro potřeby školní 
družiny. V druhém podlaží je kompletní provoz školního stravování. Družina i kuchyň mají 
samostatné vchody. Poslední pavilon zahrnuje snížené přízemí s cvičným bytem, provozními 
místnostmi, bytem školníka a nadzemní část s tělocvičnami, nářaďovnami a sociálním 
zařízením s umývárnami. Přístup veřejnosti k tělocvičnám je řešen samostatným vchodem.79 
 
Školní družina (dále jen ŠD) má 8 oddělení (maximálně pro 240 žáků). Provoz družiny je od 
6.30 do 8.15 hod. a po skončení vyučování do 17.00 hod. Ke škole náleží také školní klub 
(dále jen ŠK), jehož smyslem je zajišťovat využití volného času starších formou zájmového 
vzdělávání. Zájmové vzdělávání ve školním klubu zajišťuje pedagog volného času. Ranní klub 
je v provozu od 6.30 do 8.15 hod. a od konce vyučování do 17.00 hod.80 Škola své prostory 
poskytuje i pro mimoškolní aktivity jiným organizacím. Školní jídelna je ale provozována 
soukromou firmou, není tak přímou organizační součástí školy. 
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 Školní vzdělávací program. Základní škola u Říčanského lesa. Říčany, 2015. str. 7. 
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 Školní družina a klub. Základní škola u Říčanského lesa. Říčany, 2015 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: 
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Ilustrace: Širší okolí Základní školy u Říčanského lesa. 
 

 
 
Ilustrace: Základní škola u Říčanského lesa. 
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3.1 Základní škola u Říčanského lesa: Technické zabezpečení 
 
Vstup do budovy školy je zabezpečen pomocí klasických zámků a čipů, kterými disponují 
učitelé i žáci. Čipy žáků jsou časově nastavené dle jejich rozvrhu. Jejich správu má na starosti 
školník. Na budově školy se nachází také 12 kamer, které snímají vchody a její bezprostřední 
okolí. Kamery nejsou vybaveny nočním viděním a jsou napojeny na centrální pult ochrany 
městské policie, která je spravuje a sleduje. Mimo jiné jsou po budově školy umístěny 
protipožární senzory. Všechny dveře se dají uzamknout generálním klíčem. Škola je vybavena 
také separovanou ohlašovnou, odkud se dají prostřednictvím školního rozhlasu poskytovat 
potřebné informace všem jedincům, kteří se ve škole nacházejí. Přístup k hlavnímu vchodu je 
naprosto volný a pozemek není ohraničen plotem. Budova je zvenku osvětlována pouličními 
lampami.  
 
3.2 Základní škola u Říčanského lesa: Personální zabezpečení 
 
Bezpečnost žáků zajišťují všichni zaměstnanci školy, kteří na ně dohlíží během vyučování, ale 
i před ním a po něm při pobytu ve školní družině, školním klubu a školní jídelně. Na škole 
funguje i systém pravidelných dozorů. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu 
ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá. V době od 
8.10 do 8.25 hod. je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. 
V jiném čase školní budova není volně přístupná zvenčí. Každý z pracovníků školy, který 
otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se 
nepohybovali nekontrolovatelně po budově.81 
 
Školník provádí během dne obchůzky po budově školy a kontroluje mimo jiné, zda se v ní 
nepohybuje cizí a neoprávněná osoba. Škola disponuje v blízkosti hlavního vchodu prostory, 
které jsou uzpůsobeny pro zřízení vrátnice, a proto také usiluje skrz úřad práce 
o zaměstnance, který by mohl tuto pozici obsadit. Vrátný by sloužil jako dozor 
v nejvytíženějších hodinách, tedy mezi 8.15 a 9.15 hod., odpoledne pak od 12.30 do 14.00 
hod.  
 
3.3 Základní škola u Říčanského lesa: Režimová opatření 
 
Primárním zdrojem režimových opatření na škole je školní řád, který zakotvuje základná 
práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců školy atd. Žákům je umožněn 
vstup do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 minut před 
začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání 
zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Po příchodu do budovy si žáci 
odkládají obuv a svršky do skříněk a ihned odcházejí do učeben. V prostoru skříněk se 
bezdůvodně nezdržují.  
 
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo školu je zajišťována vždy 
nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může 
akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý  
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 Školní řád. Základní škola u Říčanského lesa. Říčany, 2015, str. 3-6. 
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a způsobilý k právním úkonům. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje 
vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout 
více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Každou plánovanou akci mimo budovu školy 
předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.82 
 
Při výuce v odborných učebnách (tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři apod.) 
zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané vnitřním řádem 
odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první 
vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, 
a také před každou akcí mimo školu a před prázdninami. Po poslední vyučovací hodině 
vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelkám školní družiny. 
Ostatní odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. Zaměstnancům bylo 
doporučeno, aby sebou nosili mobilní telefony a v případě potřeby mohli zavolat na tísňovou 
linku.83 
 
„Rodiče si žáky z školní družiny vyzvedávají od 13.45 do 14.00 hod., od 14.45 do 15.00 hodin, 
od 15.45 do 16.00 hod., dále pak od 16.15 již průběžně do 17.00 hod. Žáci odchází ze školní 
družiny tak, jak je uvedeno v zápisním lístku (zde je nutné uvést všechny osoby, které budou 
dítě vyzvedávat nebo zda bude dítě chodit samo). Z důvodu bezpečnosti žáka je nutné 
jakékoliv změny týkající se zejména odchodu dítěte ze školní družiny podávat písemně (je 
třeba uvést, zda jde dítě samo nebo s doprovodem, v kolik hodin, datum a podpis zákonného 
zástupce). Škola nemůže brát zřetel na změny, které budou vyžadovány telefonicky, 
prostřednictvím zpráv SMS nebo e-mailem. Z ranní družiny v 8.15 hod. jsou žáci 
vychovatelkou odvedeny do šaten hlavní budovy, odtud odchází do svých tříd. Po skončení 
vyučování přebírá vychovatelka žáky opět v šatně hlavní budovy přímo od třídních učitelů. 
Žáci školní družiny mohou navštěvovat kroužky a kurzy, které škola či jiné organizace nabízí. 
Po dobu těchto kroužků vždy přebírá zodpovědnost za žáka lektor příslušného kroužku. Ten si 
také žáky z družiny vyzvedne i odvede zpět. Pedagogičtí pracovníci školní družiny vedou 
záznamy o žácích v docházkovém sešitě.“84 V řádu školní družiny jsou upraveny povinnosti  
a zásady chování žáků, které ji navštěvují. 
 
Režim školního klubu se řídí jeho řádem, v němž je stanoveno, že z ranního klubu v 8.15 jsou 
žáci vychovatelkou odvedeni do šaten hlavní budovy, odtud odchází do svých tříd. Po 
skončení vyučování přichází žáci do ŠK sami. Příchod žáka do školního klubu je možný nejdéle 
do 14.45. Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků, neopouštět klub bez 
vědomí vychovatelů, chránit své zdraví i zdraví ostatních, nevykonávat žádné činnosti 
ohrožující životy, zdraví a majetek všech osob ve školním klubu včetně návykových látek.85 

                                                           
82

 Školní řád. Základní škola u Říčanského lesa. Říčany, 2015, str.5. 
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 Tamtéž, str. 5-6. 
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 Řád školní družiny. Základní škola u Říčanského lesa. Říčany, 2015.  
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 Řád školního klubu. Základní škola u Říčanského lesa Říčany, 2015. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Dominika-Klára Králová, Bezpečnostní aspekty vzdělávacích zařízení na příkladu správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Říčany (2016_C_02) 
 

    
41 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Firma BAS SCHOLA s. r. o.86 vypracovala pro školu „Plán ochrany životů a zdraví osob při 
vzniku mimořádných událostí“. Dokument obsahuje základní údaje, jakými jsou údaje na 
školu, základní spojení na školu, její správa, součásti školy, údaje, členění a popis celého 
areálu, umístění hlavních uzávěrů a odpovědnost za jejich uzavření a prostoty s nebezpečím 
vzniku mimořádné události. Další část dokumentu se věnuje spojením v rámci areálu školy, 
na zaměstnance, složky integrovaného záchranného systému a orgány na teritoriu, kde se 
škola nachází. Vysvětleno je i varování a vyrozumění o vzniku mimořádné události (signály, 
hromadné informační prostředky, varování obyvatelstva atd.) a řešení možných 
mimořádných událostí a krizových situací z pohledu školy. Zpracovatel vytvořil taktéž přehled 
činnosti školy při mimořádných událostech, které jsou děleny na hlavní činnosti (evakuace 
a ukrytí), vnitřní ohrožení (viz příloha č. 2) a vnější ohrožení (viz příloha č. 3). Určeni jsou 
také zaměstnanci, kteří zabezpečují evakuaci. V přílohách dokumentu jsou zpracovány 
konkrétní postupy řešení případných situací s vnějšími i vnitřními zdroji rizik. Jejich kompletní 
seznam a ukázka jsou součástí přílohy č. 4. 
 
BAS SCHOLA s. r. o. se na svém webu věnuje také školám a školským zařízením, přičemž 
kromě nabídky různě rozsáhlé a strukturované dokumen-tace poskytuje například informace 
o ochraně člověka za mimořádných událostí a jejího zakotvení ve školním vzdělávacím 
programu, dokumenty k nácviku požární evakuace a dalších praktických výcviků.87  
 
3.4 Základní škola u Říčanského lesa: Vzdělávání v oblasti bezpečnosti 
 
Již od prvního ročníku jsou žáci seznamováni postupně s různými informacemi o hrozbách  
a rizicích, se kterými se během života mohou setkat. Pedagogové seznamují žáky s pravidly 
první pomoci, ochrany zdraví, životů a životního prostředí. Důraz je kladen také na dopravní 
výchovu, orientaci v místě bydliště a základy ochrany obyvatelstva. Opomíjena není ani 
osobní bezpečnost především ve vztahu komunikace s osobami, ať už osobní formou, či ve 
virtuálním světě. Dále jsou žáci učeni o různých druzích mimořádných událostí s přírodními  
i antropogenními příčinami a doporučeným chováním, pokud by některá z těchto událostí 
nastala. Do osnov je zahrnuta také problematika terorismu a činností integrovaného 
záchranného systému a státní správy při zajišťování bezpečnosti České republiky. Na druhém 
stupni jsou žáci seznamováni i s případnými právními následky svého chování. V rámci 
chemie je probírána i nebezpečnost jednotlivých látek a zásady jejich používání. Jestliže žák 
navštěvuje školná družinu nebo školní klub, i tam se seznamuje s bezpečnostními tématy, 
jako je například bezpečná cesta do školy, první pomoc a linky tísňového volání.88 
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 Školy a školská zařízení. BAS SCHOLA s. r. o.. Praha [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: http://www.ba-
s.cz/skoly.html 
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 Školy a školská zařízení. BAS SCHOLA s. r. o.. Praha [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: 
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 Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola u Říčanského lesa. Říčany, 2015. 
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Teoretické znalosti jsou co nejvíce prokládány praktickými cvičeními, které dopomáhají 
k přirozenějšímu osvojení si celé vyučované látky. Kromě toho jsou do školy pravidelně zváni 
také externisté, a to i z řad příslušníků složek integrovaného záchranného systému. Díky 
tomu měli žáci například možnost seznámit se se záchranáři a vyzkoušet si za jejich dohledu 
první pomoc včetně masáže srdce. Pravidelně je také prováděn nácvik evakuace. 
 
Vzděláváni jsou samozřejmě i zaměstnanci školy. V rámci návštěv externistů se mohou 
vzdělávat spolu se žáky. Navíc mají možnost účastnit se dle jejich odborné aprobace různých 
workshopů, besed a přednášek, které se zabývají zajištěním bezpečnosti ve škole a předávání 
znalostí žákům.  
 
3.5 Základní škola u Říčanského lesa: Incidenty s vnějšími a vnitřními příčinami 
 
Stejně jako základní škola Nerudova, ani základní škola u Říčanského lesa se nepotýká se 
závažnými incidenty. A to ani s vnějšími, ani vnitřními příčinami. Škola v případě zjištění 
nežádoucího chování žáků, popřípadě rodičů vůči žákům, kontaktuje příslušné orgány  
a poskytuje jim maximální možnou součinnost. V minulosti bylo několik podezření předáno  
k šetření OSPOD. Na škole se nesetkávají s případy užívání alkoholu a drog. Průměrně se na 
škole dvakrát do roka objeví zárodky šikany, které jsou okamžitě řešeny se všemi dotčenými 
stranami, a usiluje se o okamžitou nápravu či potrestání viníků.  
 
S incidenty s vnějšími příčinami se škola naštěstí také moc nesetkává. Zatím nedošlo 
k vážnému narušení bezpečnosti z vnějšího prostředí, kdy by byly ohroženy životy a zdraví 
žáků či zaměstnanců školy. V jednom případě došlo k vykradení šaten, nicméně se jednalo 
o ojedinělý případ, jehož dopady jsou zanedbatelné. 
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4. MATEŘSKÁ ŠKOLA SRDÍČKO 
 
Mateřská škola se nachází v klidné části Říčan v ulici E. Beneše. Budova, ve které se mateřská 
školy nachází, má 1 nadzemní patro a půdní vestavbu. Jedná se o bývalou obytnou vilu. 
V přízemí a patře se nacházejí vždy 2 třídy, které jsou tvořeny otevřenými a přehlednými 
prostory pro hraní si dětí, sociálními zařízeními a jídelnami. V přízemí a patře se nacházejí 
vždy 2 třídy. Kolem školky se rozprostírá pozemek, který je kromě plotu částečně ohraničen 
také plotem živým. Na pozemku se nachází také několik vzrostlých stromů a dřevěné herní 
prvky (altány, vláček atd.). Školku navštěvuje 96 dětí a její kapacita je tak maximálně 
naplněna. Děti jsou rozděleny do 4 věkově smíšených tříd.  
 
Ilustrace: Širší okolí Mateřské školy Srdíčko. 
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Ilustrace: Mateřská škola Srdíčko. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Mateřská škola Srdíčko: Technické zabezpečení 
 
Vedení mateřské školy se rozhodlo zabezpečit vstupy pomocí čipů. Ty byly vydány nejenom 
rodinám dětí, ale také dodavatelům. Použití čipů je časově vymezeno. Ráno je možno dostat 
se do areálu pomocí čipů od 6.30 do 8.15 hod., dále pak je vstup možný v době oběda od 
12.30 do 13.00 hod. a v odpoledních hodinách mezi 15.00 a 17.00 hod. V systému lze 
dohledat, kdy a kým byly čipy použity, a v případě potřeby je lze zablokovat. Mimo vytyčený 
čas je nutné zazvonit na zvonek a být vpuštěn pomocí elektronického vrátného. 
Samozřejmostí je i možnost uzamčení všech vchodů klasickým zámkem. Na pozemek je 
kromě hlavní branky možno vstoupit i přes vrata, která jsou opatřena řetězem s visacím 
zámkem.  
 

GPS: 49.9982006N, 14.6758756E 

web: http://www.mssrdicko.ricany.cz/ 

ředitelka: Jiřina Řeháková 
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Na některá okna jsou opatřena také fólií proti vysypání skla. Okolo budovy jsou umístěna 
pohybová čidla spouštějící osvětlení. Škola plánuje do budoucna pořídit kameru se 
záznamem a přibližováním, která by měla být umístěna u hlavního vchodu a směřovat ke 
vstupní brance, kde by snímala přístupovou cestu k budově.  
 
4.2 Mateřská škola Srdíčko: Personální zabezpečení 
 
Dohled nad dětmi zabezpečuje 8 učitelek a dalších 5 zaměstnanců se na celkové bezpečnosti 
také podílí. V případě mimoškolní akce je možné určit dle náročnosti akce a počtu dětí další 
způsobilou osobu k zajištění bezpečnosti dětí. Všichni zaměstnanci školky jsou povinni 
přecházet možnému narušení bezpečnosti.89 V případě, kdy se rodič rozhodne zúčastnit se 
výchovně vzdělávacích aktivit v areálu školky, i on musí dodržovat všechny pokyny k zajištění 
bezpečí a zdraví dětí.90 
 
Mateřská škola je v přímém sousedství s rodinnými domy, kde žijí převážně starousedlíci. 
Mezi nimi a školkou panují přátelské vztahy, takže fungují částečně jako sousedská hlídka  
a o případných anomáliích v prostředí mohou vedení mateřské školy informovat. Na základě 
získaných informací a jejich vyhodnocení lze poté přistoupit ke kontaktování městské policie 
či Policie České republiky.  
 
4.3 Mateřská škola Srdíčko: Režimová opatření 
 
Chod mateřské školy upravuje několik směrnic a řádů, které se týkají bezpečnostních 
opatření a režimů chování při různých aktivitách, ať už uvnitř budovy, či na pozemku a při 
mimoškolních aktivitách. Při stanovování režimových opatření bere ředitelka mateřské školy 
v úvahu možná rizika spojená se vzděláváním, pobytem venku a jinými činnostmi v rámci 
školního vzdělávacího programu. 
 
Na základě zjištěných rizik jsou děti učiteli seznamovány s doporučeným chováním. Dále 
budou vyjmenována některá opatření. Při činnosti ve třídě děti nesmí běhat, vylézat na 
parapety a nábytek a strkat předměty do úst. Učitelka musí mít neustále přehled o všech 
dětech a průběžně kontrolovat jejich počet, neponechávat je bez dohledu a doprovázet je při 
přesunech. Pokud si děti hrají na školní zahradě, je zakázáno sbírat ostré a nebezpečné 
předměty, hračky ani jiné věci (např. písek). Tyto předměty se také neolizují a nevkládají do 
úst. Dětem není dovoleno používat prolézačky a další zařízení bez dozoru. Stejně tak je nutné 
příliš se od dozoru nevzdalovat. Každá třída smí používat pouze svoje určené pískoviště, aby 
byl zajištěn lepší dohled. Ani učitelky se při zajišťování dohledu nesmí zdržovat na stejném 
místě, ale musí být rozprostřeny po zahradě. Jestliže je organizován výlet či vycházka, děti 
mají reflexní vestičky a každá třída má čepičky v barvě své třídy. Při pobytu ve školním 
bazénu je nutné být v rámci sledování a hlídání dětí ještě pozornější a obezřetnější. Vždy 
musí být zajištěn přímý dozor.  
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 Školní řád. Mateřská škola Srdíčko. Říčany, 2015. 
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 Organizační řád. Mateřská škola Srdíčko. Říčany, 2015.  
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Dětem jsou denně připomínána režimová pravidla, která se vážou k vykonávané činnosti  
a místu, kde se zrovna nacházejí. Jedná se o jasné a srozumitelné pokyny, které jsou dětem 
důsledně vštěpovány stále dokola, aby si je řádně osvojily. Samozřejmostí je při porušení 
některého z pravidel dítě poučit o tom, co udělalo špatně a jak se příště ve stejné situaci 
správně zachovat.  
 
Zákonní zástupci mají právo pověřit vyzvedáváním dítěte i jiné osoby, ale musí o této 
skutečnosti informovat mateřskou školu a vyplnit tiskopis o zmocnění. Pověřené osobě bude 
dítě předáno až po předložení občanského průkazu.  
 
4.4 Mateřská škola Srdíčko: Vzdělávání v oblasti bezpečnosti 
 
Mateřská škola seznamuje své žáky přiměřeně k jejich věku se základy bezpečného chování. 
Vše je dětem vysvětlováno pomocí hry a modelových situací. Konkrétně se dle školního 
vzdělávacího programu jedná o činnosti směřující k prevenci úrazů, respektování pravidel 
bezpečného chování v budově i při pobytu venku a spoluvytváření zdravého a bezpečného 
prostředí. Děti jsou učeny, aby dbaly na osobní bezpečí a uvědomovaly si rizika a důsledky 
svých nápadů a chování. Při vycházkách je s nimi nacvičováno bezpečné chování v dopravním 
provozu. Vzdělávání probíhá i v oblasti prevence a opatrnosti při kontaktu s cizími osobami  
a ochrany osobního soukromí.  
 
Ke vzdělávání pedagogové používají řadu pomůcek, jakými jsou například publikace od 
nakladatelství Rotag91 týkající se preventivní výchovy a zaměřující se přímo na děti 
předškolního a nižšího věku. Děti také navštěvují dobrovolní hasiči, strážníci městské policie 
a příslušníci Policie České republiky, kteří mají přednášky na předem dohodnutá témata, 
která se dotýkají jejich pracovní náplně. Mateřská škola spolupracuje při dopravní výchově 
také s BESIP a několikrát do roka do ní dochází také lektoři z Prospe o. s.92, kteří s dětmi hrají 
hry a simulují například s pomocí postavy Krtečka různé situace (kontakt s cizí osobou, 
obtěžování, šikana, doprava atd.). Děti pak pomáhají Krtečkovi situace řešit. Lektoři o každé 
návštěvě sepisují zprávu, kde jsou popsány prováděné činnosti, spolupráce dětí, jejich reakce 
a chování. Tyto výstupy jsou v případě zjištěných zvláštností či nedostatků dále řešeny.  
 
Pedagogové a zaměstnanci jsou vzděláváni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požární ochrany. Mimo to se zúčastňují kurzů první pomoci. Vedení školy své zaměstnance 
plně podporuje v budoucím vzdělávání a rozšiřování znalostí, které by vedly ještě k lepšímu 
zajištění bezpečí a ochrany dětí.  
 
4.5 Mateřská škola Srdíčko: Incidenty s vnitřními a vnějšími příčinami 
 
Školka v případě podezření na zanedbání výchovy dětí podává hlášení příslušným orgánům. 
Nicméně je více případů, kdy již rodiny pod dohledem příslušného OSPODu byly a mateřská 
škola s ním navázala spolupráci a byla mu při řešení případu maximálně nápomocna. Velmi 
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 Edice-Preventivní výchova. Vydavatelství Stanislav Chudoba-Rotag. 2015 [cit. 2016-01-23].Dostupné z: 
http://www.rotag.cz/data/produkty/index.php?page=katalog&kategorie=9&system= 
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 Specifická prevence ve školách. Prospe. 2010 [cit. 2016-01-23]. Dostupné z: http://www.prospe.cz/ 
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zřídkavý je i výskyt šikany. V loňském roce se šikana mezi dětmi vyskytla, ale došlo 
k okamžitému a úspěšnému řešení. Dotčené děti byly od sebe odděleny a poučeny 
o závažnosti šikany a jejích důsledcích pro obě strany. Při další návštěvě se této problematice 
věnovali také lektoři Prospe o. s.  
 
Incidenty s vnějšími příčinami jsou ve vztahu k mateřské škole také výjimečné. Občas je na 
pozemku nalezena pohozená lahev od alkoholu a jednou byla zcizena lavička. O několik dní 
později byla lavička nalezena v blízkém lese a vrácena zpět na své místo. 
 
5.1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŘÍČANY 
 
Základní školu tvoří celkem 3 oddělené budovy na různých místech v Říčanech. Hlavní 
budova se nachází na adrese Masarykovo náměstí 71 a tvoří ji 15 kmenových tříd (1 třída  
4. ročníku, třídy 5. ročníku a 2. stupně) a specializované učebny, jakými jsou tělocvična, 
cvičná kuchyně, dílna a navíc také geopark. Druhá budova se nachází několik desítek metrů 
od hlavní budovy na adrese Masarykovo náměstí 82, kde jsou třídy 2. ročníku, 3. ročníku  
a 2 třídy 4. ročníku (celkem 8 kmenových tříd). Poslední budova v Olivově ulici 1308 slouží 
pro 1. ročník (celkem 3 kmenové třídy) a náleží k ní zahrada. Celková kapacita školy je 600 
žáků a je dlouhodobě maximálně naplňována. Škola není schopna vyhovět každý rok všem 
zájemcům přihlášeným ke školní docházce.93 
 
Žáci 1. až 4. ročníku mohou navštěvovat školní družinu, která má 6 oddělení s celkovou 
kapacitou 180 žáků. V průběhu školního roku se počet žáků ve školní družině mění. V hlavní 
budově se nachází 1. až 3. oddělení, sloužící pro žáky 2., 3. a 4. ročníku. Zbylá oddělení v ulici 
Olivova navštěvují žáci 1. a také 2. tříd. Ranní družina funguje od 6.30 do 8:00 hod. (příchod 
žáků nejpozději do 7.30 hod.) pouze v budově „U Slunečnice“ v Olivově ulici. Provozní doba 
odpolední družiny je od 11.45 do 17.00 hod.94 
 
V rámci základní školy působí i občanské sdružení DOMINO o. s., které nabízí volnočasové 
aktivity (tzv. kroužky). Pro školní rok 2015/2016 bylo otevřeno celkem přibližně 20 kroužků.95 
Některé z nich probíhají přímo v prostorách základní školy. Většina lektorů jsou přímo 
samotní pedagogové vyučující na škole. Žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně 
v Sokolské ulici, která slouží také pro stravování žáků Základní školy Nerudova. Škola také 
pronajímá své tělocvičny soukromým subjektům. 
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 Základní údaje. 1. základní škola Říčany. [cit. 2016-01-23]. 
Dostupné z: http://www.zs-ricany.cz/web/zakladni-udaje/ 
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 Družina. 1. základní škola Říčany. [cit. 2016-01-23]. Dostupné z: http://www.zs-ricany.cz/web/druzina/ 
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 Domino. 1. základní škola Říčany. [cit. 2016-01-23]. 
Dostupné z: http://www.zs-ricany.cz/web/domino-aktuality/ 
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Ilustrace: Širší okolí 1. Základní školy Říčany. 
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Ilustrace: 1. Základní škola Říčany. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

GPS (hlavní budova): 49.9917839N, 14.6534953E 

GPS (budova Masarykovo nám. 82): 49.9918736N, 14.6564939E 

GPS (Olivova): 49.9905431N, 14.6614011E 

web: http://www.zs-ricany.cz/web/homepage/ 

ředitel: Mgr. Pavel Bednář 
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5.1.1 Základní škola Říčany: Technické zabezpečení 
 
Problematickým aspektem v oblasti technického zabezpečení je jeho rozdílná úroveň 
v jednotlivých budovách, přičemž vedení školy vyvíjí intenzivní snahu zlepšit celkový stav 
technického zabezpečení ve všech třech budovách. Nejlepší úroveň technického zabezpečení 
má hlavní budova základní školy, která je monitorována kamerovým systémem s pokrytím 
všech vstupů, geoparku, zahrady a blízkého okolí školy. Mimo to je škola monitorována také 
kamerami městské policie. V přízemí, které z přední strany není od veřejného prostranství 
chráněno plotem ani jiným zábranným systémem, byla použita tvrzená skla. Vstup je 
napojen na elektronického vrátného. V ostatních dvou budovách jsou kamery umístěny u 
hlavních vstupů a přístup dovnitř je řešen pomocí klasického zvonku. Budova v ulici Olivova 
je navíc ještě oplocena. Všechny dveře se dají uzamknout univerzálním klíčem, který jsou u 
sebe zaměstnanci povinni nosit. 
 
5.2 1. základní škola Říčany: Personální zabezpečení 
 
Na žáky dohlíží 34 pedagogů a také 6 vychovatelek školní družiny. Kromě nich se na 
personálním zabezpečení podílejí také další zaměstnanci, především školník, který spravuje 
všechny budovy náležící základní škole a v hlavní budově také bydlí. Vzhledem k faktu, že 
hlavní budova a budova „U Soudu“ (Masarykovo nám. 82) se nacházejí na největším 
říčanském náměstí, kde se pohybuje zpravidla velké množství lidí, lze i jejich přítomnost 
považovat za jistou velmi omezenou formu dohledu.96 
 
Zejména pedagogové dohlíží nad žáky v rámci rozvrhu dozorů o přestávkách a samozřejmě 
také při vyučování. Školník dle časových možností během dne provádí pravidelné pochůzky. 
Mezi jednotlivými budovami přechází, aby byla zajištěna kontrola všech míst, kde probíhá 
výuka. V rámci mimoškolních aktivit dohlíží nad žáky lektoři, kterými jsou z většiny, jak již 
bylo zmíněno, také pedagogové.  
 
5.3 1. základní škola Říčany: Režimová opatření 
 
„Škola je otevřená pro vstup žáků od 7.50 do 8.10 hod. Během této doby u vstupu dozoruje 
vyučující a také školník. Žáci, kterým začíná vyučování nultou hodinou, vstupují do školy se 
svým vyučujícím (cvičitelem, trenérem), na kterého čekají před budovou školy. Budova se 
zamyká ve 14.00 hod. Po této době mají žáci vstup do školy povolený pouze s pedagogem 
nebo trenérem (výjimkou je úterý – odpolední vyučování). Mezi dopoledním a odpoledním 
vyučováním mohou žáci pobývat v přízemí budovy II. stupně pod dozorem zaměstnance 
školy. V ostatních případech vstupují žáci do školy 10 minut před zahájením vyučovací hodiny. 
Žáci opouštějí školu hned po ukončení vyučování. Žáci 5. – 9. ročníku odcházejí po ukončení 
vyučování a v průběhu polední přestávky do školní jídelny samostatně.„97 
 
Příchod do ranní družiny je možný od 6.30 do 7.30 hod., poté jsou žáci odváděni 
vychovatelkami na vyučování. Žáci ze tříd v budově „U Soudu“ se po vyučování shromáždí 
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 Kontakty. 1. základní škola Říčany. [cit. 2016-01-23]. Dostupné z: http://www.zs-ricany.cz/web/kontakty/ 
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 Školní řád. 1. základní škola Říčany. Říčany, 2015, str. 2. 
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před budovou a jsou odváděni na oběd nebo rovnou do družiny. Vyzvedávat žáky mohou 
zákonní zástupci či jimi předem písemně pověřené osoby, o kterých jsou vychovatelky 
obeznámeny. Vyzvedávání je možné od 12.50 do 13.00, od 13.30 do 13.45 hod., od 15.00 do 
15.15 hod. a od 15.45 průběžně do 17.00 hod. Žáci odcházejí podle písemného záznamu na 
zápisním lístku nebo na písemnou žádost zákonného zástupce (datum, jméno žáka, podpis 
zákonného zástupce). Telefonicky není možné vyžádat mimořádné uvolnění žáka.98  
 
Lektoři mimoškolních aktivit vyzvedávají žáky před místem konání aktivity a budovu za sebou 
uzamykají. Po skončení aktivity žáky lektoři pouští ven. Důležitost řádného zamykání je všem 
zaměstnancům neustále zdůrazňována vedením školy. 
 
5.4 1. základní škola Říčany: Vzdělávání v oblasti bezpečnosti 
 
Dle školního vzdělávacího programu je do výuky prvního stupně zahrnuta problematika 
bezpečného chování, situací hromadného ohrožení, první pomoci, bezpečného chování na 
internetu, osobního bezpečí, vybraných mimořádných událostí, krizových situací a rizik s nimi 
spojených, doporučených modelů chování při mimořádných událostech a krizových situacích, 
dopravní výchovy, obezřetného chování při setkání s neznámými osobami apod. Žáci 
druhého stupně se učí o podobných tématech jako na stupni prvním, ale jednotlivá témata 
jsou probírána podrobněji, více do hloubky a ve formě vhodné k věku žáků (výuková videa 
s reálnými záběry, praktická cvičení atd.). Do výuky je zahrnuto i téma integrovaného 
záchranného systému a jeho úlohy, linek tísňového volání. Řešeno je i varování 
a vyrozumění, charakteristika mimořádných událostí a způsoby chování při jejich průběhu.  
 
Uplatnění teoretických znalostí v oblasti bezpečnosti mohou žáci každoročně zkoušet při tzv. 
branném dnu. Žáci 1. – 3. ročníků pracují v terénu formou her a soutěží. Žáci 4. – 9. ročníků 
absolvují soutěž družstev. Obsah tohoto dne tvoří zdravověda, topografie, sportovní  
a branné prvky – běh, hod na cíl, střelba, vědomostní prvky z přírodovědy, resp. přírodopisu, 
ochrana člověka za mimořádných událostí apod.99  
 
Učitelé jsou vzděláváni kromě povinné oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požární ochrany také v první pomoci (kurzy od Českého červeného kříže). Všichni byli také 
seznámeni s doporučeným chováním v případě útoku aktivního střelce. Velkou výhodou  
u pedagogů, kteří jsou zároveň také lektory mimoškolních aktivit, je i fakt, že mají vzdělání, 
jež by samotní lektoři neměli.  
 
5.5 1. základní škola Říčany: Incidenty s vnitřními a vnějšími příčinami 
 
Základní škola není místem častých incidentů. Za posledních přibližně 20 let došlo pouze 
k jednomu vloupání, při kterém nedošlo k velkým škodám na majetku. V době vloupání se 
v hlavní budově nenacházeli žáci ani pedagogové. Jako reakci na tuto událost chce škola 
instalovat pohybová čidla v prostoru zahrady a geoparku u hlavní budovy, kudy se do areálu 
školy pachatel dostal. Občas také vandalové ničí prostranství před hlavní budovou (např. 
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 Řád školní družiny. 1. základní škola Říčany. Říčany, 2015, str. 2. 
99

 Školní vzdělávací program. 1. základní škola Říčany. Říčany, 2015. 
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vyndávají dlažební kostky z chodníku).  
 
Incidenty s vnitřními příčinami také nejsou na základní škole častým jevem. Několikrát do 
roka se vyskytuje šikana, která je většinou zjištěna již v počátcích a se všemi dotčenými 
stranami řešena. Vedení školy může udělit v případě potřeby i kázeňská opatření.  

 
6. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŘÍČANY 
 
Základní škola se nachází v Bezručově ulici 94. Jedná se o největší školu na území ORP Říčany 
s kapacitou 750 žáků v 31 třídách. Přitom ani tato kapacita není dostačující, dlouhodobě je 
maximálně naplněna a škola není schopna vyhovět všem přihlášeným zájemcům. V Sokolské 
ulici, kde se nachází již několikrát zmíněná rekonstruovaná školní jídelny, vznikají přímo v její 
budově 3 nové kmenové třídy. Každá z tříd bude mít kapacitu 25 žáků a měly by sloužit pro 
výuku 1. a 2. třídy. Předpokládá se, že by měly sloužit pro potřeby právě Základní školy 
Bezručova. Tím by se její kapacita zvýšila na 825 žáků.100  
 
Škola je tvořena starou budovou s červenou střechou, ke které byly postupem času 
dostavovány další budovy včetně velké samostatně stojící tělocvičny. Budovy jsou navzájem 
propojeny vnitřními chodbami. Vchod je oddělený pro 1. a 2. stupeň. Zvláštní vchod je i do 
tělocvičny. Škola disponuje odbornými učebnami biologie, fyzika, hudební výchova, chemie, 
informačních technologií, praktické vyučování, tělocvična, výtvarná výchova, zeměpis. Kolem 
celé školy se nachází pozemek, na němž jsou místy vzrostlé stromy, prolézačky pro menší 
děti, lavičky a venkovní hřiště.101 
 
Součástí školy je taktéž školní družina s kapacitou 210 žáků a 7 oddělení. Přímo v budově 
školy je k dispozici jídelna, která je pronajímána soukromému subjektu. Při základní škole 
funguje i centrum volného času Mraveniště, kterému jsou k dispozici všechny prostory 
v areálu.102 Tělocvičny jsou pronajímány i dalším soukromým subjektům.  
 
V příloze č. 5 je pomocí mapové aplikace GIS Hasičského záchranného sboru České republiky 
zobrazena trasa základních složek integrovaného záchranného systému k Základní škole 
Říčany. Navíc je zpracována ještě pravděpodobná trasa městské policie. 
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 AMBROŽOVÁ, Adéla. Nová jídelna, spisovna a tři školní třídy pod jednou střechou v Sokolské. Říčanský kurýr: 
Věstník města a městského úřadu Říčany. 2016, (3), str. 16 a 17. 
101

 Charakteristika školy. Základní škola Říčany. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://www.2zsricany.cz/o-
skole/identifikace-skoly/item/7-charakteristika-skoly 
102

 Mraveniště: Centrum volného času při Základní škole Říčany, Bezručova 94. Říčany, 2016 [cit. 2016-03-10]. 
Dostupné z: http://www.mraveniste.info/index1.php  
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6.1 Základní škola Říčany: Technické zabezpečení 
 
V době šetření (červen 2015) byl vstup do budovy možný přes čipy, které měli kromě 
zaměstnanců také žáci. Problémem bylo, že při použití jednoho čipu vstupovalo do budovy 
více lidí najednou. Čipového vstupu zneužívali i zákonní zástupci, kteří si například v případě 
nemoci žáků jejich čipy půjčovali a chodili odhlašovat obědy. Přes letní prázdniny byla 
v prostorách vstupu 2. stupně vybudována recepce se stálou službou a od používání čipů se 
úplně upustilo. U vstupu je také umístěno několik zvonků tak, aby se osoba vždy někam 
dozvonila. 
 
Škola je monitorována i kamerami, z nichž některé náleží městské policii a snímají především 
blízké okolí školy. Kamery, jež náleží škole samotné, snímají všechny přístupové cesty, 
vchody, nepřehledná zákoutí a pozemek. Jsou schopné snímat i v noci a pořizovat záznam  
(i zvukový), jenž je vždy po 2 až 3 dnech smazán. Kamerový systém se bude postupně měnit  
a modernizovat. 
 
Celý pozemek je oplocen a vstupní brány jsou opatřeny klasickým dveřním zámkem. V plánu 
je vybudovat také funkční rozhlas a ke všem dveřím pořídit univerzální klíč. Škola také 
zkoumá možnosti zasílání hromadných SMS učitelům v případě nebezpečí.  
 
6.2 Základní škola Říčany: Personální zabezpečení 
 
Velká škola samozřejmě potřebuje i velmi početný pedagogický sbor, který čítá přibližně 
50 pedagogů. K tomu navíc personální zabezpečení zajišťuje i 7 vychovatelek školní družiny, 
recepční a školník a další zaměstnanci. Všechny tyto osoby provádí dohled nad žáky během 
celého jejich pobytu ve škole. O každé přestávce je zajištěn dozor na chodbách a při obědech 
také ve školní jídelně.  
 
Recepční zajišťuje také kontrolu příchozích osob do budovy školy a ověřování účelu jejich 
návštěvy a totožnosti. Vzhledem k velkému množství mimoškolních aktivit, kdy jich probíhá 
ve škole hned několik denně, je v rámci personálního zabezpečení důležitá i role lektorů. 
 
6.3 Základní škola Říčany: Režimová opatření 
 
„Školní budova je přístupná od 7.50 hod. pro všechny žáky. Žákům je umožněn vstup do 
budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování) a 15 minut před začátkem 
odpoledního vyučování. 5 minut před zahájením výuky jsou žáci ve třídě.“103 Během ranního 
příchodu jsou otevřeny 2 vchody, pro každý stupeň zvlášť. Na žáky dohlíží pedagogové, 
recepční a školník. V čase výuky je vchod 1. stupně uzavřen a při pozdním příchodu je tak 
nutné využít vstup na 2. stupeň. Před začátkem vyučování mohou zákonní zástupci žáka 
doprovodit pouze před budovu, odkud žák odchází sám do budovy. Po skončení vyučování 
mohou rodiče vyčkat příchodu dítěte před budovou školy.  
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 Školní řád. Základní škola Říčany. Říčany, 2015, str. 5. 
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Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách. V šatnách se nezdržují. 
V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. 
Během vyučování musí mít žáci vypnutý mobilní telefon. Vyučující musí mít u sebe mobilní 
telefon, aby mohl v případě potřeby zavolat pomoc. Žákům není dovoleno se v době mimo 
vyučování zdržovat v prostorách školy či na školní zahradě bez dozoru učitele. Vyučující  
v poslední vyučovací hodině zavře všechna okna. To platí při výuce ve všech učebnách, 
specializovaných pracovnách a tělocvičně.104 
 
Ranní družina funguje od 6.45 do 7.50 hod. a po skončení vyučování do 17.00 hod., přičemž 
není možné vyzvedávat žáky mezi 14.00 a 15.00 hod. Zákonní zástupci musí předem zmocnit 
písemně osoby pro vyzvedávání žáků a tuto skutečnost sdělit vychovatelkám školní družiny. 
Režim vyzvedávání nařizuje, aby zákonný zástupce či zmocněná osoba vyčkala před budovou 
školy a zazvonila na příslušné oddělení družiny, poté lze osobu dle kamery u vchodu 
identifikovat. Teprve pak žák z družiny odchází. 
 
6.4 Základní škola Říčany: Vzdělávání v oblasti bezpečnosti 
 
Základní škola klade velký důraz na důkladné vzdělávání v oblasti bezpečnosti. Své žáky 
vzdělává v dopravní výchově, kde si žáci osvojují základní pravidla silničního provozu 
z pohledu chodce a cyklisty, snaží se vnímat dopravní situaci a vyvodí odpovídající závěry pro 
své chování. Významná pozornost je věnována i situacím hromadného ohrožení, 
mimořádným a krizovým situacím. Žák je učen adekvátně reagovat a postupovat v těchto 
případech. Vyučován je i význam varování a vyrozumění obyvatelstva, forma varovného 
signálu, zásady a způsob evakuace, úloha integrovaného záchranného systému. 
 
V modelových situacích simulujících mimořádné události žáci ukazují schopnost se účinně 
chránit. Probírána je oblast první pomoci, praktického ošetření, přivolání lékařské pomoci 
a s tím související správný způsob volání na tísňovou linku. Opomíjeno není ani osobní 
bezpečí, správná komunikace prostřednictvím internetu, chování k neznámým osobám, 
sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích. V neposlední řadě jsou žáci vyšších 
ročníků seznamováni s označováním a správným zacházením s nebezpečnými látkami, 
případně postupem chování při výbuchu nebezpečné látky.105 
 
V hale základní školy se nachází velká plazmová televize, kde jsou promítány bezpečnostní 
spoty. Žáci se také zúčastňují besed a přednášek s příslušníky základních složek 
integrovaného záchranného systému a městskou policií, kteří mají možnost výuku obohatit 
o praktické zážitky. Škola pořádá i různé druhy exkurzí.  
 
Pedagogičtí pracovníci jsou seznamováni s různými postupy chování a režimovými 
opatřeními, které by měly zajistit větší bezpečnost pro školu a osoby, které se v ní pohybují. 
V poslední době je pravděpodobně nejaktuálnější téma aktivní střelec. Pro vzdělávání v této 
oblasti vypracovala ředitelka školy krátký a stručný dokument, který obsahuje základní 
informace od identifikace aktivního střelce až po reakci na útok, jež by si měli zaměstnanci 
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 Školní řád. Základní škola Říčany. Říčany, 2015, str. 5. 
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 Školní vzdělávací program. Základní škola Říčany, Říčany, 2015. 
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i žáci osvojit. Lektoři mimoškolních aktivit mají standardní vzdělání v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a první pomoci.  
 
6.5 Základní škola Říčany: Incidenty s vnitřními a vnějšími příčinami 
 
Stejně jako na ostatních školách, i na této se několikrát do roka setkávají s případy šikany. 
V minulém školním roce se jednalo o celkem 3 případy. Stejný počet případů se týkal  
i krádeží. Všechny krádeže byly prošetřeny a viníci potrestáni. Několikrát do roka na škole 
dojde k ničení majetku ze strany žáků (např. prokopnuté dveře), ale k závažnému 
demolování zařízení nedochází. Požívání alkoholu a jiných návykových látek se za poslední 
3 roky na škole nevyskytlo. 
 
Přibližně v půlce května 2015 došlo ke vloupání, při kterém byla ukradena kasička s penězi. 
Celá věc byla předána k šetření Policii České republiky. Při vyšetřování byly použity i záznamy 
pohybů při používání čipů a kamerové záznamy. Vandalové také posprejovali zeď u zadního 
zásobovacího vstupu školní jídelny.  
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7. METODICKÁ DOPORUČENÍ 
 
Oblast bezpečnostních aspektů vzdělávacích zařízení je velmi komplexní a zahrnuje v sobě 
mnoho dílčích problematik. S tím souvisí i několik problémů, které se týkají převážně 
celostátní úrovně, nikoliv pouze škol na území ORP Říčany. Z tohoto důvodu je nutné využít 
působnost státní správy, která ze svého titulu může nastavit všeobecné podmínky  
a požadavky pro řešení těchto problémů a jejich plnění také kontrolovat, čímž bude možné 
garantovat alespoň standardní úroveň pro všechny školy a školská zařízení.  
 
Ze shromáždění a analýzy podkladů bylo zjištěno, že primární prevenci rizikového chování  
a sociopatologických jevů je přikládána mnohem větší váha než oblasti mimořádných 
událostí, krizových situací, narušení bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Vzhledem k těmto 
zjištěním se metodická doporučení zaměřují více právě na druhou zmíněnou oblast.  
 
Níže budou na základě autorčiných zjištění popsány hlavní identifikované problémy 
a možnosti, jakými se dají řešit, zlepšit, popřípadě alespoň zmírnit jejich dopady. 
 
7.1 Vytvoření lepšího právního prostředí zabezpečení škol 
 
Nejzávaznějším problémem týkající se bezpečnosti ve školách a školských zařízeních je 
nedostatečná právní úprava tohoto tématu. I v tematické zprávě České školní inspekce 
„Bezpečnost ve školách a školských zařízení“ uvedlo 44 % dotazovaných škol, že by uvítalo 
jasné legislativní a metodické stanovení požadovaného bezpečnostního standardu. 
 
Jak již bylo výše zmíněno, z §29 školského zákona vyplývá povinnost Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy zpracovat vyhlášku o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Tato vyhláška již byla sepsána 
a předložena Parlamentu. Nicméně se na její schválení a uvedení v platnost stále čeká. Jiné 
ustanovení ohledně bezpečnosti školský zákon neobsahuje. 
 
Z hlediska fyzické ochrany v současné době existuje pouze metodické doporučení 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tzv. minimální standard bezpečnosti, které bylo 
blíže popsáno v jedné z předchozích kapitol. Tento dokument má pro školy a školská zařízení 
pouze doporučující charakter, nikoli normativní.  
 
Novelou zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, by bylo doplněno ustanovení obsahující 
povinnosti provozovatelů a zřizovatelů škol a školských zařízení, které zakotvovalo jejich 
minimální technické, personální a režimové zabezpečení. Zákon by dále mohl odkazovat na 
prováděcí právní předpis, kde by byly stanoveny podrobnosti k provedení tohoto ustanovení. 
Kontrolu plnění minimálního zabezpečení by mohla kontrolovat Česká školní inspekce. 
V případě porušení nebo nedostatečného zajištění by měl být navržen také účinný systém 
sankcí.  
 
Zákonné ukotvení konkrétnějších povinností škol při zajišťování bezpečnosti ve školách je 
naprostým základem pro to, aby se celý systém mohl dále vyvíjet a vylepšovat. Důležité je 
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stanovit úkoly a za ně odpovědné subjekty. Přitom množství různých existujících 
nezávazných metodik, doporučení, zpráv, koncepcí a strategií nemusí i přes jejich případnou 
kvalitu a odbornost přinést takové výsledky, jaké by přinesl příslušný právní předpis.  
 
7.2 Finanční a logistická stránka zabezpečení vzdělávacích zařízení 
 
S otázkou zajištění minimální bezpečnosti, především technické, se úzce váže také její 
finanční zabezpečení. Samozřejmě částka vynaložená na zlepšení ochrany vzdělávacích 
zařízení závisí na případném standardu stanoveném zákonem. Pokud bude stát požadovat 
jistou úroveň zabezpečení, měl by se na něm minimálně finančně spolupodílet, jelikož 
rozpočty samospráv, škol a školských zařízení mají značně rozdílné možnosti vyčlenit 
prostředky pro technickou a fyzickou ochranu vlastních objektů. Stejně tak si soukromé firmy 
účtují mnohdy přehnané částky za zpracování studie vhodného zabezpečení a následnou 
realizaci. Nezanedbatelnou částku tvoří i případná fyzická ostraha. 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo po útoku ve Žďáru nad Sázavou 
neinvestiční dotační program „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“. Bohužel 
neměla většina škol šanci na dotaci dosáhnout. Proto by bylo vhodné, aby Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy tento dotační program poskytovalo každoročně a mohlo tak 
pomoci více vzdělávacím zařízením. Alespoň těm veřejným, které mají omezenější finanční 
prostředky než soukromá vzdělávací zařízení. K tomu by bylo dobré provést ve spolupráci 
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem pro místní rozvoj průzkum 
možností využití dotacích Evropské unie plánovaných pro podporu ochrany obyvatelstva.  
 
Další možností, jak snížit náklady na zabezpečení, je poskytnout vzdělávacím zařízením 
poradenskou pomoc (např. na krajských ředitelstvích Policie České republiky nebo 
u soukromých firem) při plánování vylepšení technického zabezpečení. Nabízí se i dohoda se 
soukromými firmami, které by alespoň veřejným školám nabízely nutný standard 
technického zabezpečení za výhodnější ceny. Problémem by samozřejmě mohla být 
neochota soukromých firem spolupracovat a na tyto podmínky přistoupit. V případě fyzické 
ochrany lze navázat spolupráci s místním úřadem práce, který může poskytnout osobu, jež 
v rámci výkonu veřejně prospěšných prací může na škole působit například jako vrátný. 
 
7.3 Formy technického, režimového a personálního zabezpečení 
 
Další velký problém skýtá zabezpečení, které školy používají. V některých případech se jedná 
i o absenci nebo nedostatečnost zabezpečení. Nikdy není možné absolutně zamezit vstupu 
nežádoucí osoby do školy a případnému ohrožení dětí, žáků, studentů a zaměstnanců, lze 
však zavést různé formy opatření, které tomu mohou předejít, případně snížit dopady. Tato 
opatření nemusí navíc vždy představovat velké finanční zatížení. Převážně jde o postupy  
a pokyny, které se dodržují jednak průběžně, preventivně a jednak v případě, že dojde 
k nějaké mimořádné situaci. Níže budou popsány různé formy opatření, které by mohly 
dopomoci školám zajistit celkovou větší bezpečnost. Avšak rozhodně se nebude jednat  
o kompletní výčty možností zabezpečení škol a školských zařízení. 
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7.3.1 Technické zabezpečení 
 
V tematické zprávě České školní inspekce „Bezpečnost ve školách a školských zařízení“ se při 
dotazování na oblasti, kterými by dotazovaní chtěli podpořit bezpečnost, umístilo na druhém 
místě doplnění či inovace technického zabezpečení (43,8 %) a na třetím místě zavedení 
technického zabezpečení (32,3 %). V této podkapitole budou navrženy možnosti, jak lze 
právě po technické stránce školy a školská zařízení alespoň minimálně zabezpečit. 
 
a) Vstupy 
 
Primárně je důležité dobře zabezpečit místa, kudy by do školy mohl někdo vstoupit. 
V případě škol, ke kterým náleží i pozemek, je nezbytné ohraničit je kvalitním a dostatečně 
vysokým plotem, skrz který nebude možno snadno proniknout. Ochranný živý plot může být 
vhodné použít jako alternativa nebo doplněk k bezpečnostnímu oplocení. Rostliny používané 
pro bezpečnostní oplocení mají vždy velký obsah trnů, tento typ zábrany nemusí být vhodný 
u škol sloužících pro velmi malé děti. Prvky, jako jsou zděné stěny, musí být dostatečně 
pevné, aby odolaly zboření. Vstupní brána by měla být také opatřena kvalitním zámkem 
pasivním a být dostatečně masivní. Nemá být možné zvednutím vysadit bránu z pantů, panty 
a zámková vložka nemají umožnit šplhání. Nemá být možné podlezení zavřené brány. Právě 
podceňování oplocení se i při šetření na školách v Říčanech ukázalo jako problém.  
 
Vchodům do budovy je nutné věnovat ještě větší pozornost, jelikož za nimi se již mnohdy 
nacházejí potenciální oběti. Počet vchodů do areálu školy by měl být minimální a vchody by 
měly být kontrolovatelné. 
 
Školy mají možnost pro otevírání vchodu do budovy volit z několika elektronických zařízení, 
kterými lze doplnit klasický zámek s dálkovým ovládáním například z kanceláře školy nebo 
školní družiny. Záleží samozřejmě na jejich preferencích a finančních možnostech. 
Elektronická zařízení, jakými jsou například identifikační karty, čipy, otisky prstů a číselné 
kódy, mají významnou společnou nevýhodu: pokud jedna osoba konkrétní formou otevře 
dveře, může jimi však projít více osob najednou.  
 
U karet, čipů a otisků, ke kterým se váže jméno majitele, bude do systému zaznamenán 
pouze pohyb této jedné osoby. Dalším negativním aspektem je, že se takto do prostor školy 
dostávají i dospělé osoby (např. rodiče při odhlašování obědů), které by se v budově školy 
vůbec vyskytovat neměly. U číselného kódu hrozí, nebude-li mít každá osoba svůj 
individuální, vyzrazení kódu cizí osobě a nutnost kód v rámci zajištění bezpečnosti 
obměňovat a každý nový kód se učit. 
 
Řešením problému vstupu více osob najednou by mohlo být propojení vstupního systému  
s elektronickou třídnicí, do níž by se osoby zapisovaly právě přiložením čipu při vstupu do 
budovy, a tak by musely vstupovat jednotlivě. Pokud by rodiče měli zájem dozvědět se, zda 
jejich potomek do školy přišel v pořádku a včas, je možno za poplatek dostávat SMS nebo 
email s datem a časem příchodu a napojit tak tři systémy na jednu čtečku.106 Vstup lze 
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 Bezpečně ve škole. [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: http://www.bezpecneveskole.cz/cz/skoly 
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zabezpečit i pomocí turniketů. Je ale nutné počítat s tvořením front zejména před začátkem 
vyučování a také nemalou cenou. 
 
Dobré je také možnost elektronického vstupu časově omezovat, a to buď dle jednotlivých 
rozvrhů, nebo systém vypínat na určitý časový interval během výuky a odpoledne po jejím 
skončení. Všechny vchody by měly být monitorovány kamerovým systémem (nejlépe se 
záznamem a nočním snímáním), kvalitním zámkem a alespoň hlavní vchod by měl být 
opatřen také zvonkem, který zaručí, že se osoba dozvoní a dle vyhodnocení záběru kamery 
může být identifikována a případně vpuštěna dálkově ovládaným elektrickým zámkem 
dovnitř. U vstupních dveří může být kamera umístěna i přímo ve zvonku. 
 
Pokud má škola více vchodů, není dobré zabezpečit pouze hlavní vchod. Právě nedostatečně 
zabezpečený vedlejší vchod by mohl umožnit snadné vniknutí do budovy. Má-li budova 
vstupní dveře ze skla, kvalitní systém zámků a elektronického vstupu může být k ničemu, 
pokud je sklo snadno rozbitelné. Sklo lze polepit bezpečnostní fólií, která brání vysypání skla 
a zvyšuje jeho odolnost. Nainstalovat na dveře lze i senzory detekující rozbití skla, které lze 
napojit na poplachový systém i na centrální pult ochrany. Další z možností je opatřit dveře 
mřížemi. Některé zřídka používané dveře, jako je únikový východ, by měly být poplachovým 
systémem střeženy i během dne. U takových dveří by měly být výstražné tabulky 
upozorňující, že jejich otevření způsobí poplach. Je důležité, aby byl takovýto poplach 
prošetřen. Dveře únikového východu nemají mít na venkovní straně kování. 
 
b) Okna 
 
Stejně jako skleněné dveře, i okna se dají rozbít a využít jako místo vstupu do budovy. 
Ochrana je v podstatě stejná jako u prosklených dveří. Navíc je možnost pořídit okna 
uzamykatelná a opatřit je pantem proti vysazení. Dbát by se mělo i na odpovídající tloušťku 
oken a třídu odolnosti. Zvýšit odolnost je možné i instalací předokenních rolet. Veškerá okna 
mají být opatřena omezovači otevření. Okenní parapety mají být navrženy tak, aby je nebylo 
možné použít jako pomůcku pro šplhání nebo místo ke spočinutí. Střešní okna mohou být 
dodatečně chráněna bezpečnostními mřížemi na vnitřní straně. 

 
c) Vnitřní prostory 
 
Nejprve bylo zmíněno několik návrhů, jak lze po technické stránce zamezit vniknutí do školy 
a školského zařízení. Tato část bude pojednávat o zabezpečení vnitřních prostor.  
 
Je těžké navrhovat univerzální řešení, jak zabezpečit vnitřní prostory, jelikož jsou pro každou 
školu a školské zařízení naprosto unikátní. Nicméně lze doporučit například pořízení 
univerzálního klíče ke všem vnitřním dveřím, které budou mít pedagogové a vybraní 
zaměstnanci neustále při sobě. Taktéž samotné dveře skýtají většinou prostor pro vylepšení 
jejich odolnosti.  
 
Uvažovat lze i o tlačítku s tichým alarmem, jež po stisknutí uvědomí příslušné operační  
a informační středisko integrovaného záchranného systému o přítomnosti nežádoucí osoby. 
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Autorka se setkala i s úvahami škol o zavedení systému, který by dokázal upozornit učitele 
pomocí SMS o hrozícím nebezpečí.  
 
Pořídit se dají i nejrůznější poplachové systémy. Dle konkrétního vnitřního uspořádání lze 
nalézt nejvhodnější místa, kam umístit například čidla pro detekci pohybu. Záleží pak na tom, 
jestli škola či školské zařízení zvolí tichý, nebo hlasitý alarm a jeho napojení na centrální pult 
ochrany, nebo zaslání upozornění konkrétní osobě. 
 
Ve vnitřních prostorách je taktéž vhodné zvážit umístění kamer. Vždy je nutné zvažovat 
rozmístění kamer v závislosti na vnitřním uspořádání prostor. Nicméně je vhodné 
monitorovat především chodby. 
 
Proti krádežím je důležité řádně zabezpečit také prostory, kde se odkládají osobní věci. 
Klasicky se může jednat o šatny a skříňky, ale jsou i kabinety pedagogů, na které by se při 
zabezpečení určitě nemělo zapomínat.  
 
V neposlední řadě je důležité disponovat funkčním rozhlasem, kterým lze na hrozící 
nebezpečí upozornit, sdělovat zásadní informace a dávat pokyny potřebné k zajištění nebo 
udržení bezpečnosti osob. Správné fungování rozhlasu by mělo být v pravidelných 
intervalech kontrolováno. 

 
d) Pozemek 
 
Problémem je i pohyb po pozemku. Na nich se mnohdy nachází zákoutí, keře a stromy, které 
mohou bránit řádnému dohledu nad dětmi a žáky. Také je snazší napadnout osoby na 
volném prostranství, kde je jen málo míst pro ukrytí, případně taková místa zcela chybí. 
 
Je dobré, aby byl pozemek upravený a co nejméně členitý. Tím bude zajištěno přirozené 
pozorování budovy, ale i osob pohybujících se po pozemku. Na přehlednost by se mělo 
myslet i při budoucích terénních úpravách. Prostor, který je vymezen pro pobyt s dětmi  
a žáky, by měl být jasně a přehledně vymezen (např. oplocením), aby bylo zamezeno jejich 
vstupu na místa, kde na ně nebude nikdo dohlížet.  
 
Pokud je to možné, pozemek by měl být monitorován kamerovým systémem, což bude 
snáze proveditelné na pozemku bez hustého porostu a vysokých stromů. Kamery by opět 
měly být nejlépe opatřeny záznamem a nočním snímáním. Z hlediska bezpečnosti by mohlo 
osvětlení školy po setmění zvýšit pravděpodobnost odrazení či odhalení pachatele. K tomu 
musí existovat reálná šance, že případné vloupání bude mít svědky. Projekt osvětlení má být 
koordinován s instalací kamerového systému a s terénními úpravami, aby nedocházelo ke 
konfliktům a k zajištění dostatečného osvětlení pro podporu kamerového systému. 
Zranitelné upevňovací prvky osvětlení mají být chráněny proti vandalismu. Je důležité 
zajistit, aby nebyl velký rozdíl mezi osvětlenými a neosvětlenými prostory, protože to může 
vést k tomu, že osoby pohybující se v dobře osvětlených prostorech neuvidí pachatele. Po 
dobu, kdy v budově není nikdo přítomen, je doporučeno osvětlení u vstupních bran, cest 
vedoucích k hlavním vchodům a dveřím a pozorovatelné vystouplé části budov.  
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e) Neprůstřelné prvky osobní ochrany 
 
Několik firem v Severní Americe (např. Amendment II, Bullet Blocker) nabízí řadu dětských 
brašen s výztuží z uhlíkových nanotrubic. Cena brašen se pohybuje kolem 300 amerických 
dolarů. Nabízeny jsou i neprůstřelné vložky do batohů, které stojí přibližně o 100 až 200 
dolarů méně.107 Firma Bullet Blocker nabízí také neprůstřelný obal na notebooky, tablety, 
neprůstřelné sedadlo, penál a záchranný balíček.108 Na trhu se objevila dokonce 
i neprůstřelná deka od společnosti ProTech, která stojí okolo 1000 dolarů. V případě útoku ji 
lze připnout na záda a schoulit se pod ni. K ochraně lze využít také neprůstřelné tabule nebo 
menší desky různých velikostí od firmy Hardwire, které se dají snadno odmontovat  
a předělat na štíty.109 
 
7.3.2 Režimové a personální zabezpečení 
 
Zabezpečit školy a školská zařízení pouze pomocí technických prostředků rozhodně nelze 
považovat za dostačující. Důležité je nastavit správný režim zahrnující postupy a pravidla 
chování, jež si osvojí nejen žáci a zaměstnanci, ale také rodiče a ostatní návštěvníci. Jejich 
řádné dodržování by mělo být důsledně kontrolováno a v případě nesrovnalostí by mělo dojít 
k nápravě. Aby byla režimová a personální opatření účinná, musí být s nimi všechny dotčené 
strany řádně, včas a dostatečně obeznámeny. To lze zajistit například prostřednictvím 
internetových stránek, vývěsek na dveřích (vratech), informováním na třídních schůzkách,  
u žáků v rámci vyučování. Některá bezpečnostní opatření lze zakomponovat i do školního 
řádu a navázat jejich porušení na kázeňské postihy. 
 
a) Zamykání 
 
Základním režimovým opatřením je zamykání. Některé školy a školská zařízení nemají 
dostatečné finanční prostředky na elektronické zajištění vstupu a další technické vybavení, 
a tak mohou být zamčené dveře jedinou překážkou, která může zamezit vstupu osoby do 
budovy. Zamykání se týká i vstupní brány, pokud jí škola disponuje, dále tříd, kabinetů, všech 
vstupů, objektů na pozemku, šaten, skříněk atd. Neméně důležité je i zavírání nebo – pokud 
je to technicky možné – zamykání oken.  
 
b) Vstup 
 
Vstup do školy by měl být umožněn pouze jedním hlavním vchodem, ostatní vchody by měly 
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 Neprůstřelné školní batohy mizí v USA kvůli masakru z obchodů. In: Lidovky.cz. MARFA, a. s., 2012 [cit. 2016-
02-03]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/neprustrelne-skolni-batohy-jdou-v-usa-po-masakru-v-newtownu-
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 Bulletproof School Safety Products. BulletBlocker. 2016 [cit. 2016-02-03]. Dostupné z: 
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 TŮMOVÁ, Kristina. Malé americké školáky má před šílenými střelci ochránit neprůstřelná deka. In: IDNES.cz: 
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být zamčeny nebo zabezpečeny tak, aby se do budovy nikdo nemohl dostat. Během 
vyučování by i hlavní vchod měl být zamykán. V případě, že by chtěl do budovy školy někdo 
vstoupit, musel by zazvonit a počkat, až ho dovnitř pustí oprávněná osoba. Rozhodně by 
osoba měla vyčkat před vchodem a respektovat nařízení nevstupovat do budovy, aniž by 
byla někým identifikována a ke vstupu vyzvána. Dle zjištěných informací je právě samovolné 
vstupování dospělých osob, především neukázněných rodičů, jedním z největších 
bezpečnostních problémů. Do školy či školského zařízení vstupují buď společně s dětmi  
a studenty v momentě odemčení dveří, nebo dokonce používají jejich čipy a karty, aby se 
dostali dovnitř a mohli například odhlásit obědy. V případě odemčených dveří je samovolný 
vstup o to snazší. 

 
c) Dozor a identifikace osob  
 
Za vstupními dveřmi by mohla sedět odpovědná osoba, jakou může být třeba školník, 
pedagog, recepční, zaměstnanec bezpečnostní agentury, strážník městské policie, která bude 
kontrolovat, kdo do budovy školy vstoupí. Dozor by měl být prováděn především při ranním 
vstupu dětí, žáků a studentů, o přestávkách a taktéž při jejich odchodu. Dospělí jedinci 
odpovědné osobě předloží průkaz totožnosti, sdělí účel své návštěvy a zapíší se do knihy 
návštěv. Poté budou označeni identifikační kartou, kterou budou muset nosit viditelně 
umístěnou.  
 
Dozor by měl probíhat i ve školní jídelně. Problém však nastává v momentě, kdy školní 
jídelna nabízí stravování pro externí osoby, nikoliv pouze pro žáky, studenty a zaměstnance 
školy. Do budovy se tak mohou dostat i osoby potenciálně nebezpečné. Pokud není školní 
jídelna stavebně oddělena od zbytku školy, osoba se může po areálu volně pohybovat. 
Řešením by mohlo být vydávání identifikačních karet pro takovéto osoby a vymezení času, 
kdy se mohou stravovat, přičemž tento čas by se lišil od času pro žáky, pedagogy atd. 
 
d) Vyzvedávání dětí a žáků 
 
Vychovatelé školní družiny a pedagogové mateřské školy by měli mít seznam oprávněných 
osob, jež mohou děti z jejich zařízení vyzvedávat. Souhlas s vyzvedáváním by měl být 
bezpodmínečně v tištěné podobě a údaji, díky kterým lze osoby bezpečně identifikovat 
(např. číslo občanského průkazu), a podepsaný zákonným zástupcem. V žádném případě by 
nemělo stačit, aby zákonný zástupce nahlásil osobu, jež dítě vyzvedne, pouze telefonicky či 
prostřednictvím e-mailu. Jasně musí být stanoven i režim vyzvedávání dětí a žáků. Přesto by 
vchod do budovy měl být uzamčen a nemělo by být umožněno volně a bez identifikace 
vstupovat. Jako nejsnazší a nejlevnější alternativa se zatím jeví zvonek napojený na 
videotelefon, popřípadě snímání vchodu kamerou tak, aby bylo umožněno zjistit totožnost 
osoby.  
 
e) Mimoškolní aktivity – tzv. kroužky 
 
Řada škol, především základních, nabízí svým žákům možnost navštěvovat po vyučování tzv. 
kroužky. Někdy také škola pronajímá pro tyto účely své prostory jiným organizacím. Kroužky 
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mohou vést samotní pedagogové, mnohdy jsou však vedeny externisty. Ti jsou vzděláváni 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, ale pro ostatní možné 
bezpečnost ohrožující situace většinou školeni nejsou. Přitom také zodpovídají za jim 
svěřené děti stejně jako pedagogové a vychovatelky ve školní družině.  
 
Lektoři kroužků by měli být školeni stejně jako pedagogický sbor. Vzhledem k tomu, že 
kroužky probíhají většinou po skončení klasického vyučování, měli by lektoři žáky vyzvednout 
před budovou a po vpuštění do budovy ji za sebou uzamknout. Po skončení lekce by měli 
znovu odemknout, dokud všichni neodejdou, a za sebou znovu zamknout. 
 
f) Školní výlety a akce pořádané školou 
 
Nedílnou součástí školního života dětí, žáků a studentů jsou již od mateřské školy také školní 
výlety a akce pořádané školou. Při nich lze dodržovat některá režimová opatření, ale 
možnost ochrany je v podstatě minimální. Nelze zamezit styku s neznámými osobami, ani se 
mnohdy v případě bezprostředního ohrožení společně ukrýt. Hlavní formou ochrany je tak 
bdělý a dostatečně početný dozor a samozřejmě i disciplinovaní a obezřetní účastníci.  
 
Dozor při výletech a akcích by měl vždy vědět, kolik dětí, žáků a studentů se jich fakticky 
účastní. Nejlepší možností je mít u sebe jmenný seznam doplněný, pokud je to možné, 
o telefonní čísla samotných účastníků. Počet je nutné pravidelně kontrolovat, aby se 
případný problém chybějícího účastníka či účastníků mohl začít okamžitě řešit. V případě 
menších dětí a žáků je dobré používat reflexní vesty, díky kterým jsou lépe viditelní pro 
učitele, a také je snazší dohlížet na ně.  
 
7.4 Vzdělávání 
 
Školy a školská zařízení vzdělávají děti a mládež v různých oblastech. Poměrně důkladně se 
věnují i primární prevenci rizikového chování a sociopatologickým jevům. Neméně důležité je 
i vzdělávání v rámci ochrany obyvatelstva a bezpečnosti celkově. Přesto lze především 
v druhé zmiňované oblasti shledat jistý prostor pro zlepšení, kterému bude níže věnována 
pozornost.  
 
a) Roztříštěnost výuky 
 
Výuka je dle rámcových vzdělávacích programů koncipována jako průřezová. Musí být však 
koordinována, aby bylo možné docílit nejen odpovídající úrovně výsledků vzdělávání, ale byla 
možná i evaluace. Toho může být docíleno například zavedením samostatného předmětu 
obsahujícího komplexně problematiku bezpečnosti (dopravní výchova, první pomoc, obrana 
vlasti, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí či krizových situací). Celý 
předmět by tak vyučoval pedagog, který by byl po dobu svého studia orientován pouze na 
tuto oblast a mohl se také více zaměřit na prohlubování znalostí v návaznosti na nově vzniklé 
hrozby.  
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b) Větší zaměření na mateřské školy a praktické školy 
 
Se vzděláváním v mateřských a praktických školách se pojí několik specifik. Děti v mateřských 
školách nejsou schopné dostatečně se bránit v případě napadení a nemohou být v takovém 
případě ani oporou pro vychovatelky. Nejsou schopné samy čelit možným hrozbám a jsou 
odkázané na pomoc dospělých osob. Při jejich výchově je nutné být důsledný a položit dětem 
dobré základy pro další vzdělávání v bezpečnosti na vyšších úrovních školství.  
 
V praktických školách se vzdělávají žáci se specifickými potřebami a různými formami 
znevýhodnění, včetně méně či více těžkého mentálního zaostání. I v jejich případě musí být 
výuka v oblasti bezpečnosti koncipována odlišně tak, aby žáci dosáhli optimální úrovně  
a kvality znalostí, které budou schopni v praxi použít.  
 
K výuce a výchově v mateřských a praktických školách by tedy mělo být přistupováno jinak  
a mělo by se dbát na vytvoření kvalitnějších metod a pomůcek, jež by mohly být při 
vzdělávání používány. S tím souvisí i příprava pedagogů, kterým by měly být nabídnuty 
například kurzy a školení zaměřené konkrétně na možnosti zajištění bezpečnosti, ochrany 
a výchovy dětí a žáků, přičemž by zohledňovaly všechna potřebná specifika, která se vážou 
k mateřským i praktickým školám. 
 
c) Public Relations 
 
„Ve výchově a vzdělávání je každoročně zaznamenáno mnoho úspěchů, mezi které patří např. 
kladně hodnocené projekty, vzdělávací akce, akce velkého rozsahu apod. Medializace ale není 
na takové úrovni, aby se laická i odborná veřejnost o těchto úspěších dozvěděla. Nestačí 
pouze informovat o výsledcích projektu, ale je třeba více se zaměřit i na šíření výstupů tak, 
aby mohly být více využívány odbornou i laickou veřejností.“110 
 
K tomu je třeba navázat spolupráci s médii, která mají nejvyšší sledovanost, poslechovost 
nebo čtenost. Atraktivní formou by měly být vytvořeny jednotlivé vstupy tak, aby se podařilo 
zaujmout co největší počet diváků, posluchačů nebo čtenářů. Zároveň by se měla věnovat 
pozornost zajímavějšímu zpracování materiálů, které by se mohli dětem a mládeži předávat 
moderními metodami (např. aplikace v chytrých telefonech, tabletech apod.). K tomu 
využívat zkušeností z úspěšně realizovaných projektů (např. Vaše cesty k bezpečí, Hasík, 
Záchranný kruh, Ajax). Na základě výše uvedeného se jeví jako nutné stanovit pro oblast 
ochrany obyvatelstva jednotnou strategii provádění public relations. 
 
d) Den bdělosti a odolnosti 
 
V rámci šetření bylo zjištěno, že některé základní školy obnovují tradici dříve známého tzv. 
branného dne, který každoročně pro své žáky pořádají. Během něj mají žáci možnost 
vyzkoušet si v praxi řadu věcí, o kterých se jinak učí jen teoreticky. Vše je pojímáno zábavnou 
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formou, kdy mezi sebou žáci soutěží v disciplínách, jako je poskytování první pomoci, 
orientace v terénu, vědomostní kvíz z oblasti ochrany obyvatelstva atd.  
 
Jedná se o velmi akci oblíbenou mezi žáky, při které navíc získají nové znalosti a zkušenosti. 
Jistě je zde prostor pro větší spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému, 
sbory dobrovolných hasičů, městskou policií a zřizovatelem. Ti by mohli poskytnout 
odbornou a organizační záštitu. Den bdělosti a odolnosti, jak by se akce mohla kupříkladu 
jmenovat, by mohl sdružovat více škol, jež by mohly vzájemně poměřit své síly.  
 
7. 5 Dokumentace 
 
Běžný chod škol a školských zařízení je řešen především v různých řádech. Pro případy 
požáru je zpracováván požární řád a poplachová směrnice. Nicméně tyto dokumenty 
neobsahují postupy a řešení pro události, které by mohly školy a školská zařízení ohrozit, ať 
už by měly vnitřní, či vnější příčiny. Dalším metodickým doporučením pro školy a školská 
zařízení je tedy zpracovat s ohledem na možné hrozby a z nich plynoucí rizika dokument, dle 
kterého by v případě nastalé události mohly postupovat. 
 
a) Analýza rizika 
 
Zřizovatel nebo ředitel školy nebo školského zařízení by z titulu své přímé odpovědnosti 
mohl nařídit provedení analýzy rizik. Tuto analýzu by mohla dle místních a hlavně finančních 
podmínek zajišťovat specializovaná akreditovaná firma, ale samozřejmě si školy mohou zvolit 
variantu, kdy analýzu zpracuje některý ze zaměstnanců pomocí dostupných postupů. Na 
základě zjištěných rizik by měla být přijata opatření k jejich eliminaci včetně vyhodnocení 
účinnosti těchto opatření. 
  
b) Krizový plán 
 
Každá škola by měla mít zpracovaný dokument, pojmenovaný například jako krizový plán, 
který popisuje hlavní rizika a situace, které z těchto rizik mohou vzniknout, včetně 
předpokládaných následků, protiopatření pro jejich eliminaci, postupů chování a řešení pro 
tyto situace. Krizový plán je možné zadat ke zpracování profesionálům, jeho tvorbu je však 
možné řešit vlastními silami. Měl by být pravidelně aktualizován a ověřován, například 
prostřednictvím cvičení. S jeho obsahem by měli být seznámeni všichni pedagogičtí 
pracovníci a zaměstnanci školy a školského zařízení.  
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Závěr 
 
Dobrou úroveň zabezpečení vzdělávacích zařízení lze považovat za celospolečenský problém. 
Jakékoliv ohrožení dětí a mládeže se vždy dotýká široké veřejnosti více, než když je stejnému 
ohrožení vystavena skupina dospělých. Je také v zájmu samotného státu, aby se snažil všemi 
dostupnými prostředky chránit děti, žáky a studenty při jejich pobytu ve vzdělávacích 
zařízeních. V případě zjištěných pochybení jsou to právě státní orgány, na které se obrací 
pozornost občanů a dotazy, zda bylo uděláno vše pro ochranu dětí a mladých lidí.  
 
Dalším hlavním zjištěným problémem je nedostatek financí nezbytných k dobrému 
technickému zabezpečení škol a školských zařízení. V případě soukromých škol je díky 
školnému možné zajistit pro děti, žáky a studenty lepší zabezpečení, ale veřejné školy mají 
finance značně omezené, přitom podíl dětí a mladých, kteří je navštěvují, je oproti 
soukromým školám vyšší.  
 
Při šetření v městě Říčany autorka kontaktovala nejen výše zmíněné ředitele škol, ale také 
místostarostku města, která má oblast školství na starosti, Městskou policii Říčany a oddělení 
Policie České republiky v Říčanech. Všichni zmínění dopomohli svými cennými radami, 
znalostmi a materiály.  
 
Na konkrétních školách, u nichž byly zkoumané vybrané bezpečnostní aspekty, je zajímavé, 
že každá z nich má určitý zajímavý aspekt. Jedna ze škol vyniká svým technickým 
zabezpečením, další má velmi zajímavě zpracovanou dokumentaci, třetí škola jako první 
zkouší využívat funkci recepční. Nicméně ve výsledku se jejich celkové zabezpečení 
podstatně liší, což si uvědomují nejenom samotní ředitelé, ale také jejich zřizovatelé, kteří 
chtějí v budoucnu tyto rozdíly postupně a dle finančních možností stírat. Autorku velmi 
překvapilo, že žádná z popsaných škol se nesetkává s mnoha incidenty. Ani s vnějšími, ani 
s vnitřními příčinami. Zajímavý je i tendence k návratu tzv. branného dne jako jedné z forem 
vzdělávání v oblasti bezpečnosti. Cíl studie byl v teoretické i praktické části naplněn.  
 
Hypotéza č. 1: Technické zabezpečení zkoumaných škol je vzájemně odlišné, v závislosti na 
celé řadě proměnných (typ školy: mateřská, základní, střední atd.; poloha školy v rámci 
konkrétní obce: střed obce, vilová zástavba atd.; počet žáků; stáří budovy). Hypotéza byla 
naprosto potvrzena. Technické zabezpečení se v jednotlivých školách liší. Důvody mohou být 
různé. Kromě výše zmíněných proměnných, je důležitý i rozpočet školy a případná finanční 
podpora zřizovatele. 
 
Hypotéza č. 2: Problematika zabezpečení škol a školských zařízení není v právních předpisech 
dostatečně zakotvena. I tato hypotéza se bohužel potvrdila. Zabezpečení škol je primárně 
řešeno tzv. Minimálním standardem bezpečnosti, který skýtá jistý prostor pro zlepšení. 
Přitom právě položení dobrých právních základů je nezbytné pro vybudování účinného 
systému ochrany vzdělávacích zařízení. Povinností pro zřizovatele a vynucování případných 
standardů. 
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Hypotéza č. 3: Ochota škol a školských zařízení spolupracovat s Policie České republiky 
a dalšími zainteresovanými institucemi se propastně liší na základě toho, zda ve škole 
existuje pozitivní či negativní zkušenost s dosavadní spoluprací. Všechny školy, se kterými 
byla navázána spolupráce, mají s Policií České republiky velmi dobré zkušenosti a snaží se s ní 
spolupracovat především v oblasti prevence. Horší spolupráce je pak s gymnázii, což se týká 
i Městské policie Říčany. Dá se tedy říci, že i míra spolupráce mezi Policií České republiky 
a školami je vzájemně odlišná.  
 
Hypotéza č. 4: „Politika“ konkrétní školy se může lišit na škále „postupovat proaktivně“ až po 
snahu „zametat“ incidenty „pod koberec“. Poslední hypotézu lze vzhledem k omezenému 
šetření, které nezahrnovalo všechny školy, těžko potvrdit i vyvrátit. Dle rozhovorů s řediteli 
škol je jejich politika spíše proaktivní. Všechny incidenty se snaží řešit okamžitě se všemi 
zainteresovanými stranami a přijímají opatření, která by měla eliminovat další výskyt 
stejného incidentu. Nicméně lze těžko odhadnout kolik incidentů školy a školská zařízení 
v reálu vůbec neodhalí. 
 
V neposlední řadě si je tak nutné uvědomit, že i sebelepší technické a personální 
zabezpečení spojené s pečlivě dodržovanými režimovými opatřeními není zárukou, že se 
nebude opakovat incident, jakým byl například útok ve Žďáru nad Sázavou. Nicméně je 
zabezpečení škol důležitým tématem, které by nemělo být nikdy upozaďováno a měla by mu 
být věnována neustálá pozornost a zájem orgánů na úrovni státní správy i samosprávy.  
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Seznam zkratek 
 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČŠI Česká školní inspekce  
HZS Hasičský záchranný sbor 
HOPKS Hospodářská opatření pro krizové stavy 

IZS Integrovaný záchranný systém 
MP Městská policie 
MPP Minimální preventivní program 

MŠ Mateřská škola 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ORP Obec s rozšířenou působností 
OSPOD Orgán sociálně – právní ochrany dětí 
PČR Policie České republiky 
PO Požární ochrana 
RVP Rámcový vzdělávací program 
ŠD Školní družina 
ŠK Školní klub 
ZŠ Základní škola 
ZP Zákoník práce 
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Příloha: Právní předpisy 
 

 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů. 
 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších 
předpisů.  

 

 Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
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II 

 

Příloha: Dojezdy složek integrovaného záchranného systému a Městské policie Říčany 
k Základní škole Říčany. 
 
Ilustrace: Dojezd Hasičského záchranného sboru kraje  
 

 
 
Ilustrace: Dojezd Zdravotnické záchranné služby  
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III 

 

Ilustrace: Dojezd Policie České republiky 
 

 
 
Ilustrace: Dojezd Městské policie Říčany. 
 

 


