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Škola jako bezpečné místo 
pro všechny – hodnocení 

dle modelu tzv. Kvalitní školy



Kritéria hodnocení dle modelu 
tzv. kvalitní školy

Kritéria hodnocení dle modelu tzv. kvalitní školy



KRITÉRIA pro hodnocení podmínek, průběhu 
a výsledků vzdělávání (model kvalitní školy)

Kritéria hodnocení dle modelu tzv. kvalitní školy

Identifikované potřeby

• komplexnost z hlediska činností školy 
(šíře záběru, vazby mezi kritérii)

• zohlednění specifik druhů škol 
(modifikace pro typy škol)

• shoda napříč celým segmentem vzdělávání 
(stát, škola, zřizovatel, rodiče apod.)

• stabilita v čase

• využitelnost v autoevaluaci školy nebo
v hodnocení ze strany zřizovatelů



Struktura

• 6 základních oblastí, v každé 3–5 kritérií

• vysvětlení kritéria – popis ideálního stavu

• popisy úrovní v jednotlivých kritériích

• modifikace pro jednotlivé druhy a typy škol
a školských zařízení – komplet na www.csicr.cz

KRITÉRIA pro hodnocení podmínek, průběhu 
a výsledků vzdělávání (model kvalitní školy)

Kritéria hodnocení dle modelu tzv. kvalitní školy

http://www.csicr.cz/


Model kvalitní školy – oblasti

Kritéria hodnocení dle modelu tzv. kvalitní školy

Koncepce a rámec školy

Pedagogické vedení školy

Kvalita pedagogického sboru

Výuka
Vzdělávací výsledky žáků

Podpora žáků při vzdělávání 
(rovné příležitosti)



• Kvalitní vzdělávání vyžaduje odpovídající materiální
i finanční podmínky. Spravedlivé hodnocení
zohledňuje podmínky, které škola nemůže ovlivnit.

Model kvalitní školy – charakteristika prostředí

Kritéria hodnocení dle modelu tzv. kvalitní školy

Charakteristika regionu -
demografická 

a sociálně-
-ekonomická, atraktivita 

regionu a dostupnost 
kvalitních pedagogů 

Materiální podmínky Finanční podmínky Složení žáků školy



Výborná úroveň

• Škola zajišťuje žákům, zaměstnancům i ostatním osobám oprávněným
k pohybu v prostorách školy reálnou fyzickou bezpečnost, a to nejen
dodržováním právních předpisů, ale také zohledněním konkrétních
podmínek a prostředí školy. Škola má zpracovaný funkční systém úrazové
prevence, včetně osvěty mezi žáky. Škola žákům a zaměstnancům zajišťuje
také psychické bezpečí. Škola má jasná opatření k prevenci všech forem
rizikového chování. Průběžně sleduje případné signály všech forem
rizikového chování, má jasná pravidla postupu v případě rizikového
chování a bez zbytečného odkladu je efektivně uplatňuje. S rodiči má
prodiskutovaný systém zpětné vazby pro případ rizikového chování. Škola
vytváří podmínky pro psychohygienu žáků i pedagogů, zdravý životní styl
a další případné formy podpory příjemného a zdravého prostředí ve škole.

Škola je vstřícné a bezpečné místo 
pro žáky, jejich rodiče i pedagogy 

Kritérium – bezpečná škola



• Výborná úroveň znamená kvalitní, komplexní, dlouhodobé, aktivní
a systematické zabezpečení všech dílčích oblastí BOZ
a odpovídajících bezpečnostních znaků kvalitní školy.

• Očekávaná úroveň představuje vysokou kvalitu zajištění všech
oblastí BOZ, přičemž systematičnost či aktivita školy/zařízení je nižší
zejména v informování všech aktérů vzdělávacího procesu
o realizovaných opatřeních.

• Úroveň vyžadující zlepšení znamená, že škola/zařízení sice vytváří
podmínky pro reálné fyzické bezpečí žáků a dodržuje právní
předpisy, avšak zohlednění konkrétních podmínek a prostředí školy,
prevence nebo podpora zdravého životního stylu jsou spíše
nesystematické.

• Nevyhovující úroveň znamená reálná rizika v bezpečnosti žáků,
formálnost přijímaných opatření a prevence rizikového chování.

Hodnoticí škála

Hodnoticí škála



Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání



• Ve školním roce 2017/2018 hodnoceno 909 mateřských škol.

Předškolní vzdělávání

Mateřská škola je vstřícné a bezpečné místo pro děti, 
jejich rodiče i pedagogy

Podíl (v %)

Výborná 8,7
Očekávaná 84,0
Vyžadující zlepšení 7,2
Nevyhovující 0,1

8,7 84,0 7,2 0,1

0 20 40 60 80 100

výborná očekávaná vyžadující zlepšení nevyhovující



• Psychohygiena dětí a zdravý životní styl.

• Prostředí školy je maximálně přizpůsobeno
potřebám dětí.

Konkrétní příklady silných stránek 
mateřských škol v oblasti bezpečnosti

Předškolní vzdělávání



• Vchody do budov nezajištěné proti vniknutí cizích
osob.

• Nezajištěný přístup ke zdi sousedního objektu, která
je v havarijním stavu.

• Není dostatečně zajištěna bezpečnost budovy zevnitř
proti volnému odchodu dětí z MŠ.

• Nedostatečné oplocení, nestandardní parametry
pískoviště a herních prvků, vyčnívající kořeny či ostré
hrany předmětů ve venkovních prostorách školy.

Konkrétní příklady slabých stránek 
mateřských škol v oblasti bezpečnosti

Předškolní vzdělávání



Základní vzdělávání

Základní vzdělávání



• Ve školním roce 2017/2018 hodnoceno 707 základních škol.

Základní vzdělávání

Škola je vstřícné a bezpečné místo pro žáky, jejich rodiče 
i pedagogy

Podíl (v %)

Výborná 13,3

Očekávaná 80,1

Vyžadující zlepšení 6,5

Nevyhovující 0,1

13,3 80,1 6,5 0,1
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výborná očekávaná vyžadující zlepšení nevyhovující



• Prevence všech forem rizikového chování, v případě
výskytu přijímána vhodná opatření s cílem eliminace
rizik a recidivy daného jevu.

• Přístupnost prostor školy pro žáky s tělesným
postižením, snížení rizika úrazovosti.

• Podpora zdravého životního stylu žáků.

• Elektronické zabezpečovací systémy, často propojené
se systémem bezpečnostní agentury.

Konkrétní příklady silných stránek 
základních škol v oblasti bezpečnosti

Základní vzdělávání



• Organizace vyučování některých ročníků nezohledňovala
psychohygienu žáků.

• Poškozený povrch hřiště výrazně omezuje plnohodnotnou
realizaci cílů stanovených ve školním vzdělávacím programu
pro předmět tělesná výchova a zvyšuje riziko úrazů.

• Schodiště vedoucí do třídy umístěné v půdní vestavbě není
pro žáky bezpečné, protože není opatřeno opěrným
madlem.

Konkrétní příklady slabých stránek 
základních škol v oblasti bezpečnosti

Základní vzdělávání



Gymnaziální vzdělávání

Gymnaziální vzdělávání



• Ve školním roce 2017/2018 hodnoceno 34 gymnázií.

Gymnaziální vzdělávání

Škola je vstřícné a bezpečné místo pro žáky, jejich rodiče 
i pedagogy

Podíl (v %)

Výborná 5,9
Očekávaná 88,2
Vyžadující zlepšení 5,9
Nevyhovující 0,0

5,9 88,2 5,9
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výborná očekávaná vyžadující zlepšení nevyhovující



Střední odborné vzdělávání

Střední odborné vzdělávání



• Ve školním roce 2017/2018 hodnoceno 192 středních odborných škol.

Střední odborné vzdělávání

Škola je vstřícné a bezpečné místo pro žáky, jejich rodiče 
i pedagogy

Podíl (v %)

Výborná 7,8
Očekávaná 85,4
Vyžadující zlepšení 6,3
Nevyhovující 0,5

7,8 85,4 6,3 0,5
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výborná očekávaná vyžadující zlepšení nevyhovující



• Minimální výskyt projevů rizikového chování
žáků, bezpečné vzdělávací prostředí.

• Cílená péče o bezpečné prostředí s důrazem
na podporu zdravého životního stylu.

Konkrétní příklady silných stránek středních 
škol (G a SOŠ) v oblasti bezpečnosti

Střední vzdělávání



• Bezpečnostní riziko při činnostech
v pronajímané tělocvičně (přemisťování
vybavení potřebného k výuce žáky).

• Chybějící postupy pro řešení projevů
rizikového chování žáků jsou rizikem pro
konstruktivní komunikaci všech aktérů
vzdělávání.

Konkrétní příklady slabých stránek středních 
škol (G a SOŠ) v oblasti bezpečnosti

Střední vzdělávání



Bezpečnost a ochrana zdraví 
ve školách za školní rok 

2017/2018



• Ve školním roce 2017/2018 provedla Česká
školní inspekce kontrolu zajištění podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví v 931
mateřských školách, 736 základních školách
a 220 středních školách. Převážná většina
sledovaných škol v rozsahu kontrolovaných
oblastí splňovala požadavky na zajištění
bezpečnosti.

Kontrola dodržení právních předpisů 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách za školní rok 2017/2018



Souhrnné výstupy z provedených kontrol 
(§ 29 odst. 2 a 3 školského zákona)

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách za školní rok 2017/2018

Oblast kontroly
Podíl škol splňujících

požadavky (v %)
MŠ ZŠ SŠ

Bezpečnost prostor školy 89,5 90,3 95,5
Vymezení formálního rámce bezpečnosti a ochrany 99,5 99,6 100,0
Prevence rizik s ohledem na zajištění BOZ 96,3 97,0 98,2
Personální zabezpečení BOZ dětí/žáků při výuce 98,3 99,5 99,1
Zajištění BOZ při přesunech dětí/žáků mezi místy 
vykonávané činnosti

99,8 99,9 100,0

Zajištění BOZ účastníků při aktivitách mimo školu/školské 
zařízení

99,9 99,7 100,0

Stanovení pravidel pro konání akce mimo školu 100,0 99,7 100,0
Jiná oblast 98,1 98,4 95,0



• Ve školách, kde bylo zjištěno nějaké porušení v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví, šlo nejčastěji o porušení v
oblasti bezpečnosti prostor školy. Podíl základních a středních
škol, které měly prostory se sníženou mírou bezpečnosti, se
oproti roku 2016/2017 mírně zvýšil, podíl mateřských škol se
meziročně téměř nezměnil.

• V mateřských školách byla snížená míra bezpečnosti nejčastěji
ve školní zahradě nebo dvoře, dále se méně často vyskytovala
i v herních koutcích či místnostech, ve společných prostorách.
V základních školách bylo porušení v oblasti bezpečnosti
prostor školy zjištěno nejčastěji ve společných prostorách, v
tělocvičně či na jiných sportovištích a v běžných učebnách. Ve
středních školách byla zjištěna porušení nejčastěji v budově, v
tělocvičně a jiných sportovištích.

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách za školní rok 2017/2018



• Častější porušení byla v mateřských,
základních a středních školách dále zjištěna
v oblasti prevence rizik. V ostatních oblastech
byla porušení zaznamenána spíše výjimečně.

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách za školní rok 2017/2018



• Ve školním roce 2017/2018 bylo České školní inspekci zasláno
44 572 záznamů o úrazech. V porovnání s předcházejícím
školním rokem 2016/2017 je to o 1 395 více, nárůst činí 3,2 %,
což odpovídá trendu posledních tří let. Tento nárůst počtu
hlášených úrazů může znamenat skutečně vzrůstající
úrazovost ve školách související se snižujícími se pohybovými
dovednostmi dětí a žáků a naopak s rostoucí tendencí k jejich
obecně rizikovějšímu chování. Může však být způsobena také
stále pečlivějším a zodpovědnějším přístupem pedagogů, kteří
hlásí raději i drobné incidenty, u nichž by dříve
nepředpokládali možnost odškodnění. Celkový index
úrazovosti (počet úrazů na 100 žáků) je 2,4 a nejvyšší
absolutní počet úrazů vykazují základní školy.

Školní úrazovost

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách za školní rok 2017/2018



Počty úrazů podle druhu školy

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách za školní rok 2017/2018

Druh školy Počet úrazů
Mateřská škola 1 657
Základní škola 27 994
Střední škola 11 083
Vyšší odborná škola 49
Ostatní školy a školská zařízení 3 789
Celkem 44 572



Index úrazovosti v krajích

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách za školní rok 2017/2018

• Vysoká úrazovost byla, podobně jako v předcházejících letech,
zaznamenána ve školách Kraje Vysočina a Pardubického kraje,
naopak nejméně úrazů se stalo v pražských školách.
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Trendy vývoje úrazovosti (podle ročního indexu)

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách za školní rok 2017/2018

• Oproti předchozímu školnímu roku došlo ke zvýšení úrazovosti
(počet úrazů na 100 dětí/žáků) v základních školách, naopak ve
středních školách se úrazovost snížila. V mateřských školách je
úrazovost přibližně na stejné úrovni.

• Další grafy zobrazují, při jakých činnostech došlo k úrazům a jaká
část těla byla poraněna.
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Poměr vzniku úrazů při činnostech ve škole/školském zařízení (v %)

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách za školní rok 2017/2018

• Jiné činnosti v mateřských školách zahrnují spontánní činnosti
včetně pobytu venku.
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Poměr výskytu úrazů podle poraněných částí těla

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách za školní rok 2017/2018
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Děkuji za pozornost

Bc. Blanka Zoudunová
kontrolní pracovnice, Ústecký inspektorát ČŠI

Ústecký inspektorát ČŠI, W. Churchilla 6/1348, 400 01 Ústí nad Labem

Tel.: 475 240 300

Email: ǀ www.csicr.cz


