
Vybraná témata 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
ve vzdělávání

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA | náměstek ústředního školního inspektora



Škola jako bezpečné místo pro všechny

Chování v rizikových situacích (znalosti žáků ZŠ)



Škola jako bezpečné místo pro všechny 



KRITÉRIA pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 
vzdělávání (model 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



KRITÉRIA pro hodnocení podmínek, průběhu 
a výsledků vzdělávání (model tzv. Kvalitní školy)
Struktura

• 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

6 základních oblastí v každé 3–5 kritérií

http://www.csicr.cz/
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Model tzv. Kvalitní školy – charakteristika prostředí

Kvalitní vzdělávání vyžaduje odpovídající materiální i finanční podmínky. 
Spravedlivé hodnocení zohledňuje podmínky, které škola nemůže ovlivnit.
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Škola je vstřícné a bezpečné místo pro žáky, jejich rodiče 
i pedagogy 

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.

Výborná úroveň



Hodnoticí škála

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.



Ve školním roce 2017/2018 hodnoceno 
MŠ ZŠ G SOŠ

909 707 34 192

Škola je vstřícné 

a bezpečné místo 

pro děti/žáky, jejich 

rodiče i pedagogy

Podíl (v %)

MŠ ZŠ G SOŠ

Výborná 8,7 13,3 5,9 7,8

Očekávaná 84,0 80,1 88,2 85,4

Vyžadující zlepšení 7,2 6,5 5,9 6,3

Nevyhovující 0,1 0,1 0,0 0,5
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Souhrnné výstupy z provedených kontrol 
(§ 29 odst. 2 a 3 školského zákona)

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



Školní úrazovost

Může jít o skutečný nárůst kvůli nedostatečným pohybovým dovednostem
nebo také o to, že školy hlásí raději i drobné incidenty.

počet zaslaných úrazů

44 572

nárůst

o 1 395

3,2 %

2017/2018 2016/2017

index úrazovosti
(počet úrazů na 100 žáků)

2,4



Počty úrazů podle druhu školy
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Index úrazovosti v krajích

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0



Trendy vývoje úrazovosti (podle ročního indexu)
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Poměr vzniku úrazů při činnostech ve škole/školském 
zařízení (v %)

Jiné činnosti 
v mateřských 
školách 
zahrnují 
spontánní 
činnosti 
včetně 
pobytu 
venku.
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Poměr výskytu úrazů podle poraněných částí těla
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Výskyt rizikového chování - základní vzdělávání

Meziroční srovnání Podíl škol s případy rizikového chování 

Počet identifikovaných případů rizikového chování řešených 

ředitelem/vedením školy
2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017

Šikana 30,3 41,0 35,5 38,1

Kyberšikana 13,9 23,0 20,5 24,5

Verbální agrese vůči učiteli 26,4 32,9 33,1 32,0

Fyzická agrese vůči učiteli 2,4 3,4 6,2 3,4

Agrese, násilí, ublížení na zdraví 27,9 33,7 32,9 34,2

Užívání návykových látek 9,4 8,2 10,8 8,4

Kouření 23,2 22,6 25,0 26,1

Poškozování majetku, vandalismus 27,0 33,2 30,9 31,3

Krádeže 21,3 26,3 24,6 24,2

Záškoláctví 39,1 45,7 43,5 44,8

Jiné 7,1 7,6 10,4 10,9





Výskyt rizikového chování - střední vzdělávání

Meziroční srovnání Podíl škol s případy rizikového chování 

Počet identifikovaných případů rizikového chování řešených 

ředitelem/vedením školy
2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017

Šikana 36,8 31,1 39,0 27,1

Kyberšikana 22,0 22,3 24,4 26,2

Verbální agrese vůči učiteli 41,0 33,7 38,0 31,3

Fyzická agrese vůči učiteli 5,6 3,6 5,6 2,3

Agrese, násilí, ublížení na zdraví 21,5 22,3 24,9 21,0

Užívání návykových látek 32,0 30,6 35,2 33,2

Kouření 59,6 46,6 49,3 44,4

Poškozování majetku, vandalismus 44,0 35,2 38,5 29,9

Krádeže 38,9 28,5 31,9 23,4

Záškoláctví 73,5 62,2 67,1 66,4

Jiné 24,5 10,9 14,6 15,0





Chování v rizikových 
situacích (znalosti žáků ZŠ)



Zaměření na vybrané znalosti a dovednosti v českém jazyce,

matematice, cizím jazyce a dalších vzdělávacích oborech

pokrývajících RVP ZV (např. fyzika, chemie, dějepis apod.).

Květen 2017: 
ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ

Součástí také problematika pokrývající tzv. bezpečnostní

témata (ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí,

ochrana zdraví, příprava k obraně státu, bezpečnost v dopravě,

prevence kriminality).



Test v oblasti chování v rizikových situacích řešilo celkem 5 851 žáků

9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v celkem

197 školách.

Test s časovou dotací 75 minut obsahoval celkem 63 otázek zahrnutých

do 35 úloh.

Úlohy v testu byly rozděleny do pěti tematických částí, které byly v testu

zastoupeny stejným počtem úloh (lišily se nevýrazně počtem otázek).

Na koncepci tohoto testování i vlastní tvorbě testů se podíleli také zástupci

Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Ministerstva

obrany ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva

zdravotnictví ČR.



Základní výsledky

Pouze každý padesátý žák vyřešil v testu správně více než čtyři pětiny otázek.

Více než dvě pětiny žáků dosáhly podprůměrné úspěšnosti (méně než 60 %).

Celková průměrná úspěšnost dosažená

žáky v celém testu byla 60 %,

požadovanou očekávanou (minimální)

úspěšností byla hodnota 67 %.



Základní výsledky

Podprůměrných výsledků dosáhli žáci

v tématech, která pro ně jsou nebo

mohou být reálnými životními riziky:Tematická část
Průměrná 

úspěšnost

Obrana státu 51 %

Mimořádné události 53 %

Ochrana zdraví 60 %

Silniční provoz 60 %

Prevence kriminality 73 %

!
chování při mimořádných událostech 

(požár, havárie, povodeň apod.)

poskytnutí první pomoci

(oživování, zástava krvácení)

chování v silničním provozu (přednost 

na křižovatce, povinná výbava kola) apod. 



Děkuji za pozornost

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA

náměstek ústředního školního inspektora

ondrej.andrys@csicr.cz
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