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ANOTACE

Bakalářská práce se zaměřuje na řízení rizik ve škole a školském zařízení. Cílem 

bakalářské práce je deskripce systémů řízení rizik a následně jejich vzájemná komparace.

Zmíněny, vysvětleny a podrobeny výzkumu jsou v ní hlavně základní pojmy a rozdělení 

těchto pojmů v oblasti rizika, řízení rizik, sociálně patologických jevů, bezpečnostních 

rizik, rizik ochrany zdraví a požární ochrany ve škole a školském zařízení. K výzkumu

bylo využito relačního výzkumu skládajícího se v první fázi z řízených rozhovorů s řediteli

školy a školského zařízení a ve druhé fázi z reakcí těchto ředitelů na odpovědi svého

protějšku. Jejich tvrzení byla nakonec ve vybraných kapitolách ověřena v dokumentaci

školy.
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ANNOTATION

The bachelor thesis focuses on risk management in schools and other educational 

intitutions. The aim of the bachelor thesis is to describe risk management systems 

and consequently to compare them. The basic concepts are discussed, explained 

and researched. These concepts are further classified in the areas of risk, risk management, 

social pathology, safety hazards, health protection and fire prevention in schools 

and educational intitutions. The relational research consisting in the first phase 

of structured interviews with the directors of schools and educational institutions 

and in the second stage of the reaction of these directors to answer their counterpart was 

used. Their claims were eventually verified in selected chapters of the school 

documentation.
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1. Úvod

Cílem bakalářské práce je deskripce systémů řízení rizik ve škole a školském zařízení

a následně jejich vzájemná komparace.

Práce je rozdělená do dvou částí. První část je teoretická, jejím úkolem je popis základních

pojmů a předmětů řízení rizik ve školství a jejich porovnání. Druhá část je praktická, 

zkoumá pojmy a předměty řízení rizik uvedených v teoretické části. 

V první části jsou využity poznatky získané rešerší odborné literatury. Zmíněny 

a vysvětleny jsou v ní základní pojmy a rozdělení těchto pojmů v oblasti rizika, řízení 

rizik, sociálně patologických jevů, bezpečnostních rizik, rizik ochrany zdraví a požární 

ochrany ve škole a školském zařízení.

Druhá část pak přejímá řazení i obsah témat z první části. V každém tématu je položena

výzkumná otázka, odpověď ředitele základní školy, odpověď ředitele školského zařízení, 

kvůli získání větší vypovídací hodnoty a vyvážení subjektivity názorů pak reakce ředitele 

základní školy na odpovědi svého protějšku, reakce ředitele školského zařízení

na odpovědi svého protějšku a na závěr shrnutí a porovnání odpovědí ředitelů, ve kterém 

je celá situace zhodnocena z pohledu managementu rizik.

Práce bude přínosem pro studovaný obor z hlediska popisu aktuální situace v oblasti řízení 

rizik ve škole a školském zařízení. Pro ostatní školské subjekty bude sloužit jako

srovnávací či návodný text, ve kterém naleznou zhodnocení a doporučení z problematiky 

řízení rizik.
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2. Teoretická část

Tato část bakalářské práce je zaměřena na popis a vysvětlení základních pojmů

managementu, které se týkají problematiky řízení rizik ve škole či školském zařízení, 

se kterými se setkáme během následující práce a které budou v dalším textu zkoumány. 

2.1.Riziko

„Riziko je historický výraz pocházející údajně ze 17. století, kdy se objevil v souvislosti

s lodní plavbou. Výraz risico pochází z italštiny a označoval úskalí, kterému se museli

plavci vyhnout. Následně se tímto slovem vyjadřovalo vystavení nepříznivým okolnostem. 

Ve starších encyklopediích najdeme pod tímto heslem vysvětlení, že se jedná o odvahu.“1

V novějších encyklopediích se setkáme spíše s vymezením rizika např. bezpečnostním, 

právním, politickým, ekonomickým a jiným.

Například v knize Řízení v krizových situacích (2004, str. 10) od autorů Greena

a Hankeho, která se orientuje na řízení rizik ve velkých zahraničních firmách, se lze dočíst, 

že největším rizikem pro fungující firmu je špatné či neodborné vedení, nevydařená 

restrukturalizace firmy či špatná implementace inovací.2

V dnešní době a dnešním chápáním je pojem riziko interpretován zejména jako hrozba

či nebezpečí, v projektovém řízení jako „faktor, který ohrožuje dokončení jakéhokoliv

projektu, co se týče času, nákladů nebo kvality.“3

Na internetových stránkách www.managementmania.com4 se můžeme dočíst, že „riziko

znamená hrozbu, potenciální problém, nebezpečí vzniku škody, možnost selhání 

a neúspěchu, poškození, ztráty či zničení. Vyjadřuje tedy určitou pravděpodobnost 

dosažení výsledku, který je rozdílný od očekávaného.“5

                                               
1 SMEJKAL, Vladimír. Řízení rizik. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, s. 66. ISBN 80-247-0198-7.

2 GREEN, Kaj. Řízení v krizových situacích: příklady efektivních strategií. Vyd. 1. Praha: Management Press, 

2004, s. 10. ISBN 80-7261-104-6.

3 HRABALOVÁ, Simona, Viktorie KLÍMOVÁ a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Metody a nástroje řízení 

ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 58. ISBN 8021036796.

4 www.managementmania.com je on-line zahraniční business encyklopedie pro organizace, profesionály, 

podnikatele, studenty a akademiky, podporovaný ZČU, VŠE, Unicorn College a např. ICC CZ a ČSSI.

5 [online]. [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/rizika.

http://www.managementmania.com/
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Pro správné pochopení a vysvětlení významu slova riziko však není možné zaobírat 

se pouze jeho negativními vlivy. Význam slova riziko lze vysvětlit také jako pozitivní jev, 

který však častěji bývá označován jako příležitost6 či podnikatelské riziko, což popisují 

i autoři Korecký a Trkovský ve své knize Management rizik projektů (2011, str. 43).

Příležitosti jsou, ve významu slova pozitivní rizika, hodnoceny i v analýze SWOT, která 

je pro management univerzální napříč subjekty i jejich zaměřeními. Rozumí se jimi rizika, 

která mohou přinášet potenciální užitek pro firmu. 

V knize autorů Koreckého a Trkovského je dále zdůrazňována „vzájemná provázanost 

hrozeb a příležitostí.“6 Tyto příležitosti se dají přirovnat např. ke konkurenční výhodě

oproti jiným organizacím a firmám způsobené udáním se nějakého rizika. V knize autorů 

Hnilici a Fotra Aplikovaná analýza rizika (2009, str. 232) je tento příklad rozveden 

do prostředí firem závislých na ropě, kdy „výrazné zdražení cen ropy obvykle negativně 

ovlivní chemické podniky vázané na ropu jako surovinu a polotovary z ropy, dále dopravní 

společnosti a naopak může mít pozitivní dopady na firmy a projekty zaměřené 

na alternativní druhy energií.“ 7

Dle knihy Řízení školy ve znalostní společnosti (2011, str. 81) autorů Trundy a Břízy 

se úspěch škol či školských zařízení pojí se schopností managementu podstoupit riziko, 

přijmout změnu a jít „nevyšlapanou cestou“.8

Z výše uvedených definic je předem jasné, že jedna obecně uznávaná definice slova riziko

neexistuje. 

Tato bakalářská práce se v následujícím textu zabývá pouze rizikem v negativním slova

smyslu. Přijímá tedy definici z internetových stránek www.managementmania.com, neboť 

negativní dopady rizika jsou pro školské subjekty nebezpečné.

Riziko je všudypřítomné, provází nás všemi směry lidského konání a nelze mu nikdy 

absolutně předejít. Lze však činit taková opatření, aby byly co možná největší měrou

                                               
6 KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty 

v průmyslových podnicích. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 43. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3221-3.

7 HNILICA, Jiří a Jiří FOTR. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním 

rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, s. 232. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2560-4.

8 TRUNDA, Jiří a Kamil BŘÍZA. Řízení školy ve znalostní společnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Pedagogická fakulta, 2012, s. 81. Školský management. ISBN 978-80-7290-541-6.

http://www.managementmania.com/
http://www.managementmania.com/
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snižovány jeho dopady. Tento soustavný koloběh snižování či minimalizace rizik 

se nazývá řízení rizik (risk management), popř. management rizik.

2.2.Řízení rizik

„Řízení rizik je proces, při němž se subjekt řízení snaží zamezit působení již existujících

i budoucích faktorů a navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat účinek nežádoucích 

vlivů.“9

Už ze samotné definice je zřejmé, že téma řízení rizik je velice obsáhlé a mnohdy velice 

rozdílné ve vztahu ke svému zaměření. O řízení rizik managementu školy a školského

zařízení se dá hovořit např. v souvislosti s:

 bezpečnostními riziky - vniknutí cizích osob do budovy školy, vnášení 

nebezpečných materiálů do školy;

 sociálně patologickými riziky - projevy šikany, záškoláctví, rasismu;

 riziky ochrany zdraví a požární ochrany - nedodržování závazných předpisů, 

poškození zdraví klientů školy, nebezpečí požáru;

 riziky poškození majetku školy - neoprávněné zacházení s vybavením učeben, 

neodborná manipulace se svěřenými předměty;

 finančními riziky - nehospodárné zacházení se školním majetkem;

 marketingovými riziky - špatná volba školního vzdělávacího programu či strategie 

školy;

 personálními riziky - přijetí nového pedagoga či provozního zaměstnance školy, 

který nebude dobře zvládat svou práci;

 organizačními riziky - neprovedené či špatně implementované změny v organizaci

např. v oblasti lidských zdrojů;

 podnikatelskými riziky - ztráta či zisk ze zavedení nového vzdělávacího oboru

či programu.

V bakalářské práci jsou z důvodu omezeného rozsahu práce nadále zkoumány jen první 

čtyři výše uvedené případy.

Systém řízení rizik jako nástroj managementu je neustálý cyklus pěti fází, které jsou

propojeny a pro správné řešení a management vzniklých rizik musí jedna na druhou

                                               
9 SMEJKAL, Vladimír. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 

2010, s. 116. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3051-6.
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navazovat. Autoři Zuzák a Königová ve své knize Krizové řízení podniku (2009, str. 47)

uvádějí tyto fáze:

 Analýza rizik;

 Vyhodnocení rizik;

 Stanovení opatření;

 Realizace opatření;

 Kontrola implementace.10

2.2.1. Analýza rizik

Na pomyslné cestě managementu rizik za minimalizací dopadů rizika je právě jejich 

analýza první zastávkou. Nejčastěji je vysvětlována jako „proces definování hrozeb, 

pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na aktiva,11 ať už hmotná (klienti školy, 

nemovitosti, peníze, cenné papíry) či nehmotná (vzdělávací strategie, know-how, 

informace, autorská práva).“12

Školské prostředí v České republice je velmi různorodé. Existují v něm různé podmínky 

např. v oblasti finanční (rozpočet), personální (počet interních či externích zaměstnanců), 

klimatické (kooperace učitelského sboru, klima školy) i v povaze daného subjektu (škola, 

školské zařízení). Tyto podmínky subjektům určují různé možnosti, jakým způsobem 

analýzu rizik provádět. 

Obecně lze však analýzu rizik provést dvěma základními strategiemi: kvalitativní analýzou

rizik a kvantitativní analýzou rizik.

Kvalitativní analýza rizik

V knize Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (2007, str. 13) autorů Švaříčka

a Šeďové se lze dočíst, že kvalitativní výzkum je výzkum založený na hloubkovém 

poznání daného problému, tedy hloubková analýza na základě získaných dat. Toto

na straně 15 doplňují autoři tvrzením, že ke sběru dat pro kvalitativní výzkum se nejčastěji

                                               
10 ZUZÁK, Roman a Martina KÖNIGOVÁ. Krizové řízení podniku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 

2009, s. 47. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3156-8.

11 Aktivum je všechno, co má pro subjekt hodnotu, která může být zmenšena působením hrozby.

12 SMEJKAL, Vladimír. Řízení rizik. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, s. 69. ISBN 80-247-0198-7.
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užívá rozhovor, pozorování, nebo zkoumání dokumentů. Okruh respondentů není 

tak široký, jako v případě kvantitativního výzkumu.13

Smejkal se ve své knize Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích (2010, str. 112)

zabývá již konkrétními kvalitativními metodami analýzy rizik. Podle něj se tyto metody 

vyznačují tím, že rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu (například jsou obodována

<1 až 10>, nebo určena pravděpodobností <0; 1> či slovně <malé, střední, velké>). Úroveň 

je určována obvykle kvalifikovaným odhadem.14

Smejkalovo pojetí doplňuje článek ze serveru www.analyza-rizik.cz,15 podle něhož 

se jedná o nečíselný popis, jímž je identifikován a popsán zdroj rizik, oceněna závažnost 

zdrojů rizik a je v něm sestaven a popsán scénář případných havárií.16

V praxi managementu lze mezi kvalitativní analýzu rizik zařadit i zcela běžné otázání 

se ředitele školy či školského zařízení svého zástupce nebo jiných kolegů 

na to, co si o dané situaci či riziku myslí oni, či často aplikovaný jednoduchý princip 

seznamu pro a proti. Toto samotné je projevem vůle nastalou situaci řešit, poradit 

se, zamyslet se a zapříčinit se o to, aby se daná situace zlepšila. Stává se tedy, 

že kvalitativní analýza rizik je často aplikována, aniž by to management věděl.

Pro potřeby bakalářské práce je níže popsána pouze metoda, kterou Smejkal ve své knize 

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích (2010, str. 113) označuje jako nejčastěji

užívanou metodu kvalitativní analýzy rizik – metodu účelových interview Delphi. Jak 

už její název napovídá, jedná se o účelové rozhovory, které spočívají v „řízeném kontaktu

mezi experty hodnotící skupiny a příslušnými představiteli hodnoceného subjektu.“17

Ti během účelových pohovorů odpovídají na dva typy otázek – předem pevně daných 

a variabilních podle průběhu pohovoru a postavení respondenta. Pohovor je prováděn

                                               
13 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2007, s. 13 - 15. ISBN 978-80-7367-313-0.

14 SMEJKAL, Vladimír. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 

2010, s. 112. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3051-6.

15 www.analyza-rizik.cz jsou stránky věnované analýze rizik s certifikáty CQS BOZP, CQS řízení jakosti 

a IQ management systém.

16 [online]. [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: http://www.analyza-rizik.cz/analyza-rizika.

17 SMEJKAL, Vladimír. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 

2010, s. 113. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3051-6.

http://www.analyza-rizik.cz/
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s každým respondentem zvlášť, nedochází tedy ke vzájemnému ovlivňování odpovědí 

jednotlivých respondentů.

Pro dosažení větší validity se z pohledu managementu v praxi kvalitativní výzkumy

doplňují výzkumy kvantitativními.18

Kvantitativní analýza rizik

Autoři Švaříček a Šeďová ve své knize Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách 

(2007, str. 13) popisují kvantitativní výzkum tak, že se zakládá na širokém okruhu

respondentů, kteří odpovídají na stejné otázky ve stejném pořadí. V případě výběru

vhodného statisticky reprezentativního vzorku lze výsledky tohoto výzkumu zobecnit např. 

na celou populaci českých učitelů, což u kvalitativního výzkumu tvrdit nelze.19

Smejkal ve své knize Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích (2010, str. 112) dále 

tento globální pohled zužuje na kvantitativní metody analýzy rizik. Tvrdí, že „jsou

založeny na matematickém výpočtu rizika z frekvence výskytu hrozby a jejího dopadu. 

Vyjadřují dopad obvykle ve finančních termínech, jako jsou tisíce Kč. Nejčastěji

je vyjádřeno riziko ve formě roční předpokládané ztráty.“20

Internetové stránky www.analyza-rizik.cz tvrdí, že kvantitativní analýza rizik používá 

postup číselného vyjádření očekávané četnosti a následků potenciálních hrozeb spojených 

s provozem, založený na kvalifikovaném odhadu, vyhodnocení a matematických 

metodách.21

Mezi běžně užívané metody kvantitativní analýzy rizik lze zařadit např. průzkum trhu, 

kdy se stanovuje finanční částka, za kterou lze pořídit požadovaná dodávka či služba, nebo

analýza historických dat, v níž se hledá vývoj dané situace v minulosti a rozsah jejích rizik. 

Toto se děje pomocí veřejně dostupných informací či po kontaktu s dotazovanými

subjekty. 

                                               
18 Internetový server www.managementmania.com uvádí 28 různých metod analýzy rizik, např. analýza 

pomocí kontrolního seznamu, analýza příčiny a následků, analýza stromu událostí ETA, analýza možných 

vad a jejich následků FMEA, analýza stromu poruchových stavů FTA, studie identifikace nebezpečí HAZID,

analýza lidské spolehlivosti HRA atd.

19 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2007, s. 13 - 15. ISBN 978-80-7367-313-0.

20 Anglicky Annualized Loss Expectancy – ALE; vyjádřena je finanční částkou.

21 [online]. [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: http://www.analyza-rizik.cz/analyza-rizika.

http://www.analyza-rizik.cz/
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Kvantitativní analýzu rizik lze provést též jako součást metodiky CRAMM.22 Dle stránek 

www.managementmania.com tato metodika pokrývá fáze řízení rizik od analýzy 

až k návrhu protiopatření včetně generování výstupů pro bezpečnostní dokumentaci. 

CRAMM je zároveň podporována aplikací, která pomáhá při shromažďování údajů 

a výpočtech pro řízení rizik.23

2.2.2. Vyhodnocení rizik

Vyhodnocení rizik je fáze popisující výsledky analýzy rizik vedoucí k výběru vhodných 

opatření k minimalizaci jeho dopadů.

Podle knihy Krizové řízení podniku autorů Zuzáka a Königové (2009, str. 47) slouží 

k vyhodnocení závažnosti rizika např. níže uvedená grafická matice, v níž řádky 

představují frekvenci výskytu rizika a sloupce závažnost dopadu těchto rizik na subjekt. 

Matice taktéž stanovuje priority pro rozhodování a pořadí pro provedení opatření.24

Závažnost
Frekvence

Velmi častá Častá Příležitostná Řídká Vzácná

Katastrofální E E V V M

Kritická E V V M N

Mezní V M M N N

Malá M N N N N

E - riziko extrémně velké

V- riziko velké

M - riziko malé

N - riziko nevýznamné
Obrázek č. 1 – Vlastní zpracování matice pro vyhodnocení rizika

Pomocí této matice je možné výsledným stupňům rizika přiřadit jednotlivá opatření, která 

budou blíže vysvětlena v následující kapitole 2.2.3. Stanovení opatření. Riziko

nevýznamné (N) lze v případě jeho zjištění bez problémů řešit retencí. Riziko malé (M) 
                                               
22 CCTA Risk Analysis and Management Methodology – byla původně vyvinuta pro potřeby vlády Velké 

Británie, ale v současnosti je široce používána pro analýzu rizik v případech, kdy je vyžadován souhlas 

s normou ČSN ISO/IEC 27001.

23 [online]. [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/metodika-cramm-ccta-risk-

analysis-and-management-method.

24 ZUZÁK, Roman a Martina KÖNIGOVÁ. Krizové řízení podniku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 

2009, s. 47. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3156-8.
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lze vyřešit vyhnutím se riziku. Pro rizika velká (V) je již ale potřeba přikročit 

k progresivnějším metodám, např. k transferu či diverzifikaci rizika. A k rizikům extrémně 

velkým (E) je již třeba přistoupit razantně např. formou pojištění či dělení rizika. 

Další managementem využívanou možnou metodou vyhodnocení rizika je dle internetové 

stránky www.bozpinfo.cz25 tzv. jednoduchá bodová polokvantitativní metoda nazývaná 

též jako metoda PNH. Ta spočívá v matematickém výpočtu míry rizika podle rovnice 

mR = P x N x H, kde mR je výsledný součin míry rizika, P je odhad pravděpodobnosti, 

se kterou může uvažované nebezpečí opravdu nastat, N je závažnost nebezpečí 

a pod písmenem H se skrývá čas působení ohrožení, počet ohrožených osob atd. Výsledné 

číslo pak získáme prostým vynásobením uvedených veličin, které si předtím klasifikujeme 

na stupnici 1 – 5 podle závažnosti. Čím vyšší číslo bylo získáno, tím závažněji bylo

jednotlivé riziko vyhodnoceno.26

Všechna rizika, ať už byla ze strany managementu vyhodnocena podle jakékoliv metody, 

je vhodné následně zapsat v sestupném pořadí podle závažnosti. Tento soupis slouží jako

výstup z vyhodnocení rizik a zároveň jako jejich seznam v pořadí dle časové naléhavosti

na jejich řešení. 

Tichý ve své knize Ovládání rizika: analýza a management (2006, str. 243) uvádí, 

že v rámci vyhodnocení rizik se nesmí zapomínat ani na soustavné sledování 

a vyhodnocování již realizovaných nebezpečí nebo rizik. Cílem tohoto sledování 

a vyhodnocování je:

 ověřovat závěry analýzy rizika;

 získávat informace důležité pro rozhodování o analogických rizicích 

v budoucnosti.27

                                               
25 www.bozpinfo.cz jsou stránky Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v.v.i. a informace z něj jsou 

v souladu se stránkami Národního informačního centra České republiky.

26 [online]. [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-

bozp/citarna/tema_tydne/hodnoceni_rizik120104.castdve.html.

27 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2006, s. 243. Beckova 

edice ekonomie. ISBN 80-7179-415-5.

http://www.bozpinfo.cz/
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2.2.3. Stanovení opatření

Stanovení opatření je třetí následná činnost managementu v cestě za minimalizací dopadů 

rizika a zahrnuje rozhodnutí o nejvhodnějším opatření k řízení rizik. Takovými opatřeními

podle knihy Řízení školy ve znalostní společnosti autorů Trundy a Břízy (2011, str. 84) 

nejčastěji bývá:

 Retence – je velmi často využívanou metodou řešení rizik, jejímž principem 

je pouhý monitoring. Management se rozhodne se rizikům nebránit. Toto si však 

může dovolit pouze v případě, že škola či školské zařízení, které řídí, je dostatečně 

stabilní a je schopné ustát případné naplnění rizika.

 Vyhýbání se riziku – v tomto případě si management školy či školského zařízení 

stanoví maximální únosnou mez daného rizika a následně dělá vše pro to, 

aby nedošlo k překročení této meze. Příkladem je úsilí mnohých ředitelů vyhnout 

se zvyšování počtu problémových žáků.

 Transfer rizika – smyslem tohoto opatření je přesun rizika na jiné subjekty 

(dodavatele, leasingovou společnost atd.). Ve školství se může jednat např. 

o uzavření dlouhodobé smlouvy na dodávky materiálu za ceny obvyklé v místě 

a čase podpisu smlouvy. Lze tak předejít např. riziku nárůstu cen. Transferem 

rizika na leasingovou společnost se dá předejít enormnímu finančnímu vydání 

během krátkého časového úseku. Např. pokud je nutné vybavit učebnu novými

počítači, je z pohledu managementu méně riskantní platit každý měsíc splátku

leasingu, než jednorázově zaplatit vysokou částku.

 Pojištění – je specifickou formou transferu rizika. Jeho smyslem je také přenesení 

rizika na jiný subjekt, v tomto případě ale na komerční pojišťovnu. Management

tím vymění možnost velké finanční ztráty v budoucnosti za menší finanční ztrátu, 

jejíž výše je dána výší pojistného plnění.

 Diverzifikace rizika – tato metoda je založená na rozložení rizika na co největší 

základnu. Ve školství se může jednat např. o rozšíření vzdělávacího programu

v období, kdy o program v jeho původní podobě přestává být zájem.

 Dělení (sdílení) rizika – managementem v českém školství zatím málo využívaná 

metoda. Jejím principem je spojení více škol v jeden kooperující spolek, 

kde si jednotlivé školy či školská zařízení navzájem pomáhají.

 Flexibilita – flexibilní školský subjekt je připraven např. na možnost poklesu zájmu

o nabízený vzdělávací obor tím, že má dostatečnou kvalifikovanost pedagogických 
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pracovníků a je schopen se rychle přizpůsobit poptávce. Flexibilita je velmi

efektivní nástroj snižování rizika, a proto by se každý školský subjekt měl 

ve vlastním zájmu stát flexibilním.28

2.2.4. Realizace opatření

Čtvrtou činností managementu, která přirozeně následuje po stanovení opatření 

k minimalizaci dopadu rizik, je jejich realizace. Tato část je náročná z hlediska

následujících tří oblastí:

 Finance – realizace mnohých opatření s sebou nese finanční zátěž, mnohdy je např. 

třeba investovat do modernizace či obnovy stávajících zařízení, instalace 

zabezpečovacích systémů atd.

 Čas – kromě financí vyžaduje realizace opatření i svůj čas. Ať už se jedná o čas 

věnovaný např. samotné práci při modernizaci či obnově stávajících zařízení 

či instalaci zabezpečovacích systémů, ale i o čas potřebný k tomu, 

aby se na modernizovaných či nově instalovaných zařízeních a systémech naučili

zaměstnanci či žáci pracovat a naplno tak začali využívat potenciál těchto

realizovaných opatření.

 Personální zajištění – ke každé realizaci je třeba stanovit pracovní tým, který bude 

přítomen při prováděných pracích a který bude připraven pomoci či poradit 

ostatním s nově realizovaným opatřením.

2.2.5. Kontrola implementace

Je logické, že na závěr celého procesu přichází na řadu kontrolní činnost. Ta je velice 

důležitá, neboť díky ní je management schopen identifikovat možný nesoulad a možné 

nesrovnalosti či dokonce zabránit vzniku dalších rizik plynoucích ze špatně stanovených 

či špatně realizovaných opatření.

Jedná se tedy o zdánlivě poslední zastávku managementu rizik na cestě za minimalizací 

jejich dopadu. Ale jak už bylo řečeno výše, zde celá cesta nekončí, neboť se jedná o nikdy 

nekončící koloběh a další zastávkou je opět nová analýza rizik.

                                               
28 TRUNDA, Jiří a Kamil BŘÍZA. Řízení školy ve znalostní společnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Pedagogická fakulta, 2012, 84 - 86. Školský management. ISBN 978-80-7290-541-6.
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2.3.Sociálně patologické jevy

Pojem sociální patologie vznikl z latinských slov „socialis“ – společenský a „pathos“ –

utrpení, choroba. Nejedná se o samostatný vědní obor. Podle knihy Sociální patologie 

(2014, str. 15) od autorů Škody a Fischera jde o souhrnné označení nezdravých a obecně

nežádoucích společenských jevů, na jejichž studiu a popisu se podílí řada vědních 

disciplín.29 Tyto vědní disciplíny se zabývají studiemi příčin a faktorů, které vedly 

ke vzniku konkrétních sociálně patologických jevů. Jejich společným cílem je obecně 

eliminace těchto jevů. 30

V téže knize se dále dočteme, že sociální patologie dříve patřila mezi odvětví sociologie, 

avšak významný sociolog 19. století E. Durkheim31 považoval sociální patologii

za samostatnou vědu, která se zabývá chorobami a nepříznivými skutečnostmi v rámci

společnosti. Pojem sociální patologie je v současné době někdy mylně nahrazován pojmem 

sociální deviace. Nicméně nejedná se o stejný jev, neboť sociální patologie 

je pro společnost či jednotlivce vždy negativní. U sociální deviace toto tvrzení neplatí

pokaždé. 32

Povinnost škol a školských zařízení předcházet vzniku sociálně patologických jevů 

je ukotvena v § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dle výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2013/201433 patřily právě sociálně 

patologické jevy na první místo přehledu rizik a rizikového chování žáků na základních 

                                               
29 Mezi vědy studující sociálně patologické jevy patří např. sociologie, psychologie, medicína, speciální 

pedagogika, etopedie a další.

30 FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, 

prevence, možnosti řešení. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 15. Psyché (Grada). ISBN 

9788024750460.

31 Émile Durkheim (1858 – 1917) byl francouzský sociolog. Je řazen mezi tzv. otce zakladatele moderní 

sociologie. Durkheim založil v roce 1895 první katedru sociologie v Evropě a v roce 1989 také jeden 

z prvních odborných sociologických časopisů L’Année Sociologique.

32 FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, 

prevence, možnosti řešení. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 16. Psyché (Grada). ISBN 

9788024750460.

33 [online]. [cit. 2015-02-22]. Dostupné z: http://www.csicr.cz/getattachment/dd56770f-2211-42bf-92d3-

8265b8cb3530.
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školách. Proto je této aktuální problematice v bakalářské práci věnováno více prostoru, 

než ostatním rizikovým faktorům, které v témže přehledu skončily hlouběji.

Metodické doporučení MŠMT č. j. 21 291/2010-28 k primární prevenci rizikového 

chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních uvádí na straně 

1 nejčastěji zastoupené sociálně patologické jevy v chování žáků, které korespondují 

s následujícími tématy v kapitole 2.3. Sociálně patologické jevy. Metodické doporučení 

však přináší i pro management školy či školského zařízení velice užitečnou přílohu 

Co dělat, když – intervence pedagoga, která je rámcovým konceptem rizikového chování 

ve školním prostředí a popisuje doporučení pro management a pedagogy v oblasti 

jednotlivých sociálně patologických jevů.

2.3.1. Záškoláctví

Mezi časté důvody nedokončení všech devíti ročníků základní školy patří právě 

záškoláctví a časté absence. Samotné záškoláctví je pak vysvětlováno jako úmyslné 

zameškávání školního vyučování, tedy absence ve škole bez řádného omluvení rodiči

či lékařem, píše autor Martínek v knize Agresivita a kriminalita školní mládeže (2009, 

str. 97).34

Tuto skutečnost potvrzuje i výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 

2013/2014,35 dle níž management škol či školských zařízení řešil záškoláctví v 19,5 % 

škol, což je ve zmiňovaném školním roce třetí nejčastější projev rizikového chování. 

Nejčastěji řešeným případem byla šikana (31,5 %) a vandalismus (27,4 %).

Důvodů pro záškoláctví může být více, internetový portál www.nicm.cz36 jich jmenuje pět:

 Společnost – žák má ve svém okolí negativní vzory, nemá možnost projevit svou 

kreativitu, popř. chce experimentovat s riziky, o kterých se mluví v médiích. 

V rámci managementu je v takovém případě nutno žákovi zajistit přítomnost 

                                               
34 MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže: druhy agresí, přístupy k agresívnímu 

chování, poruchy chování, šikana. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, s. 97. Pedagogika (Grada). ISBN 

9788024723105.

35 [online]. [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: http://www.csicr.cz/getattachment/dd56770f-2211-42bf-92d3-

8265b8cb3530.

36 www.nicm.cz jsou internetové stránky Národního informačního centra pro mládež, které je přímo řízenou 

organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

http://www.nicm.cz/
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pozitivních vzorů, vytvořit příležitosti pro rozvoj kreativity a poukazovat 

na pozitivní poselství v médiích.

 Osobnost jedince – žák trpí citovou deprivací nebo neuspokojením základních 

psychických potřeb, potřeb uznání a pozornosti. Z pohledu managementu bude 

v tomto případě účinnou prevencí záškoláctví vytváření citové stability dítěte 

a uspokojení jeho deprivací. 

 Škola – v tomto případě má žák negativní vztah ke škole, popř. odpor k učení. 

Tomuto management školy může předcházet péčí o zdravé klima školy a nápravou

motivace k učení vhodnými příklady.

 Rodina – žák podléhá vlivu rodinného prostředí, zrcadlí se v něm např. špatná 

výchova a nezájem rodičů. V takovémto případě je správným řešením 

managementu dbání o urovnání vztahů v rodině, otevřená komunikace a využití 

odborné pomoci.

 Místní komunita – žák se stane členem party s negativním cílem činnosti (návykové 

látky, kriminalita atd.). Tomuto lze ze strany managementu školy předcházet 

dostatečně kvalitní a pestrou nabídkou volnočasových aktivit.37

Z hlediska přístupu managementu školy k záškoláctví – podle §10 odst. 4 zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, existuje

ohlašovací povinnost vůči rodičům, které je management školy povinen informovat 

při zjištění max. 10 neomluvených hodin, a orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), 

který je management školy povinen informovat při zjištění více než 10 neomluvených 

hodin.

2.3.2. Šikana

V knize Jak na šikanu od autorů Říčana a Janošové (2010, str. 21) se dočteme, že šikana

je charakterizována jako „ubližování někomu, kdo se nemůže, nebo nedovede bránit. 

Obyčejně mluvíme o šikaně tehdy, když jde o opakované jednání, ve velmi vážných 

případech označujeme za šikanu i jednání jednorázové s hrozbou opakování.“38

                                               
37 [online]. [cit. 2015-03-15]. Dostupné z: http://www.nicm.cz/zaskolactvi.

38 ŘÍČAN, Pavel a Pavlína JANOŠOVÁ. Jak na šikanu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, s. 21. Pro rodiče. ISBN 

9788024729916.
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V téže knize se dále píše, že šikanu lze rozdělit na dva základní typy: šikanu přímou

a šikanu nepřímou.

Šikana přímá

Přímá šikana je často velmi rozmanitá. Nejčastěji ji uplatňují chlapci a dle Martínka

je představována třemi formami:

 Fyzické útoky - jsou projevem fyzické agrese jedince a jsou závažnější, 

než níže popisované útoky verbální. Mezi projevy fyzické agrese patří nejčastěji

ničení školních pomůcek druhé osobě, dělání naschválů a drobných sabotáží, 

dále pak záměrné bití oběti, fyzické ponižování a nucení jiného člověka

k ublížení oběti.

 Verbální útoky - jsou projevem verbální agrese a jedná se o jednu

z nejčastějších agresí ve školním prostředí. Patří sem nadávky, urážky, slovní 

ponižování a rozšiřování pomluv, které ubližují druhému. Ve spojení s tímto

druhem agrese se často mluví o tzv. ostrakismu.39

 Zotročování - oběť šikany je výhružkami nebo násilím donucena k podřazenosti

agresorovi.40

Šikana nepřímá

Nepřímou šikanu uplatňují převážně dívky a to tak, že spolužáky neberou na vědomí, nebo

je vylučují z činností skupiny. Dochází tedy k sociální izolaci, která je často trýznivější, 

než přímá šikana. Oběť nepřímé šikany se v tomto případě snaží přizpůsobit se kolektivu

navzdory svým charakterovým vlastnostem. Bohužel tato situace má většinou za následek 

fakt, že se dítě v očích spolužáků ještě více zesměšňuje.41

Tento sociálně patologický jev je stejně jako další v prostředí českého školství silně 

nežádoucí, proto je třeba managementem školy dbát na prevenci a dodržování opatření 

proti němu např. tak, jak je popisuje metodické doporučení MŠMT č. 21 291/2010-28 

                                               
39 Ostrakismus ve školním prostředí je mírné, většinou psychické ubližování spolužákovi, pomlouvání jeho 

chování, oblečení, účesu apod. (Martínek, 2011, str. 30).

40 MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže: druhy agresí, přístupy k agresívnímu 

chování, poruchy chování, šikana. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, s. 30. Pedagogika (Grada). ISBN

9788024723105.

41 ŘÍČAN, Pavel a Pavlína JANOŠOVÁ. Jak na šikanu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, s. 22. Pro rodiče. ISBN 

9788024729916.
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k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských 

zařízeních a pravidelně žáky i učitele školit a učit, jak se mají v takových situacích 

zachovat ať už ve svém případě, či v případě svých spolužáků či žáků.

2.3.3. Rasismus a xenofobie

Podle knihy Josepha A. DeVita Základy mezilidské komunikace (2008, str. 133) 

se za rasistické jednání považuje jakékoliv jednání, které znamená vědomý nebo nevědomý 

pokus zařadit nějakou rasovou nebo etnickou skupinu do podřadnějšího postavení. 

Rasistické vyjadřování přispívá k rozvoji rasistických postojů u těch, kteří toto vyjadřování

poslouchají. Rasismus se dá rozdělit na dva základní druhy:

 Rasismus na úrovni jednotlivců (individuální rasismus) – je postojem 

a přesvědčením jednotlivce vůči určitým rasám. Nejčastěji se setkáváme 

s přesvědčením o podřízenosti určitých ras vůči jiným rasám.

 Rasismus na úrovni instituce (institucionální rasismus) - tato forma rasismu

většinou pramení z firemní politiky, nebo názorů vedení firmy. Zaměstnanci jsou

třeba i proti své vůli nuceni např. nepřijímat členy menšinových skupin, v bankách 

neposkytovat hypotéky příslušníkům některých etnických skupin, nebo

jim poskytovat vyšší úrokovou sazbu atd.42

Xenofobie je stručně řečeno odpor či nedůvěra ke všemu cizímu a strach ze všeho cizího, 

např. z cizinců.43

I v prostředí škol a školských zařízení se lze setkat s rasismem či xenofobií. V tomto

případě ale děti často jen prezentují názory svých rodičů, popř. prarodičů, kteří vyrůstali

v dřívějších dobách, kdy školství a celkově státní hranice nebyly tolik otevřeny jiným 

národům a soužití s nimi tudíž nebylo tak běžné, jako je dnes.

Rasismus i xenofobie jsou, stejně jako ostatní sociálně patologické jevy, silně nežádoucí 

a v prostředí škol je třeba mít se před nimi na pozoru, ideálně je v tomto prostředí úplně 

vyhladit. Tomu naštěstí ve velké míře pomáhá multikulturnost dnešního světa, kdy vedle 

sebe vyrůstají děti různých kultur a od malička je pro ně tedy přirozená společnost těchto

                                               
42 DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace: 6. vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, s. 133. Expert 

(Grada). ISBN 978-80-247-2018-0.

43 KRAUS, Blahoslav a Věra POLÁČKOVÁ. Člověk - prostředí - výchova: k otázkám sociální pedagogiky. 

Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2001, s. 113. Edice pedagogické literatury. ISBN 8073150042.
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dětí. Tento samotný fakt ale jako prevence proti rasismu a xenofobii nestačí, je třeba

jej podpořit ze strany managementu školy tím, že věnuje zvýšenou pozornost tvorbě 

příznivého klimatu školy, rozvoji žádoucích názorů a postojů k etnicky odlišným lidem, 

učení dětí vzájemné toleranci a organizaci odborných besed či přednášek. Rovný přístup 

ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, národnosti 

či etnického původu pro občany Evropské unie zakotvuje § 2 odst. 1 školského zákona.

2.3.4. Vandalismus, kriminalita a delikvence

V knize Sociální patologie od autorů Fischera a Škody (2014, str. 56) se můžeme dočíst, 

že pojem vandalismus vznikl z názvu germánského kmene Vandalů, který se zapsal 

do historie mimořádně důkladným zpustošením Říma. Jedná se o agresivní sociálně 

patologický jev, který lze charakterizovat jako logicky nezdůvodnitelné poškozování 

a ničení veřejného i soukromého majetku či věcných hodnot, které nepřináší pachateli

žádný materiální zisk. V téže knize se dále uvádí, že vandalismus bývá často podněcován 

užitím či pravidelným užíváním návykových látek a to zejména u adolescentní mládeže. 

Takovéto chování je však také trestné.44

Kriminalitou se v obecném slova smyslu rozumí zločinnost, tedy úhrn trestné činnosti 

uvedené v trestním zákoníku a charakterizované obvykle podle prostoru, času, rozsahu, 

struktury a pohybu.45

Pojem delikvence je širším pojmem než kriminalita. Označuje činnost, která porušuje

nejen právní, ale i společenské normy. Vztahuje se tedy i na děti a mladistvé, i když nejsou

za své činy trestně odpovědní. Stávají se tak delikventy.46

Praktická prevence vandalismu, kriminality a delikvence ze strany managementu škol 

či školských zařízení v primární fázi spočívá ve zpracování povinné školní dokumentace, 

jako je školní řád a minimální preventivní program. Sekundární fáze je již samotná aktivní 

prevence, kdy jsou žáci se školním řádem a minimálním preventivním programem 

                                               
44 FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, 

prevence, možnosti řešení. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 56. Psyché (Grada). ISBN 

9788024750460.

45 [online]. [cit. 2015-01-18]. Dostupné z: http://www.icm.cz/kriminalita-a-delikvence-charakteristika.

46 FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, 

prevence, možnosti řešení. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 170. Psyché (Grada). ISBN 

9788024750460.
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seznamováni. Dále je potřeba dbát na dodržování těchto písemných dokumentů 

ať už ve vyučovacích hodinách, besedách či prostřednictvím školního výchovného poradce 

či metodika prevence.

2.3.5. Závislost na návykových látkách

Na internetových stránkách www.odrogach.cz47 je pojem závislost charakterizován 

jako silné nutkání, bez kterého se jedinec neobejde ani s ohledem na jeho důsledky.

Patří sem závislosti na alkoholu, měkkých a tvrdých drogách, lécích, hazardních hrách, 

počítačových hrách, práci atd.48

S těmito všemi typy závislostí se můžeme setkat i na půdě školy a ve školním prostředí. 

Metodické doporučení MŠMT č. j. 21 291/2010-28 k primární prevenci rizikového 

chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních však hovoří pouze 

o závislosti na návykových látkách.

Návykovými látkami se podle knihy Neuropsychologie v psychiatrii (2006, str. 145 - 176) 

rozumí alkohol, nikotin, MDMA (extáze), konopné drogy, opioidy, heroin a jiné drogy 

a těkavé látky a stimulanty ať už legální (kofein, tein, taurin atd.) či nelegální (amfetamin, 

metamfetamin atd.).49

Z pohledu managementu prolíná preventivní opatření rizik všech sociálně patologických 

jevů společný přístup k řešením těchto rizik. Stejně jako v předchozí kapitole je i zde 

ze strany managementu školy potřeba stejné primární i sekundární prevence. V případě 

závislosti na návykových látkách jsou však kromě výchovného poradce či metodika

prevence zainteresováni i třídní učitelé, neboť tito znají žáky své třídy, znají jejich poměry 

a charakter a tudíž jsou schopni odhalit výkyvy nálad či chování, které by mohly směřovat 

k závislosti na návykových látkách. To samé platí i pro spolužáky. Management školy 

by tedy měl učitele i žáky vést k oznámení vypozorovaného podezřelého chování žáků 

či spolužáků.

                                               
47 www.odrogach.cz je projekt o primární prevenci pro školy, náctileté a rodiče financovaný Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy.

48 [online]. [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: http://www.odrogach.cz/skola/uzivani-navykovych-

latek/zavislost/.

49 PREISS, Marek a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Neuropsychologie v psychiatrii. Vyd. 1. Praha: 

Grada, 2006, 145 – 176. Psyché (Grada Publishing). ISBN 8024714604.

http://www.odrogach.cz/
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2.3.6. Terorismus a náboženský extremismus

Podle knihy Krizový management ve veřejné správě: teorie a praxe (2004, str. 13)

od autora Rektoříka je terorismus nejvážnější bezpečnostní hrozbou současného světa. 

V případě terorismu se nejedná o válku dvou a více států či jejich armád, ale o teroristické 

akce proti státním institucím či civilnímu obyvatelstvu např. tím, že jim slepě 

a bezdůvodně způsobují ztráty a staví je do pozice napadeného a vydíraného.50

Bohužel se terorismus a teroristické útoky nevyhýbají ani cílům jako jsou školy a školská 

zařízení, toto se děje zejména v zahraničí v zemích Blízkého či Středního východu, 

kde je mnohem vyšší riziko výskytu tohoto jevu než v České republice. Terorismus totiž 

velice často úzce souvisí s náboženským extremismem.

Náboženský extremismus využívá náboženství k prosazování takových zájmů, které vedou

k nastolení nebo udržení teokratického režimu anebo k výrazné netoleranci k osobám jiné 

víry.51

Naštěstí pro české školství se náboženský extremismus na našem území téměř nevyskytuje. 

V České republice a historicky zemích Koruny české vždy jako náboženské vyznání 

převládalo křesťanství a církve uctívající a věřící ve stejného Boha, což dokazuje i obrázek

č. 2 na další straně. Není zde tedy důvod vést jakékoliv nábožensky orientované války

či náboženské nepokoje. Přesto ale není možné těmto rizikům ve škole nevěnovat 

pozornost. Školy či školská zařízení přejímají odpovědnost za žáky během doby, kterou

žáci tráví ve škole. Musí tedy ručit i za jejich bezpečí a zdraví. Z pohledu managementu 

je proto nutné předcházet možnému výskytu nebezpečí v podobě vnášení zbraní, 

pyrotechniky, alkoholu a drog do školy. Rovněž je třeba dbát na skutečnost, že do školy 

je zakázaný vstup nepovolaným osobám a činit taková opatření, aby tyto nepovolané osoby 

do školy či školského zařízení vstoupit nemohly.

                                               
50 REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizový management ve veřejné správě: teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 

2004, s. 13. ISBN 80-86119-83-1.

51 [online]. [cit. 2015-01-18]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/19119/EXTREMISMUS-V-CR-

NABOZENSKY-EXTREMISMUS.html/; www.rvp.cz je metodický portál pro inspirace a zkušenosti učitelů.
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Náboženské vyznání 2001 abs. 2001 v % 2011 abs. 2011 v %

Obyvatelstvo celkem 10 230 060 100,0 10 436 560 100,0

Věřící celkem 3 288 088 32,1 1 463 584 14,0

Církev římskokatolická 2 740 780 26,8 1 082 463 10,4

Českobratrská církev evangelická 117 212 1,1 51 858 0,5

Církev československá husitská 99 103 1,0 39 229 0,4

Nábož. společnost svědkové Jehovovi 23 162 0,2 13 069 0,1

Pravoslavná církev v českých zemích 22 968 0,2 20 533 0,2

Slezská církev evangelická a. v. 14 020 0,1 8 158 0,1

Církev bratrská 9 931 0,1 10 865 0,1

Církev adventistů sedmého dne 9 757 0,1 7 391 0,1

Církev řeckokatolická 7 675 0,1 9 883 0,1

Křesťanské sbory 6 927 0,1 3 450 0,0

Apoštolská církev 4 565 0,0 4 930 0,0

Bratrská jednota baptistů 3 622 0,0 3 208 0,0

Evangelická církev metodistická 2 694 0,0 1 949 0,0

Starokatolická církev v ČR 1 605 0,0 1 730 0,0

Federace židovských obcí v ČR 1 515 0,0 1 129 0,0

Novoapoštolská církev v ČR 449 0,0 96 0,0

Náboženská společnost českých unitářů 302 0,0 155 0,0

Bez vyznání 6 039 991 59,0 3 604 095 34,5

Nezjištěno 901 981 8,8 4 662 455 44,7

Obrázek č. 2 – Vlastní zpracování tabulky náboženského vyznání obyvatelstva ČR52

2.3.7. Gambling a netholismus

Tyto dva sociálně patologické jevy zaznamenaly velký nárůst svých obětí až s rozvojem 

počítačů v dnešní podobě, tedy počítačů určených nikoliv pouze pro práci, ale hlavně 

soukromé účely a zábavu.

Gambling je řazen mezi závislosti, nejlépe ho charakterizuje synonymum patologické 

hráčství. Pojem gambler je zde chápán nikoliv pouze jako člověk, který vlivem 

své závislosti prohrává v herně opakovaně peníze na video loterijních terminálech (VLT –

hrací automaty), ale i člověk závislý na počítačových hrách, při nichž se hraje o opravdové 

peníze (převážně karetní on-line hry jako např. poker, mariáš atd.) či člověk závislý 

na sázení loterie či výsledků sportovních zápasů.

                                               
52 [online]. [cit. 2015-01-18]. Dostupné 

z: http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04.
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Netholismus je oproti gamblingu závislost finančně nenáročná, nicméně co se času týče 

mnohdy mnohem náročnější. Název vznikl z anglického slova net – síť, tedy závislost 

na internetu. Tento sociálně patologický jev sílí pozvolna, ale jeho konečným důsledkem 

je nahrazení skutečného světa tím virtuálním, v němž získá netholik pocit většího

porozumění a obohacení života.53

Logický preventivní přístup managementu škol proti těmto jevům je zákaz používání 

mobilních telefonů, notebooků, tabletů a veškeré výpočetní techniky mimo hodiny určené 

k vyučování s těmito přístroji. Management a učitelé škol a školských zařízení musejí 

zajišťovat striktní dodržování tohoto zákazu. Správným krokem je rovněž zákaz hazardu

a peněžních sázek na půdě školy. Toto všechno by mělo být v ideálním případě 

podchyceno ve školním či vnitřním řádu.

2.3.8. Výchovný poradce

Výchovný poradce je poskytovatelem poradenských služeb v základních školách

i školských zařízeních. Jeho kvalifikačními předpoklady pro jmenování do funkce jsou

kromě odborné kvalifikace pro výkon funkce výchovného poradce v rámci celoživotního

vzdělávání též respekt u kolegů, žáků i rodičů,54 píše ve své knize Školní poradenství 

autorka Knotová (2014, str. 29).

Vzhledem k faktu, že výchovný poradce pracuje s citlivými a důvěrnými údaji, je potřebné, 

aby respektoval Etický kodex výchovných poradců schválený Asociací výchovných 

poradců v roce 2008.55

Z hlediska školského managementu je na něho možno delegovat problematiku spadající 

do těchto tří oblastí:

 Poradenské činnosti - např. kariérové poradenství a poradenská pomoc, zajišťování 

diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky, příprava podmínek 

pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, poskytování služeb 

kariérového poradenství.

                                               
53 JIROVSKÝ, Václav. Kybernetická kriminalita: nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních 

bez tajemství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 36. ISBN 978-80-247-1561-2.

54 KNOTOVÁ, Dana. Školní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014, s. 29. Pedagogika (Grada). ISBN 

9788024745022.

55 [online]. [cit. 2015-01-24]. Dostupné z: http://www.asociacevp.cz/index.php?akce=5.
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 Metodické činnosti - např. metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy 

v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuální vzdělávacích 

plánů a práce s nadanými žáky.

 Informační činnosti – např. poskytování informací o činnosti školy, školských 

a dalších poradenských zařízeních, shromažďování odborných zpráv a informací 

o žácích v poradenské péči. 56

Z pohledu managementu by měli být nejen ředitelé ale i učitelé detailně srozuměni

s pracovní náplní výchovného poradce. Často by totiž mohlo docházet k situaci, že se sami

pokoušejí řešit problematiku spadající do agendy výchovného poradce a neřeší ji dobře. 

Měli by proto vědět, jaké situace mohou na výchovného poradce delegovat.

2.4.Bezpečnostní rizika

Autor Rektořík ve své knize Krizový management ve veřejné správě (2004, str. 27), 

která se zaobírá problematikou řízení rizik na úrovni států, píše, že bezpečnost je žádoucí 

stav, kdy jsou na nejnižší míru snížena rizika plynoucí z hrozeb vůči obyvatelstvu.57

Tato definice pochopitelně platí i pro školské prostředí. V případě bezpečnostních rizik

již ale oproti rizikům sociálním jde o rizika závažnější, neboť je ohroženo zdraví a životy 

žáků i zaměstnanců škol či školských zařízení.

2.4.1. Minimální preventivní program

Metodický pokyn MŠMT č. j. 14 514/2000 – 51 popisuje Minimální preventivní program 

jako „základní nástroj, který je komplexním systémovým prvkem v realizaci preventivních 

aktivit v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve školských 

zařízeních pro výchovu mimo vyučování a školských zařízeních pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče.“ Jeho zpracování je pro každou školu

a každé uvedené školské zařízení závazné (patří mezi povinnou dokumentaci škol 

a školských zařízení) a podléhá kontrole České školní inspekce.

                                               
56 KNOTOVÁ, Dana. Školní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014, s. 30. Pedagogika (Grada). ISBN 

9788024745022.

57 REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizový management ve veřejné správě: teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 

2004, s. 27. ISBN 80-86119-83-1.
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V citovaném metodickém pokynu MŠMT se dále píše, že mezi hlavní aktivity škol 

a školských zařízení, jejichž realizace je povinností managementu, v rámci Minimálního

preventivního programu ve stručnosti patří:

 odpovědnost za systematické vzdělávání školních metodiků prevence a dalších 

pedagogických pracovníků v metodikách preventivní výchovy;

 zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu;

 působení na jednotlivce a skupiny dětí a mládeže zaměřené na podporu rozvoje

jejich osobnosti a sociálního chování;

 vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže;

 spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu

a v oblasti prevence problémů ve vývoji a výchově dětí a mládeže;

 průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole nebo školském 

zařízení z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů;

 poskytování poradenských služeb školního metodika prevence a výchovného

poradce žákům a jejich rodičům.

2.4.2. Bezpečnostní řád školy

Bezpečnostní řád (někdy označován také jako provozní řád) je školami či školskými

zařízeními zpracovávaný dokument, a to nejčastěji jako součást povinně zpracovávaného

školního či vnitřního řádu škol či školských zařízení. Tento řád je zpracován na základě 

Minimálního preventivního programu školy a upravuje např. podmínky pro ochranu zdraví 

a bezpečnost žáků a jejich ochranu před sociálně patologickými jevy. Řád by dále měl 

obsahovat důležitá telefonní čísla (telefon na záchrannou službu, hasiče, policii, 

výchovného poradce či metodika prevence) a postup při zjištění jakéhokoliv nebezpečí 

v areálu školy včetně kontaktních osob.

Úkolem bezpečnostního řádu je deskripce technických, organizačních, výchovných 

a jiných opatření, která vedou k vytvoření bezpečného prostředí. Žáci mají povinnost 

se tímto řádem řídit. 

Podle knihy Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci autorky Janákové (2011, 

str. 218) má zaměstnavatel, v námi popisovaném prostředí tedy management školy,

povinnost „soustavně vyhledávat nebezpečné činitele, zjišťovat jejich příčiny a zdroje
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a následně je vyhodnocovat a přijímat protiopatření,“58 což je popsáno v rámci následující 

kapitoly.

2.5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana ve škole

Pocit bezpečí a ochrany zdraví patří mezi základní fyziologické potřeby každého člověka. 

Proto by pro každého člověka mělo být přirozené chtít tyto své potřeby uspokojovat, 

tedy chovat se tak, aby mu nehrozilo žádné nebezpečí. Základem pro správné vnímání 

tohoto je každému člověku výchova jeho rodičů nebo zákonných zástupců. Ti mu už

od útlého věku pocit bezpečí a zdraví obstarávali a zabezpečovali. Když následně dítě 

dospěje do školních let, přebírá částečně tuto povinnost škola či školské zařízení. Proto

patří mezi povinnosti managementu školy zajistit poučení žáků o bezpečnosti, zdraví 

a požární ochraně. Žáci naproti tomu mají povinnost vůči škole se těmito pokyny řídit.

Podle § 29 odst. 2 školského zákona mají školy a školská zařízení povinnost zajišťovat 

při vzdělávání a výchově, činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování 

školských služeb bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů a musí jim poskytnout 

nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro konkrétní školu či školské 

zařízení nejčastěji bývají popsána v bezpečnostním řádu subjektu, který musí být vyvěšen 

na viditelném místě, kam mají přístup všichni žáci i učitelé. Zpravidla to bývá informační 

tabule školy. Co se týká pravidel BOZP specializovaných učeben (laboratoří, učeben 

chemie, fyziky, kuchyněk, dílen, tělocvičen atd.), tyto prostory musejí mít svůj vlastní 

řád používání, neboť v nich probíhají specifické činnosti, které jsou v ostatních částech 

školy mnohdy přísně zakázané. Také tento bezpečnostní řád specializovaných učeben však 

musí být vyvěšen u každé takovéto učebny na viditelném místě. V případě školní jídelny 

či školní družiny je situace stejná. S pravidly BOZP se musí seznámit každý žák, a to ještě 

dříve, než začne jakékoliv vybavení či zařízení takovýchto učeben či místností používat. 

Seznámení s pravidly pak v mnohých případech stvrzuje podpisem dokumentu, který 

v případě potřeby může managementu školy či školského zařízení sloužit při různých 

sporech pramenících většinou z neuposlechnutí pokynů učitele nebo z neodborné 

manipulace s vybavením učebny či místnosti.

                                               
58 JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Olomouc: ANAG, s. 218. Práce, 

mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-685-3.
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Požární ochrana (PO) je souhrn organizačních, technických a stavebních opatření 

k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, ochraně osob, zvířat 

a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření59.

Pravidla požární ochrany rovněž patří do Bezpečnostního řádu školy a popisují povinnosti

osob zdržujících se v prostorách škol či školských zařízení na úseku požární ochrany. 

Z dokumentu sepsaného kompetentními pracovníky MŠMT pro oblast PO60 plyne, 

že management škol a školských zařízení má povinnost zajišťovat vstupní i periodické 

školení všech zaměstnanců, zpracovat požární řád, evakuační plán, požární poplachové 

směrnice, zajistit značení požárních únikových cest, evidovat prostředky požární ochrany, 

vést evidenci o požárech, požárních kontrolách a odstraňovat závady a nedostatky. Kromě 

těchto úkonů musí management školy či školského zařízení vést dokumentaci požární 

ochrany a doklady, kterými se prokazuje plnění některých povinností.

Vzhledem k výše zmíněnému je s ohledem na rozsah a odbornost jasné, že povinnosti

požární ochrany a vedení dokumentace s ní spojené si školy a školská zařízení ve většině 

případů nechávají realizovat a zpracovávat externím odborníkem. 

2.5.1. Školní úraz

Termín školní úraz není výslovně definován právními předpisy, nicméně v praxi se jím 

běžně označuje úraz žáka, k němuž došlo při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících 

činnostech a také při poskytování školských služeb.61 Podle vyhlášky č. 57/2010 ze dne 

12. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků 

a studentů, ve znění pozdějších předpisů, je management škol a školských zařízení povinen

vést dokumentaci veškerých školních úrazů žáků, dále vyhotovovat záznamy o úrazu

a posílat je podle závažnosti úrazu stanoveným institucím či orgánům, vždy však České

školní inspekci.

                                               
59 JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Olomouc: ANAG, s. 218. Práce, 

mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-685-3.

60 [online]. [cit. 2015-02-22]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/pozarni-ochrana.

61 JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Olomouc: ANAG, [1999]-., s. 326. 

Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-685-3.
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2.6.Sankční řád

Sankční řád je v bakalářské práci pojat jako pojítko mezi sociálně patologickými jevy 

a bezpečnostními riziky, neboť jeho obsah sahá do prostředí obou problematik.

Povinnost zpracování sankčního řádu pro školy a školská zařízení není zakotvena

v žádném zákoně, literatuře, metodickém pokynu ani vyhlášce. Jeho zpracování

je nepovinné a záleží čistě na managementu dané školy či školského zařízení, jestli tento

dokument zpracuje a dále využije, či nikoliv.

Význam sankčního řádu je ale zřejmý jak z pohledu žáků, tak z pohledu učitelů. Obecně 

platí za jakousi metodiku trestání přestupků, je tedy zjednodušenou a mírnější školskou

verzí trestního zákoníku a z něj plynoucích trestních řízení. Jeho význam ovšem sahá 

i do problematiky ocenění a pochval. 

Sankční řád popisuje jednotlivé přestupky a zásluhy ve škole či školském zařízení 

a definuje jim příslušné tresty či odměny. Tyto tresty či odměny potom slouží jako podklad 

pro pololetní hodnocení chování na vysvědčeních a k udělování kázeňských opatření. 

Záznamy sepsané o trestech či odměnách podle sankčního řádu jsou součástí povinné 

dokumentace školy.

Sankční řád působí na žáky také psychologicky, neboť vědí, jakému trestu by se vystavili

při spáchání potenciálního kázeňského přestupku. Je ale též oporou pro učitele, pro které 

zajišťuje unifikaci trestů za kázeňské přestupky jednotlivců i skupin, a tudíž zaručení 

spravedlnosti při řešení kázeňských přestupků.
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3. Závěrečné shrnutí teoretické části

Na konci teoretické části je vhodné doplnit, že je velice důležité zabývat se řízením rizik 

ve školách a školských zařízeních a to nejen ve smyslu výše uvedeného. Tomu nasvědčují

i nedávno minulé tragické události na střední škole ve Žďáru nad Sázavou a na odborném 

učilišti ve Svitavách. Tyto dvě události však nejsou jediným důkazem důležitosti řízení 

rizik ve školním prostředí. Také tematická zpráva České školní inspekce o bezpečnosti

ve školách a školských zařízeních62 z listopadu 2014 toto potvrzuje. V jejím zjištění totiž 

figuruje poměrně početná skupina škol či školských zařízení, které např. nemají vůbec 

žádné bezpečnostní opatření proti vstupu nevyžádaných osob do budovy ani po stránce 

technického, ani po stránce personálního zabezpečení a vystavují tak žáky i ostatní klienty 

zcela zbytečnému riziku.

Problematika řízení rizik je v této práci zkoumána na příkladech dvou konkrétních 

kazuistik. 

                                               
62 Tematická zpráva České školní inspekce – Bezpečnost ve školách a školských zařízeních, č. j.: ČŠIG-

4027/14-G2, Praha, listopad 2014.
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4. Výzkumná část

Výzkumná část bakalářské práce je zpracována na základě provedených řízených 

rozhovorů s řediteli školy a školského zařízení. Metoda řízených rozhovorů byla vybrána

zejména proto, že při ní lze vyjádřit velké množství myšlenek a poskytuje tazateli možnost 

rozhovor řídit a nechat vyvinout v závislosti na tématu. Stěžejní úryvky těchto rozhovorů

byly po jednotlivých tématech přepsány. Přepisy interview byly následně ve druhém 

rozhovoru ředitelům prostřídány tak, že řediteli základní školy byly předloženy odpovědi 

ředitele dětského domova se základní školou a naopak. Cílem druhého rozhovoru tedy bylo 

získat vyjádření k názorům protějšku z důvodu větší vypovídací hodnoty a vyvážit 

tak možnou subjektivitu jeho názorů. Stěžejní úryvky těchto rozhovorů byly rovněž 

přepsány. Každá dotazovaná kapitola výzkumné části tedy obsahuje položenou otázku, 

odpověď ředitele základní školy, odpověď ředitele dětského domova se základní školou, 

reakci ředitele základní školy na odpověď ředitele dětského domova se základní školou, 

reakci ředitele dětského domova se základní školou na odpověď ředitele základní školy

a na závěr shrnutí a porovnání s teoretickou částí. Toto shrnutí a porovnání se vždy týká 

pouze prostředí zkoumané základní školy a školského zařízení, nicméně obsahuje 

i zobecnitelné závěry a doporučení pro ostatní školské subjekty.

Pokládané otázky byly sestaveny na základě rešerše tématu této bakalářské práce 

v odborné literatuře. Pořadí témat odpovídá struktuře v teoretické části.

4.1.Základní škola

Zkoumanou školou je sídlištní základní škola o 293 žácích v 16 třídách. Průměrná 

obsazenost jednotlivých tříd je tedy 18,3 žáka na třídu.

Základní školu vede ředitel, který svou ředitelskou funkci vykonával od roku 1998 

na předchozí škole a od roku 2002 ji vykonává na uvedené základní škole. Předtím od roku

1989 působil jako řadový učitel.

Zkratka ZŠ je v následujícím textu používána výhradně pro zkoumanou základní školu.

4.2.Dětský domov se základní školou

Zkoumaným školským zařízením je dětský domov se základní školou, který sdružuje

základní školu o 20 žácích ve 2 třídách a dětský domov s kapacitou 30 dětí, z nichž právě 

20 navštěvuje uvedenou základní školu. 10 zbylých dětí je již ve věku středoškolských 
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studentů, proto navštěvují jiné školy v okolí. Průměrná obsazenost jednotlivých tříd 

v základní škole při dětském domově je tedy 10 žáků na třídu. 

Dětský domov se základní školou vede ředitel, který svou ředitelskou funkci vykonává 

od roku 1998 v uvedeném školském zařízení. Předtím od roku 1990 působil jako řadový 

učitel na jiné základní škole. 

Zkratka DDZŠ je v následujícím textu používána rovněž výhradně pro zkoumaný dětský 

domov se základní školou.

4.3.Riziko

Otázka: Jak vnímáte rizika ve škole? Jaká je prevence Vaší školy proti vzniku nových 

rizik a spatřujete na rizicích nějaké klady?

Odpověď ředitele ZŠ: „Riziko je, dle mého názoru, negativní či ohrožující faktor, 

kterému je nutno předejít v jakékoliv situaci. A ve škole, když máte odpovědnost za třídu

plnou dětí, obzvlášť. Riziko ve škole rozhodně nevnímám pozitivně. Speciální prevence 

proti jejich vzniku postrádá smysl právě proto, že nikdy nelze podchytit všechna možná 

rizika. Cesta za odstraněním všech rizik by byla nikdy nekončícím příběhem. Jediné, 

co naše škola může být schopna pro toto udělat, je fakt, že pravidelně aktualizuje školní 

řád, jímž se žáci mají povinnost řídit.“

Odpověď ředitele DDZŠ: „Pojem riziko ve škole je mi dobře známý. Prostředí DDZŠ 

je specifické prostředí, které je velmi dobrou živnou půdou pro jakákoliv rizika. Nikdy jim 

nejde zcela předejít a jakákoliv další opatření nad rámec těch již praktikovaných ztrácí 

význam přesně ve chvíli, kdy nastane nějaké nové riziko, které překoná to staré. Na druhou

stranu v rizicích samozřejmě vidím i klady. Asi opět ne v prostředí DDZŠ, ale obecně 

negativní riziko pro mou konkurenci je pozitivní riziko pro mě.“

Reakce ředitele ZŠ: „Ředitel DDZŠ musí být z podstaty věci mnohem zkušenější 

a vyspělejší v rizicích. Proto je panu kolegovi pojem riziko dobře známý a spatřuje na něm 

i pozitiva. Nemyslím si ale, že nová opatření ztrácejí svůj význam, pokud se překonají.“

Reakce ředitele DDZŠ: „Souhlasím s kolegou v tom, že riziko ve škole ve většině případů 

znamená něco nežádoucího, čemu je potřeba jakýmkoliv způsobem předejít. Nicméně 

nesouhlasím s ním v otázce prevence proti riziku. Není možné nedělat nic a pořád dokola

jen aktualizovat školní řád. V jeho škole možná náhodou tento styl prevence zabírá, neboť 
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jeho školu nenavštěvují problémové děti, ale už samotná myšlenka, že by ho např. 

praktikoval i u nás v DDZŠ je pro mě naprosto nepředstavitelná.“

Shrnutí a porovnání: V kapitole věnované riziku v teoretické části této bakalářské práce 

se setkáváme s mnohými vysvětleními pojmu riziko. Pojem je vysvětlen z pohledu

historického i moderního pojetí, ve vztahu k projektu, firmě i škole, s výkladem 

negativním i pozitivním. Na úvod rozhovoru byla ředitelům ZŠ a DDZŠ položena otázka

ohledně vnímání rizika ve škole. 

Podíváme-li se na tuto problematiku optikou teoretické části, je výklad ředitele 

ZŠ poněkud zastaralý. Riziko vnímá pouze negativně a za každých okolností má potřebu

se mu bránit. Potvrzuje tedy paradigma rizika, z čehož vyplývá, že z jeho pohledu

je nejlepší se do rizika vůbec nepouštět. Odmítat riziko však není vhodným manažerským 

přístupem k této problematice. Může to svědčit o nízkém vzdělání ředitele ZŠ v oblasti

managementu. Jeho hlavním cílem je udržet svou školu v chodu, nikoliv jít nevyšlapanou

cestou a jakkoliv ji dále rozvíjet.

Výše uvedené potvrzuje i ředitel DDZŠ v reakci na odpovědi ředitele ZŠ, který tvrdí, 

že přístup jeho kolegy k rizikům je zřejmě v jeho ZŠ možný, nicméně v prostředí jakékoliv

jiné školy či školského zařízení by se tento přístup nesetkal s úspěchem.

Ředitel DDZŠ odpovídal na tuto otázku více moderním vnímáním managementu. DDZŠ

je školské zařízení, ve kterém se riziko vyskytuje často, a z toho důvodu je jeho ředitel 

nucen se této problematice věnovat více a aktualizovat si náhled na ni. Jeho odpověď 

je pravdivá v tom smyslu, že rizikům či jejich dopadu nikdy nelze zcela předejít, 

ale praktikovaná opatření neztrácejí svůj význam, jak uvádí ve své odpovědi. Ta naopak 

budou i nadále platná a funkční, jen bude potřeba zaměřit celý koloběh řízení rizik tímto

novým směrem. Ředitel tohoto školského zařízení si i uvědomuje pozitivní výklad rizika

a možnosti, jak z něj těžit ve prospěch subjektu, který řídí. Jeho manažerské vzdělání 

v oblasti řízení rizik je mnohem pokročilejší.

V souladu s výše uvedeným textem se vyjádřil i ředitel ZŠ v reakci na odpověď svého

kolegy z DDZŠ. Rozporoval i jeho myšlenku ohledně překonaných opatření a domnívá se, 

že tato svůj význam neztrácejí. 
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4.4.Řízení rizik

Otázka: Aplikuje Vaše škola všech pět stupňů řízení rizik? Jaký druh rizika (bezpečnostní, 

finanční, personální, organizační apod.) si podle Vás zaslouží největší pozornost při jeho

řízení?

Odpověď ředitele ZŠ: „Abych řekl pravdu, ani nevím, že řízení rizik má pět stupňů. 

Vzhledem k tomu, že jsme nebyli nuceni nikdy řešit nějaké opravdu vážné riziko, dosud 

nám vždy stačila pouze analýza rizika a přijmutí opatření na základě této analýzy. Tyto

fáze jsme vždy vyřešili pouze na pedagogické radě bez pomoci jakýchkoliv externistů. 

Domnívám se, že ve škole je ve vztahu k žákům potřeba nejvíce věnovat pozornost 

rizikům sociálním.“

Odpověď ředitele DDZŠ: „Risk management pochopitelně provádíme. A provádíme 

ho v okleštěné formě téměř každý den. Okleštěnou formou myslím pouze první čtyři fáze, 

tedy analýzu a vyhodnocení rizik, stanovení a realizaci opatření. Na kontrolu nám 

už bohužel nezbývá čas. Pokud je mi známo, ve výroční zprávě ČŠI figuruje na prvním 

místě v rizicích pro děti šikana, tedy je třeba věnovat největší pozornost riziku sociálně 

patologických jevů, což mohu potvrdit i ze svých zkušeností.“

Reakce ředitele ZŠ: „Jak vidím, tak management rizik DDZŠ provádí lépe. Jako důvod

vnímám fakt z předchozí otázky, že v jejich prostředí je mnohem více rizik, která 

je potřeba řídit. Proto musí být jejich nástroje k tomu lépe propracované. Nemyslím si, 

že nějak zásadně vadí, když DDZŠ na konci řízení rizik vypustí kontrolu. Pokud provedou

správně všechny předchozí kroky, kontrola již není nutná. Naše škola kontrolu

implementace také neprovádí a myslím si, že jí to nijak neškodí. A shodli jsme se s panem 

kolegou, že nejpalčivěji vnímáme ve škole riziko sociální, to je dobře.“

Reakce ředitele DDZŠ: „Vzhledem k předchozí otázce mě odpověď kolegy ředitele 

na tuto otázku vlastně ani nepřekvapuje. Spíš bych polemizoval nad tím, jestli se v jeho

podání dá vůbec mluvit o řízení rizika, protože právě ono řízení tam podle mě moc 

neprobíhá. A opět si nedokážu představit takto lehkovážný přístup k řízení rizik 

ve specifickém prostředí DDZŠ. Na druhou stranu musím říci, že se s kolegou shodujeme 

na největší rizikovosti sociálně patologických jevů ve škole.“

Shrnutí a porovnání: Řízení rizik je zásadní činnost při práci s riziky a při minimalizaci

jejich dopadu nejen na školské subjekty. Skládá se z pěti na sebe navazujících částí. Když 
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dojde k vypuštění třeba jen jediného článku, činnosti na sebe přestanou navazovat a proces 

řízení rizik nikdy nebude proveden správně a efektivně, popř. nebude přinášet takové 

výsledky, kvůli kterým management školy či školského zařízení vůbec s řízením rizik 

začal.

Co se týče porovnání, lépe se této problematice věnuje DDZŠ, neboť z pěti kroků aplikuje

čtyři. ZŠ v tomto případě pouze dva, což nemůže ani zdaleka stačit k vyřešení 

problematiky daného rizika, spíše k pouhé snaze tato rizika snížit. V konečném důsledku

se i může zdát, že riziko bylo vyřešeno, ale v tom se skrývá omyl špatně prováděného risk 

managementu, neboť ono riziko nebylo vyřešeno, pouze se jeho působení dočasně 

utlumilo, nebo přeskupilo do jiné formy rizika. Pro korektní koloběh řízení rizik 

je důležité, aby nebyl vypuštěn jediný jeho článek. Jedním z důvodů, proč ZŠ nemuselo

dosud řešit žádné vážné riziko, může být silný a kvalitně poskládaný pedagogický sbor, 

který mnoho rizik odfiltruje ještě předtím, než se stačí dostat k řediteli, který o nich 

v takovém případě ani neví.

DDZŠ v tomto poměření sice obstál lépe, nicméně ani on rizika neřídí správně. Vypouští 

totiž závěrečnou fázi kontroly implementace. Dopouští se tedy toho, že po investovaném 

čase, úsilí a jistě i financích, které vložil do snahy minimalizovat předmětné riziko či jeho

dopad, nemusí realizovat stanovená opatření dobře, což kvůli neprovedené kontrole 

ve výsledku nemusí ani zjistit a výsledek jeho snažení bude také mizivý. Sám se tedy 

vystavuje před ještě větší hrozbu, neboť do stejného výsledku, kterého dosáhla i ZŠ, 

investoval mnohem více kapacit.

Ředitel ZŠ ve své reakci uznává, že DDZŠ provádí řízení rizik lépe a uvědomuje si svoje 

slabiny, ale přičítá to pouze faktu, že v jejich škole nehrozí tolik rizik takové závažnosti

jako v DDZŠ. Není správné tvrzení, že vypuštění procesu kontroly z koloběhu řízení rizik 

nikterak neškodí, pokud byly předchozí procesy provedeny správně. Bez samotné kontroly 

totiž není možné odhalit, jestli byly předchozí procesy skutečně provedené správně. 

V závěru svých odpovědí se oba ředitelé shodli na názoru, že v jejich škole a školském 

zařízení je třeba věnovat nejvíce pozornosti rizikům sociálně patologických jevů.
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4.5.Sociálně patologické jevy

Otázka: Má Vaše škola vedle povinné dokumentace školy vypracovaný dokument 

speciálně k prevenci sociálně patologických jevů? Jsou v něm popsány postupy, jak 

se zachovat při jejich zjištění? Kde je tento dokument umístěn?

Odpověď ředitele ZŠ: „Naše škola má zpracovaný další dokument k prevenci sociálně 

patologických jevů, je součástí školního řádu, je vyvěšen i na stránkách školy 

a na informační tabuli školy. Oblast sociálně patologických jevů dokonce pravidelně 

konzultujeme s Mgr. Martinou Veselou, která je diplomovanou specialistkou na tuto oblast 

a prošla si ji téměř ze všech stran počínaje prací vychovatelky, pak učitelky, vychovatelky 

v diagnostickém ústavu a konče Policií ČR. Díky ní máme v tomto dokumentu např. 

správně definováno, jaké chování se považuje za šikanu a jak při jejich zjištění správně 

postupovat. Naštěstí ale situace v tomto dokumentu sepsané řešíme v průměru pouze 

dvakrát za rok.“

Odpověď ředitele DDZŠ: „Tento dokument pochopitelně zpracovaný máme podle 

vyhlášky a je u nás ve zjednodušené formě i součástí vnitřního řádu a vždy k nahlédnutí 

v ředitelně a vychovatelně. Máme ho i na našich webových stránkách. DDZŠ 

je ale specifický v tom, že nemůže mít sepsané přesné manuály postupu v jednotlivých 

případech, jako mají např. v sociálních službách, kde se specializují třeba jen na jeden druh 

jevů. DDZŠ musí pokrýt celé spektrum možných sociálně patologických jevů, někdy 

i jejich vzájemnou kombinaci, takže v těchto případech nelze postupovat podle příručky 

a je nutné vzniklou situaci řešit rovnou na místě podle toho, jak se předmětná situace 

vyvíjí. A bohužel musím konstatovat, že tyto situace se u nás dějí i několikrát do týdne.

Nicméně doporučený postup dětí při jejich zjištění je v něm popsaný.“

Reakce ředitele ZŠ: „Speciální preventivní dokument k sociálně patologickým jevům 

je podle mě důležitý. Tedy je dobře, že DDZŠ tento dokument má. Opět vidím jako hlavní 

důvod tohoto jeho rizikové specifikum. Podle mě se v řešení této otázky DDZŠ chová 

správně.“

Reakce ředitele DDZŠ: „V oblasti prevence sociálně patologických jevů asi není nic, 

co bych mohl kolegovi vytknout. Opět je v jejich případě prevence jednodušší, ale i přesto

mají celou problematiku pečlivě písemně zpracovanou a konzultovanou s odbornicí. 

V jejich případě i lze definovat doporučený postup, který mají žáci dodržovat, což je velice 

dobré.“
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Shrnutí a porovnání: Oba ředitelé mají ve svých školských subjektech zpracován nejen 

Minimální preventivní program, o němž se dočteme v kapitole 4.6.1. Minimální 

preventivní program, ale též doplňující a podrobnější dokument k této tématice, který 

i obsahuje návod, jak postupovat při zjištění jednotlivých sociálně patologických jevů. ZŠ 

i DDZŠ tedy v oblasti prevence sociálně patologických jevů postupují pečlivě. 

Dokumenty, které se této problematiky týkají, mají zpracované písemně, jsou součástí 

školního či vnitřního řádu. Oba subjekty do nich umožňují dětem i zaměstnancům náhled 

kdykoliv, jsou dostupné na místech k tomu určených, tzn. buď ředitelna, vychovatelna, 

informační tabule či internetové stránky. V DDZŠ ovšem tento dokument slouží spíše jako

opora samotným dětem, neboť praktické řešení takové situace je v mnohých případech 

rozdílné a reaguje na aktuální vývoj.

Oba zkoumané školské subjekty jsou v kontextu svých specifik zcela rozdílné v četnosti

výskytů těchto jevů, řešení vzniklé situace i v udělování postihů. Zatímco DDZŠ tyto jevy 

řeší často, neboť je na internátu ubytováno mnoho dětí s diagnostikovanými poruchami

chování, na ZŠ se tyto jevy vyskytují spíše sporadicky. Při samotných postizích je pak 

v DDZŠ i ZŠ třeba přihlížet k jednotlivým diagnostikám v chování dětí či ke specifickým 

vzdělávacím potřebám žáků.

4.5.1. Záškoláctví

Otázka: Jaká má Vaše škola opatření proti záškoláctví žáků?

Odpověď ředitele ZŠ: „Pokud se žák rozhodne z vlastní vůle nejít do školy ještě před 

jejím začátkem, škola s tím moc nenadělá. Ale žák se tak zbytečně vystavuje riziku, které 

dobře zná ze školního řádu. Při výskytu záškoláctví mají třídní učitelé ohlašovací 

povinnost vše sdělit zákonným zástupcům žáků a při přesáhnutí 10 hodin za školní rok jsou

povinní informovat orgán sociálně právní ochrany dětí. Z vlastní zkušenosti musím říci, 

že se to moc nestává. Se školním řádem jsou všichni žáci seznamováni na začátku každého

školního roku při třídnické hodině a o tomto seznámení se následně vyhotoví zápis, který 

všichni žáci vlastnoručně podepisují, takže není možnost, aby toto někdo nevěděl. 

Škola dokáže výrazně omezit možnosti záškoláctví žáků v tu chvíli, kdy už žák vkročí 

do budovy školy, nebo např. během dopoledního vyučování. Dveře se totiž zamykají 

v 7:55 a jakékoliv vstupy i odchody z budovy jsou od té doby možné jen s pomocí 

recepční, která dveře odblokuje. Recepční má dokonce právo prověřit buď podle rozvrhu

hodin, nebo telefonicky u mojí zástupkyně, odchod žáka ze školy.“
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Odpověď ředitele DDZŠ: „Záškoláctví v našem prostředí téměř není možné, neboť 

pedagogové si žáky z internátu do školy vodí a zrovna tak je po skončení vyučování 

i přivedou zpět. V DDZŠ spíše řešíme nepřítomnost ve škole kvůli útěkům dětí. Ty jsou

po jejich návratu řešeny podle vnitřního řádu a kapitoly, která je útěkům dětí věnována.“

Reakce ředitele ZŠ: „Útěky dětí z DDZŠ si vykládám tak, jako kdyby v naší situaci děti

ráno do školy vůbec nepřišly. Je to situace, kterou DDZŠ nemůže nijak zvlášť ovlivnit, 

stejně jako naše škola. V tom vidím společné rysy v záškoláctví žáků. Jinak je logické, 

že druhý typ záškoláctví v DDZŠ není téměř možný. To je podle mě dobré opatření.“

Reakce ředitele DDZŠ: „Opět se zde bavíme o rozdílných podmínkách obou škol, 

ale i tak se mezi nimi dá najít celá řada společných prvků prevence záškoláctví. 

V záškoláctví před vstupem dětí do školy v jejich případě vidím souvislost s našimi útěky 

z internátu, neboť ani my, ani oni nejsou schopni tuto vůli dětí téměř jakkoliv omezit. 

A opatření, jaká má ZŠ v případě záškoláctví po vstupu dětí do budovy, jsou opravdu

téměř nepřekonatelná. Rovněž recepční, která může prověřovat odchody dětí ze školy, 

je dobrý nápad.“

Shrnutí a porovnání: Ředitelé ZŠ a DDZŠ dělí záškoláctví na záškoláctví před vstupem 

do školy a záškoláctví po vstupu do školy. V případě DDZŠ je toto rozdělení 

modifikováno na čas předtím, než vyzvedne učitel dítě na internátu a čas, kdy už je dítě 

vyzvednuto. Oba zkoumané školské subjekty se shodují na tom, že první z těchto druhů 

omezit nelze, druhý již ano. Záškoláctví před vstupem do školy je závislé čistě na vůli

každého žáka, na jeho svědomí a přístupu k povinnosti, neboť v tomto časovém úseku

je možnost jeho rozhodnutí jakkoliv korigovat velice omezená. Ze strany obou

zkoumaných školských subjektů nebude zřejmě nikdy možné riziko tohoto druhu

záškoláctví ovlivnit, natož jej řídit. Oproti tomu druhý typ záškoláctví se týká časového

úseku, kdy již ZŠ za dítě přejala odpovědnost a v DDZŠ vyzvedli pedagogové žáky 

na internátu. Je to tedy situace, kdy mohou oba zkoumané školské subjekty vůli dětí jít 

za školu znesnadnit, popřípadě úplně znemožnit. A z pohledu školského managementu

je nutno říci, že ZŠ i DDZŠ toto činí opravdu efektivně formou zmíněných opatření, tedy 

zamykáním školní budovy, vstupem i odchodem z budovy přes recepci, právem recepce 

ověřit si nepřítomnost žáka v hodině a vyzvedáváním žáků na internátu jejich pedagogy.
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Ředitelé ZŠ i DDZŠ se ve svých reakcích shodli na tom, že jejich protějšky postupují 

v prevenci rizik záškoláctví dobře a nemají tedy výhrad k jejich počínání, i když jsou jejich 

opatření rozdílná.

4.5.2. Šikana

Otázka: Jak často se ve Vaší škole objevují známky šikany, popř. jak se projevuje? Komu

jsou tyto známky hlášeny, jak dochází k jejímu zjištění a na koho se mohou žáci obrátit?

Odpověď ředitele ZŠ: „Žáci vědí, jak v případě zjištění šikany postupovat, tuto

problematiku máme velice podrobně rozebranou ve školním řádu. Pokud už se ve škole 

šikana objeví, hlásí ji žáci svému třídnímu učiteli, popř. se třídní učitel sám dítěte zeptá, 

pokud se mu zdá, že jeví výkyvy v chování. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní 

či po konzultaci s Mgr. Veselou potom provádíme nápravná opatření.

Před rokem v jedné třídě vznikly dvě skupinky spolužáků, které se napřed pouze slovně 

napadaly, ale nakonec to přerostlo v otevřený boj a několika úrazům. Ve spolupráci

s metodikem prevence a s externím odborníkem docházelo k pozorování a práci s dětmi, 

která trvala téměř celý rok. Během tohoto roku jsme dokázali odhalit předmět sváru

a dokonce naučili děti spolupracovat a tolerovat druhé. V dnešní době stále není klima

třídy zcela optimální, ale děti už spolu nebojují, spolupracují a ve třídě se dá normálně 

učit.“

Odpověď ředitele DDZŠ: „Podle mého názoru je v dnešní době pojem šikana nadužíván. 

Šikana ve smyslu psychologické literatury se u nás objeví cca 2x za rok. Z naší strany 

k ní máme přístup takový, že po jejím zjištění podáváme automaticky po neblahých 

zkušenostech z minulosti z preventivních důvodů na Policii ČR trestní oznámení 

na dotyčného agresora. Často to ale poněkud ztrácí význam, neboť celé šetření skončí 

pořádkovou pokutou v řádu stokorun. Nejčastěji se šikana odhalí tak, že se žáci sami

svěřují zpravidla vedoucímu vychovateli nebo některému z bližších vychovatelů a jejím 

projevem nejčastěji bývá agresivita.“

Reakce ředitele ZŠ: „V této odpovědi pana ředitele DDZŠ vidím shodu, i já se domnívám, 

že je pojem šikana v dnešní době nadužíván a zneužíván. A chápu preventivně podávané 

trestní oznámení ze strany DDZŠ, neboť pokud v jejich prostředí dojde na opravdovou

šikanu, už to zřejmě bude závažnější věc. Přístup Policie ČR je v tomto ohledu

překvapující, ale do toho bych se zde nerad pouštěl.“
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Reakce ředitele DDZŠ: „Prevence šikany na ZŠ je, dle mého mínění, dobrá. Myslím si, 

že prakticky nejde udělat víc, než to, co škola kolegy již praktikuje. Šikana je obecně 

ošemetné téma a těžko se odhaluje, proto není mnoho nástrojů, kterými by jí šlo předejít. 

V odpovědi bohužel není popsáno, jak často docházejí děti na nějaké preventivní 

přednášky. To by možná stálo za zjištění. U nás pořádáme každý rok besedu s odborníkem, 

který přednáší o všech sociálně patologických jevech.“

Shrnutí a porovnání: Jak už bylo řečeno v kapitole 4.5. Sociálně patologické jevy, ZŠ 

i DDZŠ mají velmi podrobně zpracovaný dokument k prevenci šikany a ostatních sociálně 

patologických jevů. Toto jsem měl možnost posoudit osobně při pohovorech s řediteli ZŠ 

i DDZŠ, když mi tento dokument předložili k nahlédnutí. Je určený dětem, učitelům 

i vychovatelům jako návodný text v případě, že se v daném školském subjektu tento jev

vyskytne. V dokumentu jsou také podrobně definovány jednotlivé projevy těchto jevů. 

Pro řízení rizika šikany po teoretické stránce tedy v ZŠ i v DDZŠ dělají mnoho. Na základě 

tohoto textu by se ale mohli učitelé, vychovatelé ale i členové vedení domnívat, že děti

budou po zjištění šikany samy přicházet a hlásit jim každý náznak takového chování. Dítě 

však často fakt, že je šikanované, může brát jako potupu a stydět se za něj. Proto pro něj 

může být velmi obtížné jít celou situaci nahlásit třídnímu učiteli. Spíše se svěří 

kamarádovi, nebo někomu, ke komu má důvěru a ten pak situaci ohlásí. Nebo doufá, 

že si celé situace všimne někdo odpovědný a začne ji řešit. Této situaci by se dalo

z pohledu managementu kromě již zmíněných opatření předejít zvýšením personálních 

kapacit provádějících dozor na chodbách či třídách o přestávkách a o volných hodinách, 

ale na toto ZŠ i DDZŠ chybí finance. Dalším řešením je možnost posílit význam 

výchovných poradců či poradenských pracovišť ve školách. K této problematice se ale 

u zkoumané školy a školského zařízení dostaneme blíže v kapitole 4.5.8 Výchovný 

poradce.

Na podnět ředitele DDZŠ o zjištění četnosti preventivních přednášek na téma šikany 

byl ředitel dotázán na předmětnou otázku. Odpovědí na ni bylo, že děti se nezúčastňují 

žádných preventivních přednášek k šikaně, neboť všechno mají popsáno v minimálním 

preventivním programu a doplňujícím dokumentu k sociálně patologickým jevům. 

Pohledem školského managementu není tento přístup ideální, neboť sám ředitel ZŠ 

v kapitolách předchozích hovořil o důležitosti prevence rizik sociálně patologických jevů, 

což v tomto případě nedodržuje.
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4.5.3. Rasismus a xenofobie

Otázka: Jak se Vaše škola brání rasismu a xenofobii a jak často se objevují?

Odpověď ředitele ZŠ: „Rasismus a xenofobie se v naší škole považuje za stejný 

prohřešek jako šikana. Učitelé jsou připraveni k těmto jevům i stejně přistupovat a plnit 

svou ohlašovací povinnost vůči zákonným zástupcům žáků. I toto je ošetřeno ve školním 

řádu. Z vlastní zkušenosti ale musím říci, že za dobu působení mé osoby na místě ředitele 

této školy se nám nestal ani jediný takový případ.“

Odpověď ředitele DDZŠ: „Problematika rasismu a xenofobie je v prostředí DDZŠ 

ožehavé téma. Není možné se tomuto vyhnout vzhledem k tomu, jaké typy dětí zde máme 

ubytované a které navštěvují naši základní školu. Ve vnitřním řádu i minimálním 

preventivním programu je prevence podchycena, ale děti toto moc nedodržují. Jako jediná 

funkční prevence nám zatím funguje princip odměn a trestů, tedy systém kladných 

a záporných bodů.“

Reakce ředitele ZŠ: „V DDZŠ je jistě docela odlišné zastoupení jednotlivých etnik dětí, 

proto zde vznikají rasové rozepře mnohem častěji, než na běžné základní škole. Upřímně 

si nedokážu představit, jak bych tento problém v praxi řešil jinak, než principem odměn 

a trestů, který je v odpovědi uveden. V tomto směru se považuji za neznalého, na rozdíl 

od pana kolegy z DDZŠ, který se mi jeví jako člověk na správném místě.“

Reakce ředitele DDZŠ: „Teď ze mě asi bude až příliš mluvit ředitel postižený prací 

v DDZŠ, kde rasismus řešíme velice často, ale tvrzení kolegy, že se za dobu jeho praxe 

s rasismem na škole dosud nesetkal, mi přijde téměř neuvěřitelné. A je dobře, že takové 

školy existují, pro mě by ale jeho pracovní pozice nebyla výzvou. Co se týče prevence 

rizik rasismu a xenofobie, pro prostředí ZŠ je to jistě dostačující a vyhovující přístup 

a je dobré, že jsou připraveni přikládat těmto jevům stejnou váhu, jako přikládají šikaně.“

Shrnutí a porovnání: Úvodem shrnutí je třeba říci, že je velmi dobře, že se touto

problematikou zabývá i ZŠ, ve které dosud nikdy její známky nebylo nutno řešit. 

Co se týče teoretické stránky věci, oba školské subjekty mají ve svých řádech tuto

problematiku zanesenou. Teoretická rizika jsou tedy v obou případech pohledem 

managementu řešena a podchycena. Praktické řízení rizik a prevence rasismu a xenofobie 

jsou ovšem taktéž řešena efektivně. Na ZŠ je situace jednodušší, zde není potřeba

jakýchkoliv speciálních opatření, stačí etnicky odlišné děti běžně včlenit do třídního
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kolektivu, kde si už získají svou roli. V případě DDZŠ je ovšem situace složitější. 

Zde se setkává více dětí jiných etnik, ale např. vzhledem k diagnostikovaným poruchám 

chování dětí či vrozeným temperamentním a charakterovým vlastnostem dětí zde vznikají 

situace, kde benevolentní praktické řešení již neúčinkuje a je třeba přikročit k razantnímu 

praktickému řešení - metodě odměn a trestů, tedy systému kladných a záporných bodů, 

který se jeví v daném zařízení jako manažersky nejúčinnější. Toto by bylo vhodné doplnit 

ještě zapojením výchovného poradce či speciálního pedagoga.

V reakcích na odpovědi je podstatné prohlášení ředitele DDZŠ, který se nechal slyšet, 

že ředitelské místo jeho kolegy ze ZŠ by pro něj nebylo výzvou. Jen tím tedy podtrhl to, 

jak se dosud profiloval. Jako ředitel, pro kterého je práce v DDZŠ výzvou právě díky jeho

specifikům, tedy jako dynamický člověk, který se rád vzdělává v otázce nových poznatků 

nejen ohledně rizik - člověk na svém místě, jak ho i nazval jeho ředitelský protějšek ze ZŠ. 

Ten tím naopak potvrdil svou nízkou manažerskou úroveň v oblasti řízení rizik. 

4.5.4. Vandalismus, kriminalita a delikvence

Otázka: Jak často jsou Vám hlášeny drobné či větší krádeže a případy vandalismu

ve škole? Přijali jste proti nim během uplynulého roku nějaká preventivní opatření?

Odpověď ředitele ZŠ: „Ročně se jedná o jeden až dva případy, kdy můžeme s určitostí 

dosvědčit, že krádež či vandalismus spáchal žák naší školy. Před dvěma lety se nám stalo, 

že v době, kdy končí dopolední vyučování a žáci odcházejí na oběd, nám do školy vnikla

dvojice mladíků, která v první šatně vybrala pár nejdražších bund a odešla nepozorovaně 

vchodem na školní hřiště, kudy se předtím i dostala dovnitř. Toto ale dnes již není možné, 

neboť jsme šatní kóje nechali zrušit a přestavět, tudíž má každý žák dnes už svou

uzamykatelnou skříňku. A zadní vchod na hřiště, stejně jako všechny ostatní vchody, 

jsme opatřili systémem magnetické vstupní karty.

Co se týče vandalismu, v 90 % případů se nám podaří vypátrat viníka a v takovém případě 

je náhrada školy požadována po jeho rodičích. Dosud jsme nikdy neměli problém finanční 

částku či nápravu od rodičů vymoci.“

Odpověď ředitele DDZŠ: „V prostředí školy jsou krádeže hlášeny naprosto minimálně, 

třeba 1x za rok. Na internátu je situace horší, tam řešíme krádeže cca 3x do měsíce 

a to i přesto, že děti mají dnes už veškeré své úložné prostory zamykatelné. Velká část 

našich dětí má diagnostikované různé poruchy chování, ADHD apod., vandalismus 
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se u nich proto projevuje nikoliv jako záměrné ničení, ale spíše nějakým projevem vzteku, 

kdy děti v afektu něco rozbijí. A to se u nich pak snadno prokáže, tudíž nemáme problém 

se zaplacením vzniklé škody. Preventivních opatření přijímáme velkou spoustu, např. 

koberce na dveřích z důvodu jejich pravidelného poškozování ranami pěstí, instalace 

kamerového systému do chodeb internátu atd.“

Reakce ředitele ZŠ: „Považuji za dobré, že v prostředí základní školy dětského domova

se daří držet tak nízkou četnost krádeží za rok. Bohužel na toto vrhá špatný stín četnost 

krádeží na internátu. Ale chápu, že s tím se, vzhledem ke zmíněnému právu dítěte 

na soukromí, nedá moc dobře pracovat. Navíc, když velká spousta opatření proti tomu

už byla provedena.“

Reakce ředitele DDZŠ: „Vandalismus a drobné krádeže budou bohužel asi vždy součástí 

školního prostředí, tomu se nikdy nebude dát úplně předejít. A s takto mizivým počtem 

případů, jako má kolega v ZŠ, bych se také rád pochlubil. Nicméně si myslím, že jeho

preventivní opatření jsou dobrá, i my v DDZŠ máme zamykatelné skříně, šuplíky i šatní 

skříňky, s čímž ubylo krádeží, na druhou stranu trochu přibylo vandalismu, když se děti

pokoušejí dostat právě do zamčených skříní. Dále na ZŠ zavedly vstup přes magnetickou

vstupní kartu, což bylo jistě poměrně nákladné, ale účinné.“

Shrnutí a porovnání: Vandalismus, kriminalita i delikvence jsou projevem sociálně 

patologických jevů a jejich prevence je v případě zkoumané základní školy i školského

zařízení zanesena ve školním, resp. vnitřním řádu. V obou případech se tyto jevy ve škole 

objevují v omezené míře několika výskytů za rok. Jinak je tomu v případě internátu DDZŠ, 

kde se tyto výskyty řeší častěji. Z hlediska řízení rizik je však jak na ZŠ, tak na internátu

DDZŠ provedena řada efektivních opatření, která se dají využít i v ostatních školských 

subjektech, jako např. zamykatelné veškeré úložné prostory, monitoring chodeb internátu

kamerovým a zabezpečovacím systémem, pravidelné procházení pokojů vychovatelským

dozorem, nahrazení šatních kójí šatními skříňkami a opatření vchodových dveří systémem 

magnetické vstupní karty. V omezení právem na soukromí dětí a zachováním lidské 

důstojnosti nemohou být kamerově monitorovány všechny prostory internátu, nemůže 

být nepřetržitě přítomen dohled na pokojích dětí atd.

Co se týče vandalismu, oba školské subjekty mají velmi dobrou úspěšnost při odhalování 

viníků vandalismu, tudíž mohou vyžadovat náhradu škod na rodičích, popř. zákonných 

zástupcích dítěte.



47

Ředitelé ZŠ a DDZŠ se shodují v názoru, že drobné krádeže a vandalismus budou

ve školském prostředí vždy, neboť neexistuje účinné opatření, které by respektovalo

všechny předpisy na práva dítěte na soukromí a zachování lidské důstojnosti a zároveň 

zabraňovalo žákům v provádění těchto nežádoucích aktivit.

4.5.5. Závislost na návykových látkách

Otázka: Jakým způsobem a v jakém intervalu jsou ve Vaší škole proškolování žáci, 

vychovatelé a učitelé v protidrogové prevenci? Jsou žákům dostatečně zdůrazňovány 

následky užívání drog a jiných omamných látek? Provádíte mezi žáky podezřelými z užití 

návykové látky kontrolní dechové zkoušky nebo krevní testy?

Odpověď ředitele ZŠ: „Škola nepořádá žádná organizovaná školení v protidrogové 

prevenci pro učitele nebo vychovatele. Pro děti ovšem ano, na druhém stupni toto jednou

za dva roky zabezpečuje náš školní metodik prevence ve spolupráci s Policií ČR. 

A za dobu mého působení jakožto ředitele jsme nikdy ve škole drogy nezaznamenali i když 

nemůžeme říct, že žádné z dětí nikdy drogy nezkusilo. Pokud ale, tak rozhodně ne v areálu

školy a ani při akcích školou organizovaných. A kdybychom někdy nějaké takové dítě 

objevili, třeba díky zpozorované změně v chování, rozhodně bychom s ním chtěli mluvit 

o jeho rodinném zázemí, co ho k tomu vede a pomohli bychom mu v odvykání.

Co se týče návykových látek, loni jsme pořídili alkoholtester, který jsme dosud nikdy 

nebyli nuceni použít, jinak krevní testy neprovádíme, ani na ně žáky nikam neposíláme.“

Odpověď ředitele DDZŠ: „Učitelé i vychovatelé jsou proškolování 4x do roka a je to

součástí intervizních a supervizních sezení, seminářů s experty a práce pod supervizí. Děti

jsou proškolovány primárně přes vedoucího vychovatele a sekundárně přes spolupracující 

neziskové organizace taktéž 4x do roka. Jinak co se týče kontrolních testů či odběrů krve, 

při podezření na jakoukoliv intoxikaci dítěte je toto dítě odesláno s doprovodem k našemu

smluvenému lékaři, který vyšetření či odběry provede a podle výsledků doporučí následný 

postup.“

Reakce ředitele ZŠ: „Ze strany DDZŠ je to velice častá četnost školení. Dokonce 

pochybuji o tom, že by drogy a alkohol prodělaly takové množství změn tak často, 

že by bylo nutné se školit 4x za rok. Chápu, že různé formy závislostí se v DDZŠ vyskytují 

častěji, ale jsou to pořád ty samé závislosti, četnost školení tedy vidím jako přehnanou
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ze strany učitelů i dětí. Ale odesílání dětí do ordinace lékaře na krevní testy mi přijde

v pořádku.“

Reakce ředitele DDZŠ: „Tady musím hned na začátku pohanit přístup vedení ZŠ 

ke školením. Podle mě je důležité, aby proškolováni byli všichni, tedy i pedagogové 

a pedagogičtí pracovníci. Formy užívání drog a návykových látek, jejich druhy a možnosti

výroby a distribuce se za poslední dobu velmi změnily a učitelé před tímto musí být 

ve střehu, znát projevy užití jednotlivých látek, aby byli schopni diagnostikovat jednotlivé 

příznaky včas a případně takovému dítěti správně pomoci. Další postup je už v pořádku, 

je potřeba, aby se škola k tomuto postavila čelem a pomohla dítěti s léčením.“

Shrnutí a porovnání: Závislost na návykových látkách je téma pro ZŠ a DDZŠ velmi

rozdílné. Na ZŠ dosud nikdy nezaznamenali známky drog či požití alkoholu, a nevidí tudíž 

celé téma jako aktuální hrozbu. Učitelé a vychovatelé nejsou v této prevenci proškolováni

vůbec, žáci jsou pouze na druhém stupni jednou za dva roky. Co se týče managementu

rizika závislosti na návykových látkách, pro prostředí zkoumané ZŠ je to četnost 

dostačující, což dokazuje i nulové procento jakkoliv závislých žáků. V DDZŠ se tímto

tématem oproti ZŠ zabývají častěji, učitelé i vychovatelé absolvují školení praktickou

formou 4x do roka, žáci jsou pak proškolováni taktéž 4x do roka a navíc pravidelně 

docházejí pomáhat do spolupracujících neziskových organizací, které se mimo jiné taktéž 

zabývají závislostmi. Management rizika závislosti na návykových látkách je v tomto

případě praktikován ve velké míře, nicméně prostředí DDZŠ je prostředím s extrémně 

velkým výskytem rizika závislostí na návykových látkách a ani tak přijímaná opatření 

v tomto směru nestačí, jak se dále dočteme v kapitole 4.6.1. Minimální preventivní 

program. 

V reakcích ředitele ZŠ a DDZŠ nalézáme neshody v přístupu ke školením. Z hlediska

školského managementu neexistují předpisy, podle kterých by se stanovoval přesný počet 

školení v protidrogové prevenci za školní rok. Je tedy na místě nechat o četnosti

rozhodnout ředitele samotné, popř. jejich zástupce pro tyto věci, oni sami by měli nejlépe 

znát důležitost a potřebu takovýchto školení. Pohled obou ředitelů na problematiku

ve druhém zkoumaném školském subjektu je tedy zkreslený. Nicméně argument ředitele 

DDZŠ, že proškolováni by měli být i pedagogové a pedagogičtí pracovníci je opodstatněný

a obecně by bylo vhodné na účast na takovýchto školení dbát. Z nevědomosti učitele 
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či vychovatele v oblasti drog by mohlo vzniknout např. velké riziko nerozpoznání 

závislosti žáka na návykové látce a v důsledku toho jeho následné trvalé poškození zdraví.

4.5.6. Terorismus a náboženský extremismus

Otázka: Jakým stylem je na Vaší škole zabráněno žákům vnášení nebezpečných předmětů, 

materiálů a nástrojů terorismu (např. zbraní, pyrotechniky, drog, alkoholu atd.)?

Odpověď ředitele ZŠ: „Na začátku roku jsou děti poučeny o tom, co všechno se ve škole 

nesmí, pod toto poučení se podepisují a my od nich tudíž očekáváme respektování těchto

zákazů. Jinak žádné detektory, skenery ani bezpečnostní rámy ve škole nemáme. 

V minulosti jsme však potrestali jedno dítě veřejně prospěšnými pracemi ve škole po tom, 

co se na chodbě před třídou chlubilo svým novým nožem. Ten jsme mu samozřejmě ihned 

zabavili.

S náboženským extremismem jsem se dosud nesetkal ani v soukromém životě, natož 

ve škole. Samozřejmě máme ve škole děti jiných kultur (Vietnamci, Indové, Rómové atd.), 

ale tím, že vedle sebe vyrůstají, nemají důvod se jakkoliv nesnášet. Škola se tedy tomuto

brání začleňováním těchto dětí do kolektivu.“

Odpověď ředitele DDZŠ: „Tuto problematiku máme zanesenou ve školním a vnitřním

řádu, děti pochopitelně nesmějí takové věci mít a používat, ale protože jsme DDZŠ, občas 

toto někdo poruší a na základě podezření či udání následuje prohlídka osobních věcí dítěte. 

Na tu však máme pravidlo, že je vždy prováděna striktně v mezích zachování lidské 

důstojnosti a vždy za přítomnosti dvou dospělých osob, aby si mohli být navzájem oporou

při případných sporech s dítětem. A pochopitelně se toto děje jen za přítomnosti dotčeného

dítěte. Pokud Vás zajímají nějaká technická opatření – detekční rámy a podobné zařízení 

nemáme.“

Reakce ředitele ZŠ: „Prohlídka osobních věcí dítěte je podle mě krajním řešením vzniklé 

situace. Přijde mi to jako neadekvátní. Ale shledávám pozitivně fakt, že DDZŠ 

má problematiku vnášení nebezpečných předmětů do školy ošetřenu ve školním i vnitřním 

řádu. Je to důležitý předpis a je tedy dobře, že ho děti mají před očima v obou

dokumentech.“

Reakce ředitele DDZŠ: „Začleňování těchto dětí do kolektivu je správné. Děti

si tak na sebe zvyknou a nebudou mít problémy s lidmi jiných kultur. Líbí 

se mi i exemplární trest pro provinilce, který se ve škole chlubil nožem. Pokud ho při
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výkonu veřejně prospěšných prací ještě viděli spolužáci, myslím, že je vyléčený z nošení 

zbraní do školy. Souhlasím s kolegou i v tom, že náboženský extremismus je velice 

ojedinělý jev a ani já jsem se s ním v DDZŠ nesetkal.“

Shrnutí a porovnání: S přihlédnutím k nedávným tragickým událostem na střední škole 

ve Žďáru nad Sázavou a na odborném učilišti ve Svitavách, které se dají řadit do oblasti

ozbrojeného přepadení, tedy terorismu, a které v obou případech skončily smrtí nevinného

klienta školy, není praktická stránka těchto sociálně patologických jevů na ZŠ řešena

správně. Její ředitel spoléhá na fakt, že žáci jsou poučeni o nevhodnosti terorismu

a náboženského extremismu ve škole, a proto se tyto sociálně patologické jevy, stejně jako

doteď, nebudou v ZŠ vyskytovat. Toto přesvědčení ředitele je nedostačující. DDZŠ má 

management rizik terorismu a náboženského extremismu na vyšší úrovni. Pravděpodobně 

vlivem faktu, že se s těmito jevy setkávají s jistou pravidelností a vzhledem k násilné 

povaze některých dětí v něm ubytovaných. Situaci zkoumané školy i školského zařízení 

v této oblasti by markantně zlepšila instalace vstupních bezpečnostních prvků, jako jsou

zmiňované bezpečnostní rámy, skenery a detektory kovů. Nicméně na toto v rozpočtu ZŠ 

a DDZŠ chybí finance.

Reakce ředitelů ZŠ a DDZŠ na odpovědi k tématu terorismu a náboženského extremismu

se rozcházejí. Ředitel ZŠ je v tomto případě zřejmě ovlivněn situací, že v jeho ZŠ nikdy 

nebylo nutné si vynucovat prohlídku osobních věcí žáka, považuje tedy tento přístup 

za neadekvátní. Ředitel DDZŠ tento přístup má naopak velmi dobře propracovaný a z jeho

výpovědi vyplývá, že v prostředí DDZŠ se jedná o celkem běžné řešení. Toto plyne 

z podstaty samotného dětského domova, kdy tento školský subjekt přebírá odpovědnost 

za děti i po skončení školního vyučování. V takovém případě při podezření či nahlášení

nebezpečného předmětu není možné jiné řešení, než zmiňovaná prohlídka osobních věcí 

dítěte podle předem stanovených předpisů. Ve zbylých částech reakcí, tedy na důležitosti

zanesení problematiky do příslušných řádů, se již ředitelé shodli.

4.5.7. Gambling a netholismus

Otázka: Jak se Vaše škola brání gamblingu a netholismu, přijali jste kvůli těmto jevům 

během uplynulého roku nějaká speciální opatření?

Odpověď ředitele ZŠ: „Děti při vyučování nesmějí používat mobily, což je při hodinách 

důsledně kontrolováno. Co potom dělají s mobilem o přestávce nebo za branami školy 

už není naše starost, tam už za ně odpovědnost nemáme a ani mít nemůžeme. Přístup dětí 
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do počítačových učeben je možný pouze v doprovodu učitele, takže netholismu

se u nás také nedaří. A vzhledem k tomu, že většinou dostávají pouze symbolické kapesné, 

nezbyde jim moc peněz na to, aby po škole šly do herny na automaty.“

Odpověď ředitele DDZŠ: „Před každou vyučovací hodinou jsou žáci povinni podle 

školního řádu, který je součástí vnitřního řádu, odevzdat své mobily do vychovatelny, 

do hodin si je nosit nesmějí. O přestávkách nebo po hodinách si je tu můžou opět 

vyzvednout. Jejich používání mimo společně organizovaný čas už pod kontrolou mít 

nemůžeme. Ale používání počítačů si hlídají děti samy, protože mají k dispozici vždy 

pouze jeden počítač v obýváku pro 4 - 8 dětí. O tento počítač se děti střídají, takže si samy 

navzájem kontrolují čas, který na něm každý z nich stráví. Navíc mají děti na internátě 

večerky, po kterých musí jít všechny do svých pokojů, takže noční vysedávání u počítače 

také nepřichází v úvahu. A co se týče hazardu, ten je ve vnitřním řádu zakázán a je i tvrdě 

postihován.“

Reakce ředitele ZŠ: „Situace je řešena naprosto stejně, jako v případě naší školy, takže 

musím konstatovat, že řešení prevence gamblingu a netholismu je dobré a dostačující.“

Reakce ředitele DDZŠ: „V tomto případě jsem naprosto bez výhrad, celou situaci

v DDZŠ řešíme stejně, máme zákaz používání telefonů a výpočetní techniky ve vyučování. 

Na rozdíl od ZŠ ale ručíme za děti i po skončení jejich vyučování, takže musíme bránit 

přílivu tohoto sociálně patologického jevu i mimo školu.“

Shrnutí a porovnání: Podle popisu této problematiky v teoretické části je jasné, že rizika

gamblingu a netholismu hrozí dětem převážně v čase mimoškolním. Živnou půdou pro toto

je situace, kdy dítě nemá žádnou aktivitu, tedy je v pracovním klidu. Tento čas pak 

vyplňuje počítačem a různými jinými formami digitální zábavy. Jeví se, že řízení rizik 

gamblingu a netholismu praktikují zkoumaná škola i školské zařízení v dostatečné míře. 

Absolutní zákaz používat během vyučování jakákoliv zařízení, která tyto sociálně 

patologické jevy mohou podněcovat a dohled nad dodržováním tohoto zákazu jsou jedna 

z mála manažerských opatření, která mohou v tomto případě použít. Jakákoliv další 

omezení v této souvislosti již mohou hraničit s omezováním osobní svobody dětí 

a základními právy dítěte (např. odevzdávání mobilních telefonů do vychovatelny). 

Na rozdíl od ZŠ ručí DDZŠ za děti i po skončení vyučování, a tudíž přebírá v tomto ohledu

více odpovědnosti a hlavně po delší časový úsek. Nicméně z pohledu školského

managementu není zkoumanému školskému zařízení možné vytknout nic zásadního 
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ani v problematice volnočasové prevence těchto sociálně patologických jevů, neboť 

podchycují značné množství rizikových faktorů tím, že např. v době mimoškolní organizují 

společné aktivity, návštěvy kulturních center, výpomoc v sociálních centrech, zájmové 

kroužky atd. V čase neorganizovaného volného času pak mají děti k dispozici pouze jeden 

počítač, o který se dělí s ostatními, tudíž jim nezbývá příliš času na neúčelné maření času

na internetu či u počítačových her. Prevence návštěv různých heren je podchycena tím, 

že děti dostávají kapesné po týdnu, takže pokud nějak zvlášť nešetří, většinou nemají 

pohromadě tolik peněz, aby jim návštěva takovýchto zařízení vůbec přišla smysluplná.

Rovněž oba ředitelé souhlasí s postupy a opatřeními svých ředitelských protějšků, nemají 

k nim výhrad.

4.5.8. Výchovný poradce

Otázka: Využívá Vaše škola služeb výchovného poradce a školního poradenského

zařízení formou interního zaměstnance nebo externího poradce?

Odpověď ředitele ZŠ: „Výchovný poradce je v naší škole interní zaměstnanec 

a ze školního poradenského zařízení k nám dochází externistka jednou za týden 

a je zde k dispozici učitelům, po svolení rodičů může provádět diagnostiku i během 

vyučování. Rodiče sem za ní během tohoto jednoho dne mohou jezdit na konzultace, 

což se bohužel většinou děje pouze tehdy, když je výchovný poradce osloví s takovou 

nabídkou. Sami od sebe k nám rodiče na konzultace většinou nejezdí.“

Odpověď ředitele DDZŠ: „Z interních zaměstnanců máme dvě speciální pedagožky –

etopedky, které provozují klasické výchovné poradenství zde ve škole a ve středisku

výchovné péče, poskytují služby dětem – navštěvují s nimi pedagogicko psychologická 

vyšetření, dny otevřených dveří a komunikují s rodiči. Většinou však v této komunikaci 

musí udělat první krok, neboť rodiče našich dětí dobrovolně nejeví přílišný zájem. Naše 

speciální pedagožky zajišťují i celý přestup žáků na střední školy atd. Co se týče externistů 

– užíváme služeb speciálně pedagogického centra, psychologa a do loňského roku ještě 

služeb pedagogicko psychologické poradny, kterou letos již nepotřebujeme, neboť 

již máme interního psychologa.“

Reakce ředitele ZŠ: „Překvapuje mě, že DDZŠ, jakožto školský subjekt se třiceti dětmi

využije dvě speciální pedagožky. My ve škole s naším počtem dětí obtížně vytížíme 
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jednoho výchovného poradce. Ale evidentně v DDZŠ poskytují mnohem více služeb 

dětem, tudíž chápu jejich vytíženost.“

Reakce ředitele DDZŠ: „Myslím si, že výchovný poradce by měl být ve všech případech 

interní zaměstnanec. Jedině ten doopravdy děti zná, zná jejich rodinné zázemí a sociální 

podmínky, proto si může o situacích, které s ním a s rodiči řeší, udělat ucelenější přehled, 

než externista, pro kterého jsou cizí děti jen složkami v kartotéce. Takže velice oceňuji

výchovného poradce z vlastních řad v ZŠ. Dobré je i to, že ze školního poradenského

zařízení dochází odbornice přímo do školy, kde je vždy jeden den v týdnu, a nemusí tedy 

chodit rodiče s dětmi až za ní do poradny.“

Shrnutí a porovnání: Ředitelé ZŠ i DDZŠ se shodují na tom, že jsou to právě jejich 

výchovní poradci či poradkyně, kteří musí s významným procentem rodičů či zákonných 

zástupců dětí udělat první krok ve vzájemné komunikaci. Vysvětlením pro to může 

být fakt, že rodiče či zákonní zástupci dětí často nevědí, v jakých situacích tyto odborníky 

navštívit, jaké služby jim mohou poskytnout, mohou celou situaci považovat za ponižující 

či dokonce vůbec netuší, že potřebují s výchovou jejich dítěte poradit. Zde je z pohledu

managementu obou zkoumaných školských subjektů prostor pro větší osvětu o pracovní 

náplni a možnostech návštěvy výchovného poradce pro rodiče a zákonné zástupce dětí.

V DDZŠ rozsah prováděných činností výchovných poradkyň sahá ještě dále. Zde plní 

funkci jakýchsi osobních asistentek dětí v problematice výběru jiné či navazující školy 

či odborného učiliště, přijímacího řízení a přestupu na ně, o čemž by rodiče či zákonní 

zástupci měli být rovněž informováni, aby těchto nabízených služeb co nejvíce využívali.

Management rizik spojených s výchovným poradenstvím tedy pokrývají zkoumaná škola

i školské zařízení efektivně a účelně, neboť mají proaktivní přístup k celému tématu

a poskytují nejen svým učitelům a vychovatelům, ale i rodičům a zákonným zástupcům 

dětí potřebnou pomoc a podporu.

Reakce ředitelů škol na odpovědi k tématu výchovného poradce žádné rozdílné názory 

nepřinesly. Oba se shodují na tom, že je pro ně důležité mít výchovného poradce 

z vlastních řad kvůli znalosti dětí a prostředí školy. 

4.6.Bezpečnostní rizika

Otázka: Využívá Vaše škola služeb koordinátora bezpečnostních rizik? Jaký je jeho

pracovní vztah k Vaší škole?
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Odpověď ředitele ZŠ: „Koordinátorem bezpečnostních rizik je v přeneseném slova

smyslu každý učitel, neboť nese na bedrech bezpečnost jemu svěřených dětí. Jinak 

žádného externího koordinátora bezpečnostních rizik naše škola nevyužívá, nemyslím si, 

že by tato funkce byla u nás využívána, neboť nám nehrozí taková nebezpečí, která 

bychom museli nějakým způsobem odborně koordinovat.“

Odpověď ředitele DDZŠ: „V DDZŠ jsem hlavním koordinátorem rizik já, mými zástupci

jsou vedoucí vychovatel a moje zástupkyně. Bezpečnostní rizika se v našem podání dají 

koordinovat na dvou úrovních – první úrovní je vnitřní řád, bezpečnostní řád a víceméně 

všechny řády, které stanovují určitý postup či chování v situacích ohrožující bezpečnost,

a druhou úrovní je samotná praktická stránka věci, kdy např. při požárních cvičeních, 

evakuacích a různých nenadálých situacích opravdu rizika koordinujeme fyzicky a jsme 

povinni je řešit hned.“

Reakce ředitele ZŠ: „Podle mě je koordinátor bezpečnostních rizik funkce, která není 

ve škole nutná. V případě např. vypuknutí požáru přeci všichni učitelé i děti vědí, jak 

se mají zachovat a kudy evakuovat školu.“

Reakce ředitele DDZŠ: „V této odpovědi musím s kolegou bohužel nesouhlasit. Není 

možné předpovědět, komu bezpečnostní rizika hrozí a komu ne. Naopak bezpečnostní 

rizika hrozí na každé škole bez výjimky. Koordinátor bezpečnostních rizik proto není 

funkce určená jen do problémových škol nebo školských zařízení. V případě vypuknutí 

nějakého skutečného rizika by se asi kolega divil, jak by koordinátora bezpečnostních rizik 

využil. A z logiky věci by to měl být buď on, nebo osoba jím pověřená, např. zástupce.“

Shrnutí a porovnání: Bezpečnostní rizika, jejich zjištění, kontrolu a dohled, 

má na starosti koordinátor bezpečnostních rizik. Tato definice platí napříč všemi

pracovními obory, tudíž i pro školské prostředí. V první fázi je důležité si takového

koordinátora určit. V případě dostatečných personálních možností daného subjektu

to může být interní zaměstnanec, v opačném případě externista. Pracovní náplní zvoleného

koordinátora je řízení situací, při kterých hrozí subjektu jakékoliv nebezpečí. Toto s sebou

nese i sepisování a vyplňování dokumentace, školení a supervize této oblasti v daném 

subjektu.

Zkoumaná ZŠ stanoveného koordinátora bezpečnostních rizik nemá. Je možné dát panu

řediteli za pravdu, že bezpečnost a rizika koordinuje každý učitel zvlášť, nicméně tento 

přístup potvrzuje skutečnost, se kterou jsme se již setkali v předchozích kapitolách, že ZŠ 
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do této chvíle žádná závažná rizika neřešila a domnívá se, že tak tomu bude i nadále. Tento

přístup z hlediska managementu vykazuje nedostatky, o čemž by ředitele ZŠ přesvědčila

právě jedna taková situace. V tu chvíli by vypukl zmatek, neboť každý z těchto učitelských 

koordinátorů by vydával jiné pokyny a škola by nepostupovala systematicky, 

což by ji zbytečně vystavovalo bezpečnostnímu riziku.

Zkoumaný DDZŠ oproti tomu má předem pevně stanoveného koordinátora bezpečnostních 

rizik, který je logicky nadřazen, a tudíž vydává jednotné pokyny pro všechny své 

podřízené. Tento přístup již z hlediska managementu nedostatky nevykazuje, neboť 

je v něm stanovena hierarchie, odpovědná osoba i její zástupci, což je důležité a využitelné 

pro každý školský subjekt.

Výše uvedené shrnutí potvrzují i oba ředitelé ve svých reakcích na odpovědi. Ředitel ZŠ 

v ní popírá potřebnost koordinátora bezpečnostních rizik, ředitel DDZŠ je naopak 

přesvědčen, že koordinátor je důležitý a tuto myšlenku podporuje příkladem z praxe. 

Z pohledu školského managementu je třeba přiklonit se na stranu ředitele DDZŠ, který 

má správné argumenty.

4.6.1. Minimální preventivní program

Otázka: Kdo ve Vaší škole zpracovává minimální preventivní program a kde je umístěn?

Odpověď ředitele ZŠ: „Máme vypracovaný minimální preventivní program, zpracovává 

ho metodik prevence, dáváme ho i do výroční zprávy a je aktualizovaný každý rok. 

Co se týče umístění – nikam ho nedáváme, má ho každý učitel v kabinetě, aby do něj mohl 

kdykoliv nahlédnout. Ale děkuji Vám za inspiraci, vyvěsím ho na informační tabuli

ve škole a na školní web k nahlédnutí pro děti i rodiče.“

Odpověď ředitele DDZŠ: „Máme zpracované preventivní programy od primárního

až po terciální, neboť v domově máme děti, u kterých je bohužel rozvinuto závislostní 

chování už v takové míře, že pravidelně pobývají v detoxikačním oddělení nemocnice 

a v současné době se u nich snažíme primárně o minimalizaci způsobených škod. 

V poslední době jsme do těchto programů byli okolnostmi nuceni připsat i články 

o poruchách příjmu potravy, sebepoškozování atd., takže se nepohybujeme pouze 

na rovině látkových závislostních chování. Celkově je ale preventivní program sestaven 

na linii zdravého životního stylu, sportování a zdravé výživě, neboť všichni z kolektivu

dětského domova rádi sportují a rádi jezdí do přírody. Tyto programy sestavuji
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já ve spolupráci s vedoucím vychovatelem a jsou sestaveny přednostně pro žáky, tudíž 

k němu mají přístup v jakékoliv budově dětského domova i školy.“

Reakce ředitele ZŠ: „Pro mě je pracovní prostředí, v jakém se denně pohybuje pan ředitel 

DDZŠ, naprosto nepředstavitelné a jsem upřímně rád, že se v naší ZŠ nemusíme potýkat 

s takovými problémy. Myslím si tedy, že pan kolega z DDZŠ má tuto problematiku

ošetřenou velmi dobře a nemám, co bych mu k tomu dodal.“

Reakce ředitele DDZŠ: „Zpracování minimálního preventivního programu metodikem 

prevence je v případě ZŠ logické a správné. Ale nesprávné je to, že tento materiál je uložen 

pouze v kabinetech učitelů místo toho, aby visel na očích hlavně dětem na informační 

tabuli a pro rodiče na webu. To vidím jako velké pochybení. Snad se tedy tato situace 

po Vaší návštěvě změní, jak bylo kolegou slíbeno.“

Shrnutí a porovnání: Zkoumaná škola i školské zařízení mají zpracovaný minimální 

preventivní program, který splňuje všechny náležitosti podle metodického doporučení 

MŠMT. DDZŠ je však vzhledem ke svým specifikům nucen mít zpracované všechny 

úrovně preventivních programů, tedy od primární až po terciální, a pravidelně 

je aktualizovat v reakci na vývoj rizik a sociálně patologických jevů v zařízení.

V kapitole 4.5.5. Závislost na návykových látkách je uvedeno, že management rizik 

závislosti na návykových látkách v DDZŠ je nedostačující, což potvrzuje i jeho ředitel 

v textu výše. DDZŠ je prostředí tak specifické a děti v něm vychovávané natolik náchylné 

k závislostem, že ani tři úrovně preventivních programů nedokáží toto riziko větší měrou

minimalizovat, dokáží pouze minimalizovat dopady tohoto rizika.

Z pohledu školského managementu je třeba vytknout ZŠ umístění minimálního

preventivního programu. Tento dokument ve zkoumané základní škole není dětem 

a rodičům volně přístupný, a míjí se tak svému účelu. Zpracování tohoto materiálu 

je určeno zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, a je tudíž závazné. Způsob zveřejnění 

tohoto materiálu již právně zakotven není, nicméně je logický vzhledem k jeho cílové 

skupině.

Ředitel ZŠ ve svém rozhovoru slibuje nápravu tohoto faktu, což se skutečně stalo, o čemž 

jsem se osobně přesvědčil při jedné z dalších návštěv u pana ředitele kvůli upřesnění 

podkladového rozhovoru pro tuto bakalářskou práci.
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4.6.2. Bezpečnostní řád školy

Otázka: Má Vaše škola vypracovaný bezpečnostní řád? Kdo ho zpracovává? Je to interní 

zaměstnanec nebo externí poradce?

Odpověď ředitele ZŠ: „Bezpečnostní řád vypracovaný nemáme, máme ale provozní řád, 

který ve své podstatě je podobný, jako řád bezpečnostní. Co se týká bezpečnosti, máme 

řády odborných učeben jako je chemie, fyzika, výpočetní technika, dílny, řád školní jídelny 

a řád školní družiny. Tyto řády zpracovávám já. Co ale zpracovává externí firma, je plán 

krizových situací. Tato firma nám i hlídá revize, jednou za rok řád aktualizuje a provádí 

školení učitelů, jak se zachovat v krizových situacích.“

Odpověď ředitele DDZŠ: „Dokument s názvem bezpečnostní řád naše zařízení nemá. 

Máme ale zpracovaný krizový plán, který asi obsahově odpovídá tomu, co bychom našli

ve Vašem bezpečnostním řádu. Jeho součástí jsou např. i evakuační shromaždiště, 

organizace evakuačních nácviků a jiné praktické věci. Zpracovávám ho já ve spolupráci

s naším vedoucím vychovatelem a mou zástupkyní. Co se týká řádů jednotlivých pracovišť 

(dílenský řád, posilovna, venkovní hřiště atd.), ty máme uvedené v dokumentech týkajících 

se BOZP a PO.“

Reakce ředitele ZŠ: „Krizový plán DDZŠ bude téměř totožný s naším plánem krizových 

situací. Musím tedy konstatovat, že ředitel DDZŠ má pro prevenci bezpečnosti ve škole 

udělané maximum. Myslím, že by bylo zajímavé porovnat, jak moc se oba dokumenty liší 

vzhledem k tomu, že u nás ho zpracovává externí firma a v DDZŠ ředitel s výchovným 

poradcem.“

Reakce ředitele DDZŠ: „Co se týče bezpečnostního řádu – zde kolega řeší celou

problematiku správně. Dá se říci, že u nás v DDZŠ ji řešíme stejně. Správně jsou i zvlášť 

sestavené řády odborných učeben a pracovišť. Plán krizových situací přirovnávám 

k našemu krizovému plánu a ten je také velice důležitý. Není asi nic, co bych kolegovi

vytkl.“

Shrnutí a porovnání: Dá se říci, že oba zkoumané školské subjekty mají zpracovaný 

bezpečnostní řád. Slouží jim jako preventivní dokument, který jsou žáci povinni dodržovat.

Přikládají mu tedy správnou důležitost. Zároveň mají ZŠ i DDZŠ zvlášť zpracované řády 

pro odborné učebny a pracoviště, neboť v těchto prostorách probíhá výuka a výchova

specificky. Tyto řády zpracovávají ředitelé sami, popř. ve spolupráci se svými zástupci. 

Jak jsem se mohl přesvědčit osobně během rozhovoru, ZŠ i DDZŠ mají zpracovaný i plán 
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krizový, popř. plán krizových situací. Ten už ale na ZŠ nechávají zpracovávat externí 

firmu, neboť se jedná o problematiku složitější, která každým rokem prochází novelizací 

a zahrnuje v sobě i školení učitelů a vychovatelů.

Z pohledu managementu tedy teoreticky dělají ZŠ i DDZŠ mnoho. Praktická stránka věci

je v tomto ohledu podpořena přítomností učitelů v hodinách a pracovníky vykonávající 

pedagogický dozor o přestávkách, což je rovněž důležité. 

V reakci ředitele ZŠ na odpověď ředitele DDZŠ vznikl námět ke srovnání krizového plánu

DDZŠ s plánem krizových situací ZŠ. Na mou žádost mi oba ředitelé tyto dokumenty 

poskytli k prozkoumání a skutečně se jedná o téměř totožné materiály, což vyzdvihuje

dobrou orientaci v problematice ředitele DDZŠ, neboť tento zpracovává krizový plán 

s pomocí vedoucího vychovatele na stejné úrovni jako externí firma, která se na tuto

problematiku specializuje. Z pohledu školského managementu je důležitost bezpečnostního

řádu pro řízení rizik ve škole a školském zařízení zjevná.

4.7.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana ve škole

Otázka: V jakém intervalu jsou Vaši učitelé proškolováni v zásadách BOZP a PO? Pořádá 

Vaše škola cvičná požární cvičení či poplachy? Jak často?

Odpověď ředitele ZŠ: „Na BOZP a PO máme externistu, který nám dává dohromady 

dokumentaci, aktualizuje ji, jednou za rok provádí požární revize a funguje v podstatě 

i jako požární hlídka. Po dvou letech pak proškoluje i učitele v BOZP a PO. Cvičná 

požární cvičení ve škole organizujeme jednou za rok, provádíme z nich zápis 

i s naměřeným časem evakuace a zasíláme ho na příslušná místa.“

Odpověď ředitele DDZŠ: „Problematiku BOZP a PO u nás řeší najatá externí firma, která 

se stará o aktualizace a aktuálnost dokumentace, školení a různé semináře. Tato firma

funguje samostatně, není třeba ji nijak kontrolovat, naše zaměstnance školí 1x ročně a tato

školení spojuje rovnou i se školeními na užívání referentských vozů. Cvičné požární 

poplachy a evakuace probíhají taktéž 1x ročně.“

Reakce ředitele ZŠ: „Na celou stránku BOZP a PO má naše škola s DDZŠ stejný náhled 

i stejné řešení. Externí firma je v tomto směru jistota. Navíc agendy kolem této

problematiky je skutečně mnoho, což není slučitelné s pracovní náplní jakéhokoliv

z kolegů. Podle mě tedy nelze zajišťovat BOZP a PO z vnitřních zdrojů. Myslím 
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si, že četnost školení jednou za rok je možná až příliš často, ale věřím tomu, že v DDZŠ 

se toto riziko vyskytuje častěji a je proto třeba být více ve střehu, proto ta častější školení.“

Reakce ředitele DDZŠ: „Je velmi důležité mít veškerou dokumentaci ohledně BOZP a PO

v pořádku. Nejen kvůli případným kontrolám, ale především proto, že v tomto případě 

se jedná o dokumenty, které skutečně mohou zachránit lidské životy. Proto je dobře, 

že u kolegy v ZŠ tuto problematiku zpracovává externí odborník, pravidelně aktualizuje

dokumentaci s ní spojenou a automaticky provádí školení zaměstnanců. Cvičné požární 

evakuace jsou přesně ta opatření, o kterých jsem mluvil a které skutečně mohou zachránit 

životy. V oblasti BOZP a PO si tedy ZŠ počíná velmi dobře.“

Shrnutí a porovnání: Management rizik BOZP a PO je díky kombinaci s řádem 

bezpečnostním podchycen v dostatečné míře, přičemž oba zkoumané školské subjekty 

si tuto problematiku nechávají zajišťovat externí firmou a oba zároveň dodržují četnost 

jednoho cvičného požárního cvičení za rok, což se jeví jako optimální. DDZŠ však 

nechává proškolovat své zaměstnance častěji. Přístupem obou zkoumaných školských 

subjektů k tomuto tématu jsou tedy rizika minimalizována.

Proto se i reakce obou ředitelů shodují v názoru na celou problematiku BOZP a PO. Oba

ředitelé si uvědomují důležitost řízení rizik BOZP a PO, neboť, jak potvrdil i ředitel 

DDZŠ, v tomto případě skutečně jde opatření, která mohou zachránit životy.

4.7.1. Školní úraz

Otázka: Máte přísnější opatření při vyučování předmětů s možným zvýšeným rizikem 

výskytu zranění, jako je např. tělesná výchova? Jakého charakteru jsou většinou úrazy 

hlášené ČŠI z Vaší školy?

Odpověď ředitele ZŠ: „Zvýšený dohled ve smyslu dvou učitelů v jedné tělocvičně 

při tělesné výchově nemáme, v naší škole na to nejsou kapacity finanční ani personální. 

Nicméně na tyto hodiny je třídní kolektiv rozdělen na chlapce a dívky, obě skupinky tedy 

mají svého učitele a svou tělocvičnu, z čehož plyne, že jeden pedagog má při hodině 

na starost přibližně 10 dětí. A to skutečně žádný zvýšený dozor nevyžaduje. Ale i přesto

se úrazy samozřejmě stávají, ve většině případů za to ale může nemotornost dětí, nikoliv

nedostatečný dohled pedagogů. Takových úrazů jsme měli loni kolem 20, ale jen 8 jich 

bylo takových, že se musely hlásit na ČŠI. Úrazy jiného než lehčího charakteru se ve škole 

během mého působení nikdy nestaly.“
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Odpověď ředitele DDZŠ: „V našem případě máme u běžných školních činností dozor 

vždy pouze jednoho vyučujícího či vychovatele. Ale je třeba brát v potaz fakt, že se jedná 

o skupinku maximálně 10 dětí, takže tento dozor vidí vše, co se děje. U činností 

náročnějších na dozor mají pedagogové k dispozici pedagogickou asistenci nebo se např. 

sloučením obou tříd na určité hodiny vykryje potřeba dvou pedagogů. V tomhle máme 

oproti klasické škole jistý personální luxus. Co už ale nedokážeme tak dobře ohlídat,

je doba, kdy jsou děti na internátě na pokojích, nebo když tráví volný čas v zahradě DDZŠ. 

Nejvíce zranění proto vzniká tam. Poslední úraz, který jsme byli povinni hlásit na ČŠI, 

se stal minulý týden.“

Reakce ředitele ZŠ: „10 žáků ve třídě je sen pro pedagoga, noční můra pro ředitele. 

V našem prostředí ZŠ toho lze dosáhnout právě pouze při hodinách tělesné výchovy 

a hodinách pracovního vyučování, když se třídy dělí na chlapce a dívky. Možnost využívat 

pedagogickou asistenci skutečně vidím jako zmiňovaný personální luxus, který DDZŠ má. 

Díky tomu a díky počtu tříd je jeho organizace výuky docela jednoduchá.“

Reakce ředitele DDZŠ: „Ve škole kolegy dochází ke klasickému jevu při hodině 

tělocviku. Dostávají se tak na stejný počet žáků, jako máme my v DDZŠ v jedné třídě. 

A z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že toto je skutečně počet, na který bohatě stačí jeden 

pedagog. To, že se i přesto úrazy neustále stávají, je už věc jiná. Ztotožňuji se s kolegovým 

názorem, neboť i mě přijde, že děti jsou nemotorné a v mnoha případech si úrazy kvůli

tomu přivodí samy.“

Shrnutí a porovnání: Úrazy se v prostředí ZŠ i DDZŠ stávají i přes řadu opatření a snahu

jim zamezit.  Ředitel ZŠ tvrdí, že za to často může nemotornost dětí, naproti tomu ředitel 

DDZŠ se domnívá, že na vině je trávení volného času dětí mimo dozor pedagogů, 

pedagogických pracovníků či vychovatelů. V tomto případě je nutno konstatovat, 

že pravdu mají oba. Jak již bylo řečeno v předchozím textu, žádné opatření proti vzniku

rizika není stoprocentní. Riziko lze minimalizovat, resp. minimalizovat jeho dopad, 

ale nikdy ho nelze vyloučit.

Přístup ředitele DDZŠ je v tomto ohledu zodpovědnější. Do stránky věci se ale promítají 

i finanční, personální a organizační možnosti. Zatímco ZŠ má organizaci výuky jasně 

danou a pouze těžko obměnitelnou, DDZŠ v tomto problém nemá, neboť sloučit jediné dvě 

třídy je méně náročné, než organizovat změny ve výuce 16 tříd. DDZŠ si zároveň může 

dovolit přítomnost asistenta pedagoga navíc, neboť spolupracuje s různými středisky 
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volného času, centry pro mládež a dalšími dětskými domovy ve městě, se kterými

je možnost se domluvit na vzájemné výpomoci. ZŠ se v tomto ohledu musí spolehnout 

pouze na své personální zajištění, finance jí přidělené a minimální příjem z vedlejší 

činnosti z pronájmu školní tělocvičny.

V reakcích na odpovědi obou ředitelů nacházíme společný názor na to, že 10 dětí je počet, 

který je bez problému zvládnutelný jedním pedagogem a to i v případě, že se jedná 

o předměty s vyšším potenciálem rizikovosti. Je tedy dobrým cílem dosáhnout nižšího 

počtu žáků, což snižuje potenciál rizikovosti. Ředitelé se rovněž shodují v názoru na úrazy 

způsobené nemotorností některých dětí či nechtěným přičiněním některého ze spolužáků. 

Těmto úrazům skutečně nejde předejít, neboť se jedná o úrazy při zcela běžných 

činnostech, jako je např. chůze po schodech či zavírání dveří či oken ve třídě.

4.8.Sankční řád

Otázka: Má Vaše škola zpracovaný sankční řád k porušování školních předpisů?

Odpověď ředitele ZŠ: „Sankční řád zpracovaný nemáme, nicméně ve školním řádu máme 

uvedeno, co děti ve škole nesmějí a co z jejich strany bude považováno za porušení 

kázně.“

Odpověď ředitele DDZŠ: „Sankční řád máme, děti potřebují vidět a vědět, 

že na hodnocení jejich chování máme pravidla a že budou posuzovány všechny podle 

stejných měřítek. Filozofie tohoto řádu je jednoduchá. U nás používáme systém kladných 

a záporných bodů, na jejichž základě jsou dětem dovolovány, ale i zakazovány např. 

vycházky, návštěvy různých kulturních center, za těžší provinění pak stanovovány finanční 

pokuty apod.“

Reakce ředitele ZŠ: „Z hlediska ředitele DDZŠ má možná sankční řád smysl, z mého

pohledu je však zbytečný, neboť děti jsou na základní škole ještě docela nevinné a není 

potřeba je strašit nějakým principem trestání jejich prohřešků.“

Reakce ředitele DDZŠ: „Absenci sankčního řádu vidím jako nedostatek. Psychologie 

hraje ve vztahu dětem velkou roli a právě psychologicky na ně sankční řád působí. 

Je třeba, aby si uvědomily morální závažnost svého jednání a to, že za porušení pravidel 

bude následovat trest. Stejně jako na běžného občana působí trestní řád, stejně působí 

i sankční řád na děti.“
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Shrnutí a porovnání: Jak už bylo popsáno v teoretické části této bakalářské práce, 

sankční řád je pro nezletilé žáky školskou obdobou trestního zákoníku. Stejně tak má 

i psychologicky působit. Na ZŠ sankční řád nemají a domnívají se, že školní řád je pro tuto

oblast dostačujícím dokumentem. Školní řád sice obsahuje výčet zakázaných činností, 

ale chybí v něm i výčet trestů, který právě pro žáky základní školy má ten správný 

psychologický efekt. Oproti tomu DDZŠ sankční řád má a používá jej. V kontextu jeho

specifik se jedná o řád velice důležitý. Děti tak samy dobře vědí, co je stihne za trest, 

pokud se dopustí nějakého prohřešku. Z výše uvedených důvodů je tedy zpracování 

sankčního řádu smysluplné a praktické, a to i pro ostatní školské subjekty.

V reakcích na poslední odpovědi ředitelů je rozdíl ve vnímání důležitosti sankčního řádu. 

Tento rozdíl je pravděpodobně způsobený rozdílnými specifiky obou zkoumaných 

školských subjektů a nutnosti k těmto specifikům přistupovat. Ředitel DDZŠ je v této věci

více direktivní, opírá se o psané dokumenty a vyzdvihuje jejich psychologický aspekt, 

zatímco ředitel ZŠ je méně ostražitý, opírá se o skrze pozitivní zkušenosti.
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5. Závěr

Cílem této bakalářské práce byla deskripce systémů řízení rizik ve škole a školském 

zařízení a jejich následná komparace. K realizaci výzkumu bylo užito řízených rozhovorů 

s řediteli základní školy a dětského domova se základní školou a jejich následných reakcí 

na odpovědi protějšku. Tito ředitelé byli dotazováni na otázky sestavené na základě rešerše 

tématu této bakalářské práce v odborné literatuře, které zkoumají jejich přístup k řízení 

rizik ať už obecných, rizik sociálně patologických jevů, rizik bezpečnostních či rizik 

ochrany zdraví a požární ochrany. Ředitelé poskytovali rozdílné pohledy i odpovědi

na pokládané otázky.

Ředitel zkoumané základní školy často dělí problematiku řízení rizik podle toho, jestli

je riziko v jeho škole reálně možné, či nikoliv. Připisuje zcela jinou váhu rizikům, která 

se již stala a je u nich tedy předpoklad opakování se, a rizikům, která se během jeho

ředitelské funkce dosud nestala, a tím pádem není nutné se jejich řízením či prevencí 

zabývat nyní. Tento svůj postoj ředitel nastínil již v odpovědi na první otázku, kde tvrdí, 

že jeho škola „nemá speciální opatření proti vzniku nových rizik, neboť nelze podchytit 

všechna rizika a cesta za jejich odstraněním by tak byla nikdy nekončícím příběhem.“ 

Další odpovědí, ve které např. tento svůj přístup potvrzuje, je odpověď na otázku druhou, 

ve které se ředitel přiznává, že při řízení rizik užívají pouze dvě z pěti činností. Zcela jim 

z procesu vypadává vyhodnocení rizik, stanovení opatření a kontrola implementace. 

Z druhého pohledu na řízení rizik ve zkoumané škole je třeba říci, že rizikové situace, které

se ve škole v minulosti staly, jsou již pečlivě ošetřeny ve školním řádu, jejich formulace 

je diskutována a opatření sestavována s externisty a při jejich dalším výskytu je okamžitě 

povolán odborník, který má za úkol tyto situace vyřešit. Tato druhá část risk managementu

zkoumané základní školy je již prováděna korektně, nicméně se zpožděním. Ředitel 

základní školy tuto svou filozofii při řízení rizik nastínil také před samotným rozhovorem, 

kdy měl svůj manažerský přístup zakreslit do mřížky GRID. Svou orientaci na lidi zakreslil 

na bodě 7, orientaci na výsledek na bodě 3, což znamená, že dává přednost kvalitě 

pracovních vztahů se svými kolegy před výsledky vlastní práce. 

Ředitel zkoumaného dětského domova se základní školou se staví k problematice řízení 

rizik více razantně a odpovědně, jeho přístup je i více preventivní. Všem rizikům přikládá 

stejnou váhu a všechna se snaží mít popsána ve vnitřním řádu, který díky tomu zcela

bez jakýchkoliv příloh čítá 58 stran, se kterými mají žáci a klienti povinnost se seznámit 
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a dodržovat je. Zkoumaný dětský domov se základní školou je oproti zkoumané základní 

škole zařízení, kde se většina rizik již udála a kde je jejich výskyt vyšší, což plyne 

z podstaty a specifika celého zařízení. Ředitel DDZŠ, stejně jako ředitel ZŠ, před začátkem

rozhovoru vyplnil manažerskou mřížku GRID, ve které sám sebe zakreslil na souřadnicích 

6 a 8 na osách orientace na lidi a orientace na výsledek, což znamená, že je více 

orientovaný na výsledky vlastní práce a dokáže jich snáze dosáhnout i přes nevoli svých 

kolegů a podřízených. Toto své zařazení potvrzoval i ve svých odpovědích, ve kterých 

dokazoval aktuální znalosti a pohledy na oblast rizik a jejich prevence.

Z výše uvedeného shrnutí je zřejmé, že pro každé prostředí jsou aktuální a závažná různá 

rizika, což koresponduje se specifiky jednotlivých školských subjektů. V této problematice 

se však dají najít i společné prvky managementu rizik, např. výchovný poradce z řad 

vlastních zaměstnanců, pečlivě zpracovaný bezpečnostní řád, minimální preventivní 

program a BOZP a PO v obou případech řešeny externí firmou.
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