
   

Příloha č. 1  Seznam právních předpisů týkajících se vnitřních bezpečnostních hrozeb 

krizového managementu ve školství 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Úmluvě o právech dítěte 104/1991 Sb. 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky  

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky  

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 

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

vzdělávání (školský zákon) 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=36808&fulltext=&nr=133~2F1985&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=39097&fulltext=&nr=104~2F1991&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40450&fulltext=&nr=1~2F1993&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=46612&fulltext=&nr=110~2F1998&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=46725&fulltext=&nr=167~2F1998&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=48272&fulltext=&nr=359~2F1999&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49228&fulltext=&nr=101~2F2000&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49557&nr=240~2F2000&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51365&fulltext=&nr=185~2F2001&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=53243&fulltext=&nr=109~2F2002&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=53243&fulltext=&nr=109~2F2002&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=55745&fulltext=&nr=218~2F2003&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=55745&fulltext=&nr=218~2F2003&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=58471&fulltext=&nr=561~2F2004&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=58471&fulltext=&nr=561~2F2004&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=58473&fulltext=&nr=563~2F2004&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=60445&fulltext=&nr=379~2F2005&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=60445&fulltext=&nr=379~2F2005&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62168&fulltext=&nr=59~2F2006&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62168&fulltext=&nr=59~2F2006&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62168&fulltext=&nr=59~2F2006&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62168&fulltext=&nr=59~2F2006&part=&name=&rpp=15#local-content
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ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 

závažných havárií) 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon) 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání 

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

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

poradenských zařízeních 

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 

a kariérním systému pedagogických pracovníků 

Vyhláška č. 116/2011 Sb., , kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 

Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a 

chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=75352&fulltext=&nr=350~2F2011&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=75352&fulltext=&nr=350~2F2011&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51500&fulltext=&nr=246~2F2001&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51500&fulltext=&nr=246~2F2001&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=59741&fulltext=&nr=72~2F2005&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=59741&fulltext=&nr=72~2F2005&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=59742&fulltext=&nr=73~2F2005&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=59742&fulltext=&nr=73~2F2005&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=60323&fulltext=&nr=317~2F2005&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=60323&fulltext=&nr=317~2F2005&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=74209&fulltext=&nr=116~2F2011&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=74209&fulltext=&nr=116~2F2011&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=75733&fulltext=&nr=402~2F2011&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=75733&fulltext=&nr=402~2F2011&part=&name=&rpp=15#local-content
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Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se 

považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, 

přípravků je obsahujících a jedů 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/54/ES z 18. 9. 2000, o ochraně 

zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci vydává 

legislativu, která usiluje o minimalizaci zdravotních rizik. 

  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=69981&fulltext=&nr=467~2F2009&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=69981&fulltext=&nr=467~2F2009&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=69981&fulltext=&nr=467~2F2009&part=&name=&rpp=15#local-content
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Příloha č. 2  Dotazník 

Název školy: 

1. Jsem 

a) ředitel 

b) pedagogický pracovník 

2. Kdo ve Vaší škole vykonává funkci technika BOZP? 

a) náš pedagogický pracovník 

b) náš nepedagogický pracovník 

c) externí osoba nebo firma 

d) nevím 

3. Které vnitřní bezpečnostní hrozby, jež ohrožují či mohou ohrožovat vaši školu, znáte? 

a) požár 

b) alkohol 

c) psychotropní a omamné látky 

d) počítačová kriminalita 

e) zbraně (bodné, střelné,…) 

f) únik chemikálií 

g) teroristický útok 

h) neoprávněné vniknutí do školní budovy (cizí ohrožující osobou) 

i) jiné (uveďte konkrétně) 

4. Která krizová situace z níže uvedených hrozeb nastala u Vás ve škole? 

a) požár 

b) alkohol 

c) psychotropní a omamné látky 

d) počítačová kriminalita 

e) zbraně (bodné, střelné,…) 

f) únik chemikálií 
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g) teroristický útok 

h) neoprávněné vniknutí do školní budovy (cizí ohrožující osobou) 

i) jiné (uveďte konkrétně) 

5. Máte zpracované jednotné postupy k řešení krizových situací (vznik požáru, žák s vysokou 
hladinou alkoholu v těle, žák pod vlivem psychotropních a omamných látek, hackerské útoky 
na PC učebny a softwarové systémy školy, útok bodnými nebo střelnými zbraněmi, únik 
chemikálií z chemické laboratoře nebo kabinetu, ohrožení teroristickým útokem, cizí 
agresivní osoba v budově školy)? 

a) ano 

b) ne 

c) jen na některé 

d) nevím 

6. Máte zpracované preventivní programy zaměřené na krizové situace, které by mohly 
vzniknout z výše uvedených hrozeb? Pokud ANO, zaškrtněte políčko. 

a) požár 

b) alkohol 

c) psychotropní a omamné látky 

d) počítačová kriminalita 

e) zbraně (bodné, střelné,…) 

f) únik chemikálií 

g) teroristický útok 

h) neoprávněné vniknutí do školní budovy (cizí ohrožující osobou) 

7. Víte, jak byste řešili situace, které vznikly z výše uvedených hrozeb (bod 3)? 

a) nevím, postup by vyplynul ze situace 

b) vím, postupoval bych dle vlastní intuice 

c) vím, že existuje vnitřní směrnice s přesně danými postupy, ale spíše budu jednat intuitivně 

d) vím, postupy mám přesně definované ve vnitřních směrnicích a jsem s nimi plně ztotožněn 

e) jiná odpověď 
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8. Pokud nastala krizová situace (bod 4), postupovali jste dle stanovených postupů ve 
směrnici školy? 

a) ano 

b) částečně 

c) ne 

d) krizová situace nenastala 

9. Po krizové události došlo k vyhodnocení rizik a k úpravě stanovených postupů ve vnitřních 
směrnicích (předpisech) 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

d) krizová událost nenastala 
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Příloha č. 3  Procesní diagramy 
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