Příloha č. 1: Právní normy související se školní bezpečností.
Další legislativa týkající se krizových stavů, bezpečnosti ve škole a bezpečnosti dítěte:
-

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

-

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

-

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

-

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

-

Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

-

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. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů.

-

Zákon č. 109/2002 Sb., o zařízeních ústavní výchovy, ochranné výchovy a
zařízeních preventivně výchovně péče.

-

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

-

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. 431/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k
provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o
změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.

-

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

-

Usnesením vlády č. 549/2003, o posílení národní protidrogové politiky.

-

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

-

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

-

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

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 MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
pro děti.

-

Vyhláška MZd č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na
prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení.
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Příloha č. 2: Vzor nevyplněného dotazníku Bezpečnostní gramotnost z perspektivy
pedagoga.
Vážená respondentko, vážený respondente,
obracím se Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad pro diplomovou
práci „Připravenost na krizové situace ve škole z pohledu pedagoga“. Dovoluji si Vás rovněž
požádat o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění dotazníku. Vyplnění zabere zhruba 10 minut.
Účast ve výzkumu je anonymní a dobrovolná, výsledky budou použity výhradně pro účel
zpracování diplomové práce. Dotazník bude dostupný k vyplnění do 7.4.2017.
Předem děkuji za spolupráci,
Bc. Kristýna Malá, studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
mala.kristyna01@gmail.com
Otázka č. 1: Jakého jste pohlaví?
Žena
Muž
Otázka č. 2: Kolik Vám je let?
30 let a méně
31-40 let
41-50 let
51 let a více
Otázka č. 3: Jaká je délka Vaší pedagogické praxe?
5 let a méně
6-10 let
11-20 let
21-30 let
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31 a více let
Otázka č. 4: Na jakém typu školy převážně působíte?
Základní škola
Střední škola
Otázka č. 5: Ve kterém kraji se nachází škola, ve které působíte?
Hlavní město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Olomoucký
Moravskoslezský
Jihomoravský
Zlínský
Kraj Vysočina
Otázka č. 6: Ocitli jste se během své praxe v situaci, kdy jste museli zasahovat v krizové
situaci? (úraz, havárie, ohrožení žáka ad.)
Ano
Ne
Otázka č. 7: Byl/a jste, podle Vašeho názoru, profesně vybaven/a pro řešení této situace?
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Ano, z přípravy na povolání (studia na VŠ).
Ano, díky materiálům od zaměstnavatele (situace či postup jsou součástí
bezpečnostního/krizového plánu školy).
Ano, postup je mi znám díky sebevzdělávání (vlastnímu vyhledávání informací).
Ano, postup mi byl znám díky předchozí zkušenosti ze školní praxe.
Ne, byla to bezprecedentní situace, postup řešení mi nebyl znám.
Otázka č. 8: Kterou rizikovou oblast považujete za největší hrozbu pro Vaši školu?
Vyznačte v tabulce, které ze zmíněných hrozeb považujete za rizikové pro svoji školu: žádná
hvězdička znamená žádné až minimální riziko, pět hvězdiček znamená velmi vysoké riziko.
Vyberte, které oblasti
považujete ve Vaší škole za
nejrizikovější.
Projevy rizikového chování ve škole (alkohol,
toxikomanie, záškoláctví, gambling, poruchy příjmu
potravy ad.)
Oblast BOZP a PO (požární ochrana, hygiena ve škole,
práce s biologickými činiteli ad.)
Profesní selhání pedagoga
Selhání krizové komunikace ve škole
Ozbrojený útok ve škole, držení zbraně ve škole
Vniknutí cizí osoby do školy
Jiné ______________________

Otázka č. 9: Jste seznámen/a s bezpečnostním plánem školy?
Ano
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Ne
Nevím
Otázka č. 10: Jste seznámen/a s krizovým plánem školy?
Ano
Ne
Nevím
Otázka č. 11: Dle Vašeho názoru je úroveň Vašich znalostí pro bezpečný pohyb v
současné společnosti:
Vysoká
Střední
Nízká
Neumím posoudit

Otázka č. 12: Znalosti potřebné pro bezpečný pohyb v dnešní společnosti jsou pro
pedagoga podle Vašeho názoru:
Velmi důležité
Důležité
Nedůležité
Otázka č. 13: Jste si vždy vědom/a aktuálního počtu žáků ve třídě/studijní skupině?
Ano, za všech okolností.
Ano, ale jen při výuce ve třídě (ne vždy znám počet žáků např. v tělocvičně, v bazénu,
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ve specializovaných učebnách apod.).
Ne, aktuální počet žáků nesleduji.
Otázka č. 14: Vyhledáváte aktivně informace o bezpečnostních tématech ve škole?
Ano
Ne

Vážená respondentko, vážený respondente,
děkuji za Váš čas a účast na průzkumu.

S pozdravem a přáním hezkého dne,
Bc. Kristýna Malá
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Příloha č. 3: Vzor plakátu Bezpečná škola – síť bezpečnostních vztahů a kontaktů v naší
Škole.
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