
 

 
Plán Ochrany člověka za  mimořádných událostí   

školní rok 2022/23 

  

Tematický celek ochrana člověka za mimořádných události je zařazena do učebních 
dokumentů pro základní školy, střední školy a vyšší odborné školy a do učebních dokumentů 
pro speciální školy v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v každém ročníku. 

Cílem je osvojit si tematiku v rozsahu přiměřeném věku žáků zaměřenou na:   

a)     rozpoznání varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ a činnost po jeho vyhlášení; 
b)    používání telefonních linek tísňového volání a dalších komunikačních prostředků; 
c)    přípravu evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění bytu a ohroženého prostoru; 
d)    činnosti integrovaného záchranného systému; 
e)    poskytování první pomoci při zraněních v případě mimořádných událostí. 
Obsah je zaměřen na tematiku ochrany osob před následky:   
a)     živelních pohrom včetně nezbytných dovedností (zásady chování při povodni, zemětřesení, 

velkých sesuvech půdy, sopečném výbuchu, atmosférických poruchách, požáru, lavinovém 
nebezpečí); 

b)     úniku nebezpečných látek do životního prostředí včetně nezbytných dovedností 
(improvizovaná ochrana osob při úniku radioaktivních, chemických a biologických látek); 

c)     použití nebo anonymní hrozby použití výbušniny nebo nebezpečné látky (činnost po nálezu 
či obdržení podezřelého předmětu). 

 
Z RVP jsou využívány všechny kompetence, zejména však tyto:    

 kompetence k učení  
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 
- využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných 

lidí; 

 kompetence k řešení problémů 
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace; 
- volit prostředky a způsoby vhodné k splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností 

a dovedností dříve nabytých; 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi; 

 komunikativní kompetence 
- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; 

 personální a sociální kompetence 
- ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; 
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; 
- přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly; 

 občanské kompetence a kulturní povědomí 
- chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; 
- uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spolupracovat 

při zabezpečování ochrany a zdraví života ostatních; 

 odborné kompetence 
- znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a požární prevenci 
- osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně 

zásad ochrany zdraví při práci 
- být vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci. 

 



 

 
Uvedené tematické celky jsou rozpracovány v tematických plánech pro školní rok 2022/23                
těchto předmětech: 
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI: HAVÁRIE, PŘÍRODNÍ UDÁLOSTI A OSTATNÍ 

 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI- PŘÍRODNÍ UDÁLOSTI 

HOZ 2.AO 2. BO 
CHEM – 2.AO, 2.BO, 2. SC, 2. VS 
OBN – 1.EL, 2.EL, 4. EL 

 RADIAČNÍ HAVÁRIE 

FYZ – 1.AO, 1.BO,1. SC, 1. VS 
CHEM – 1.EL 

 HAVÁRIE, HAVÁRIE  S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK  

EKL – 3. SC, 3. VS, 3. AO, 3. BO 
CHEM – 2.SC, 2.VS, 2.AO, 2.BO 
CHEM – 2.EL 

 POŽÁRNÍ PREVENCE                            

FYZ – 1.AO, 1.BO, 1. VS, 1. SC  

 TERORISMUS, ŽHÁŘSTVÍ, SABOTÁŽ  

 OBN – 1.AO, 1.,BO, 2.AO, 2.BO 
 OBN – 3. SC, 3. VS 
OBN – 1EL                                 

 ZÁSADY JEDNÁNÍ V SITUACÍCH OSOBNÍHO OHROŽENÍ A ZA MIMOŘÁDNÝCH 
UDÁLOSTÍ                                                                                                                                      
CHEM – 2. SC, 2. VS, 2.AO 2. BO, 2.EL                                                                                                          
DOPRAVNÍ NEHODA                                                                                                                      

BIO -  2.SC, 3.VS, 1. AO, 1. BO, 2. EL  

 ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI                                                                               

BIO – 2. SC, 3. VS, TEV – 1. – 4. roč. OA, EL, SC, VS 

 
ITV Den s prvky nácviku ochrany obyvatelstva při vzniku mimořádné události 

V rámci ITV proběhne praktická výuka vybraných tem. celků. Na závěr ITV žáci prokáží 
teoretické znalosti vypracováním pracovních listů, popř. písemným vypracováním závěrečných 
testů. ITV probíhá v Hradci Králové a přilehlém okolí. V rámci ITV Den ochrany člověka za 
mimořádných událostí spolupracujeme s některými organizacemi Integrovaného záchranného 
systému (Hasičský záchranný sbor Hradec Králové, Městská policie Hradec králové, 
Zdravotnická záchranná služba Hradec Králové,  Policie ČR. S vybranými třídami plánujeme 
navštívit v měsíci září akci IZS Bezpečné nábřeží v Hradci Králové. 

 

CVIČNÁ EVAKUACE – průběžně – min.  1x ročně  

 

V Hradci Králové  21. 6. 2022    

Zpracovala: Mgr. Šárka Svobodová 

 


