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ABSTRAKT: 

 Práce se týká plánu krizové připravenosti, který je součástí krizového plánování  
a slouží k přípravě právnických a podnikajících fyzických osob na krizové situace. Ty 
zpracovávají plán krizové připravenosti v případě, kdy zajišťují opatření vyplývající 
z krizového plánu. Cílem práce je zpracování návrhu Plánu krizové připravenosti ZŠ a MŠ 
Jesenice, okres Rakovník.  
 V teoretické části se práce zabývá legislativním rámcem problematiky, na základě 
kterého je pak i samotný návrh plánu vypracován. Dále se teoretická část věnuje 
problematice plánování, jako takovému, zmiňuje obecné zásady plánování, na které je brán 
ohled i v praktické části práce při tvorbě návrhu plánu. Podrobněji objasňuje problematiku 
krizového plánování a jeho významu a dále se věnuje tomu, jak se krizové plánování dotýká 
školských zařízení.  

 V praktické části práce je vypracován samotný návrh Plánu krizové připravenosti  
ZŠ a MŠ Jesenice, okres Rakovník a to s pomocí informačního systému SYPOS 
Středočeského kraje, s ohledem na Metodiku zpracování plánů krizové připravenosti, 
Metodický výklad k vyhlášce MŠMT č. 281/2001 Sb. a na zabezpečení opatření vyplývající 
z Krizového plánu ORP Rakovník. Výsledný návrh je komparován s již existujícím Plánem 
krizové připravenosti speciální školy pro mentálně postižené Pařížská 2249, Kladno z roku 
2004. 
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ABSTRACT: 
This thesis concerns a plan of emergency preparedness which is part of the crisis 

planning as it prepares legal persons and business natural persons for crisis situations. These 
people then process a plan of emergency preparedness in case of ensuring measures  
that follow the crisis plan. The main aim of this work is to create a proposal of a plan  
of emergency preparedness for a primary school and a nursery school in Jesenice  
in the region of Rakovník. 

Theoretical part of the Bachelor thesis is focused on issues of legislative framework. 
The proposal of the plan is based on this legislative framework. Furthermore, the theoretical 
part of the thesis deals with the issues of planning in general pointing out general principles 
of planning that are also taken into consideration in the practical part of the proposal.  
The theoretical part of the thesis describes the issues of crisis planning in detail as well as its 
importance. Moreover, it concerns the issue how crisis planning influences the educational 
facilities. 

The practical part itself is the layout of the Proposal of Plan of emergency preparedness 
for a primary school and a nursery school in Jesenice developed using the informational 
system SYPOS of Central Bohemian region with respect to methods of processing the plans 
of emergency preparedness as methodical interpretation of regulation MSMT No. 281/2001 
Coll. as well as ensuring measures taken from Crisis plan of the Central Bohemian region. 
The final layout is compared with an already existing Plan of emergency preparedness  
of school for the mentally disabled in Pařížská 2249 in the city of Kladno from the year 
2004. 

KEY WORDS: 
Crisis planning,  plan of emergency prepardness, education facilities, crisis 

management 
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1 Úvod 
,,Plány jsou ničím; plánování je vším.“ 

Dwight D. Eisenhower 
Lidstvo je od pradávna nuceno čelit i těm událostem a situacím, které vybočují 

z toho, co obecně považuje za bezpečné a běžné. Právě bezpečnost je jednou 
z nejdůležitějších hodnot pro lidskou společnost. Ta byla dříve vystavena, pokud 
nepočítáme situace válečného charakteru, působení mimořádných událostí vzniklým 
působením přírodních sil (suchem, povodněmi, nákazy, extrémními mrazy, atd.), 
s rozvojem průmyslové společnosti se začaly rozšiřovat i události antropogenního 
charakteru (havárie, nehody, znečištění životního prostředí, terorismus, nepokoje, 
hospodářské krize). (Krömer, Musial, Folwarczny, 2010) 

Zajištění bezpečnosti je vnímáno jako základní funkce státu. Zájem na aktivním 
udržování bezpečnosti činí stát suverénním, zajišťuje jeho trvání a vytváří podmínky tak, 
aby občané mohli užívat svých práv a svobod. Kvůli obecnému zájmu bezpečnost 
zachovat a v případě vzniku situace ohrožující životy, zdraví, majetek a životní prostředí, 
onu situaci zvrátit a obnovit vše alespoň do původního stavu, vytváří stát svůj vlastní 
bezpečnostní systém. V rámci připravenosti a efektivnějšího řešení krizových situací 
(dále jen KS) jsou také vytvářeny plány, jenž mají za úkol napomoci k přípravě 
a  rychlejšímu či efektivnějšímu překonání krize. Kdo je zpracovatel oněch plánů, jaké 
má povinnosti je ukládáno legislativou České republiky.  

Dané téma bakalářské práce jsem si zvolila proto, aby měla práce reálný přínos 
zpracováním návrhu plánu krizové připravenosti, který může být po drobných úpravách 
použit jako plán reálný. Domnívám se, že znalosti, které jsem během studia získala, mohu 
tímto způsobem prakticky zúročit.  

Tato práce se bude zabývat legislativním rámcem této problematiky, dále 
plánováním obecně. Posléze bezpečnostním plánováním v České republice a blíže 
krizovým plánováním, zejména pak plánem krizové připravenosti, jehož návrh bude 
předmětem praktické části práce. Návrh plánu bude zpracován v informačním systému 
SYPOS pro vzdělávací zařízení MŠ a ZŠ Jesenice, okres Rakovník, neboť se jedná  
o zařízení stanovené podle krizového zákona starostou ORP k výkonu péče o žáky za KS 
v případě, že se o ně nemohou starat zákonní zástupci. Zařízení je rovněž uvedeno 
v Krizovém plánu ORP Rakovník v přehledu právnických osob a podnikajících fyzických 
osob zajišťujících plnění opatření, které z plánu vyplývají. Problematika krizového 
plánování v rámci vzdělávacích zařízení bude objasněna ještě v závěru teoretické části. 
Výsledek praktické části, tedy zpracovaný návrh, bude komparován s Plánem krizové 
připravenosti Speciální školy pro mentálně postižené Pařížská 2249, Kladno z roku 2004. 
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2 Teoretická část 
2.1 Legislativní rámec krizové připravenosti a plánování 

Současný stav řešené problematiky je zcela zásadně ovlivněn zněním aktuálních 
právních předpisů. Je to logické, neboť právě legislativa přesně definuje oblast krizové 
připravenosti a krizového plánování a veškerá další literatura, zabývající se tímto 
tématem, z ní tedy vychází. Legislativních dokumentů týkajících se problematiky krizové 
připravenosti a plánování je několik a jsou poněkud obsáhlé. Z toho důvodu zde budou 
uvedeny pouze základní myšlenky vybraných právních dokumentů souvisejících s touto 
oblastí, které jsou stěžejní pro objasnění problematiky krizového plánování, zejména pak 
týkající se plánu krizové připravenosti. 
 
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky 
 

Z hlediska krizového plánování je podstatné uvést krizové stavy, které zákon 
stanovuje, neboť je plánování jedním z užívaných prostředků k řešení těchto stavů. 
Krizové plány i plány krizové připravenosti bývají aktivovány v případech, kdy je některý 
z krizových stavů vyhlášen. (Ústavní zákon č. 110/1998 Sb.) 
  
Nouzový stav Ústavní zákon stanoví, že nouzový stav vyhlašuje vláda ČR a to v případě 
živelních pohrom, ekologických či průmyslových havárií, eventuálně nehod nebo jiných 
nebezpečích, při kterých jsou ve značném rozsahu ohroženy životy, zdraví, majetek, 
vnitřní pořádek anebo bezpečnost. Vláda dále stanoví, v jakém rozsahu budou omezena 
práva občanů v souladu s Listinou základních práv a svobod, eventuálně zdali jim budou 
uloženy pracovní povinnosti a v jakém rozsahu. Stav je ukončen po uběhnutí 30 dní,  
nebo rozhodnutím sněmovny o jeho zrušení ještě před vypršením platnosti.(Vaníček, 
2006) 
 
Stav ohrožení státu Ústavní zákon stanoví, že stav ohrožení státu může vyhlásit 
Parlament ČR na návrh vlády. Usnesení o vyhlášení je možné přijmout pouze na základě 
souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a senátorů. Stav se vyhlašuje v případě,  
že hrozí bezprostředního ohrožení svrchovanosti státu, územní celistvosti České 
republiky nebo jejích demokratických zásad. Nejedná se však o přímé napadení 
státu.(Vaníček, 2002)  
 
Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů 
 

Zákon mimo jiné vymezuje základní pojmy, které souvisí i s krizovým 
plánováním, tyto pojmy uvádíme níže, kurzivou komentujeme souvislosti. 
 
Krizové řízení Je souhrnem řídících činností orgánů krizového řízení (dále jen KŘ).  
Tyto činnosti souvisí především s tvorbou analýzy a vyhodnocování možných 
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bezpečnostních rizik, dále s plánováním, organizováním, realizací a s kontrolou činností, 
jenž jsou prováděny v rámci přípravy na KS a jejich řešení nebo v rámci ochrany kritické 
infrastruktury. (Zákon č. 240/2000 Sb.) Krizové plánování je součástí právě krizového 
řízení. Je také nástrojem pro přípravu na KS a na jejich následné řešení.  
 
Krizová situace Je mimořádná událost (dále MU) podle zákona č. 239/2000 Sb.  
o integrovaném záchranném systému (tedy určité škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 
činností člověka, přírodními vlivy, a dále také havárie, které ohrožují život, zdraví, 
majetek či životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací), 
narušení kritické infrastruktury, ale i jiné nebezpečí, při kterém je vyhlášen krizový stav- 
tj. stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. (Zákon  
č. 240/2000 Sb.) Krizovým plánováním se snažíme na KS lépe připravit. Zároveň ho lze 
použít jako jeden z nástrojů pro řešení již vzniklých KS. 
 
Krizové opatření Tímto opatřením může být opatření organizační či technické, které je 
určeno pro řešení KS a také na odstranění jejích následků. Zároveň za krizové opatření 
považujeme taková, jimiž zasahujeme do práv a povinností osob. (Zákon č. 240/2000 Sb.) 
Krizová opatření bývají uvedena v krizových plánech a v plánech krizové připravenosti. 

  
Pracovní povinnost a výpomoc Pracovní povinnost je nutná pro řešení KS a fyzická 
osoba ji musí vykonávat po dobu nezbytně nutnou a v místě, které určí orgán KŘ. Může 
být nařízena tímto orgánem, ale pro některé osoby vzniká automaticky vyhlášením 
válečných stavů (Vaníček, 2006). Za pracovní výpomoc jsou považovány povinné 
jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení KS, jenž konají fyzické osoby 
v místě určeném orgánem KŘ. (Zákon č. 240/2000 Sb.) Mimo jiné, pokud rodiče dítěte 
plní pracovní povinnost či výpomoc, mělo by se o jejich děti postarat vzdělávací zařízení 
uvedené za tímto účelem v krizovém plánu.  
 
Věcný prostředek Tj. dle zákona movitá či nemovitá věc, dále také poskytovaná služba, 
kterou je možné využít při řešení KS. (Zákon č. 240/2000 Sb.) Jsou zahrnuty v krizovém 
plánování, neboť se dají využít při řešení KS. 

 
Kritická infrastruktura Jedná se o prvek či systém těchto prvků kritické infrastruktury 
(dále KI), který je určen na základě průřezových či odvětvových kritérií. Narušení funkce 
prvků KI, by způsobilo závažný dopad na bezpečnost České republiky. Dále by mohlo 
být ohroženo zabezpečení základních životních potřeb a zdraví obyvatelstva na území 
státu, či státní ekonomika. (Zákon č. 240/2000 Sb.) Z těchto důvodů se krizové plánování 
týká i prvků KI, neboť nejen, že KS může způsobit jejich narušení, ale i samotné narušení 
prvků KI může onu KS způsobit. Na základě průřezových či odvětvových kritérií je  
de facto určeno, i která zařízení, stavby, prostředky, atd. budou dotčeny v rámci krizového 
plánování. Subjekt KI má za úkol zpracovávat vlastní plán krizové připravenosti. 
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Stav nebezpečí Stav, který je možno bezodkladně vyhlásit pouze s uvedením důvodu  
a na dobu nezbytně nutnou, pokud jsou ohroženy životy, zdraví, majetek a životní 
prostředí a jestliže intenzita tohoto ohrožení nenabývá značného rozsahu. Důležitým 
kritériem pro možnost vyhlášení stavu nebezpečí je předpoklad, že ohrožení není možné 
odvrátit běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí či složek IZS a subjektů 
KI. Vyhlašuje ho hejtman pro území kraje, anebo jeho část.. (Zákon č. 240/2000 Sb.) 
Rozhodnutí o vyhlášení musí obsahovat, mimo jiné i krizová opatření včetně jejich 
rozsahu. Tato opatření mohou být přijata na základě podkladů z krizového plánování.  
 

Účelem krizového plánování je nastolit podmínky pro orgány KŘ a další dotčené 
subjekty, tak aby byla zajištěna jejich připravenost na KS a jejich následné řešení. 
(http://www.hzscr.cz/clanek/krizove-rizeni-a-cnp-krizove-planovani-krizove-
planovani.aspx) Zákon určuje, kdo takovým orgánem je. Orgány KŘ z důvodu jejich 
působnosti a úkolů při krizovém plánování a připravenosti jsou uvedeny níže. 
Vláda především ukládá úkoly ostatním orgánům KŘ, jedním z mnoha úkolů může být 
právě zpracování krizové plánovací dokumentace. Dále rozhoduje na základě seznamu 
Ministerstva vnitra o prvcích KI a evropské KI, jichž se krizové plánování týká. (Zákon  
č. 240/2000 Sb.) 
Ministerstvo zajišťuje připravenost svého vlastního resortu na případ výskytu KS. 
Zřizuje pracoviště KŘ a zpracovává plán obsahující krizová opatření a postupy pro řešení 
KS. Ten je schvalován příslušným ministrem. Po podřízených územních správních 
úřadech také vyžaduje podklady pro zpracování krizových plánů, ty jsou povinny je 
poskytnout. Navrhuje odvětvová kritéria pro prvky KI a kontroluje jejich plány krizové 
připravenosti, eventuálně ukládá opatření k jejich nápravě. (Zákon č. 240/2000 Sb.) 
Česká národní banka zpracovává krizový plán v oblasti své působnosti. Schvaluje ho 
guvernér ČNB. Zároveň také spolupracuje s ministerstvy a dalšími ústředními správními 
úřady při zpracování krizových plánů v jejich působnosti. Taktéž provádí kontrolu plánů 
krizové připravenosti subjektů KI a ukládá opatření na sjednání nápravy zjištěných 
nedostatků. (Zákon č. 240/2000 Sb.) 
Hejtman po projednání v bezpečnostní radě kraje schvaluje krizový plán kraje. K účelům 
zpracovávání krizového plánů může po HZS kraje požadovat údaje. (Zákon č. 240/2000 
Sb.) 
Krajský úřad spolupracuje s HZS kraje na zpracovávání krizového plánu kraje a plní 
úkoly, které jsou v plánu uvedeny. Pro účely plnění těchto úkolů je zřízeno pracoviště 
KŘ. (Zákon č. 240/2000 Sb.) 
Hasičský záchranný sbor kraje je zpracovatelem krizového plánu kraje a krizového 
plánu ORP. Kvůli zpracovávání vyžaduje nezbytnou součinnost od organizačních složek 
státu, orgánů územních samosprávných celků, PO a PFO. Sbor taktéž plní úkoly, 
které mu stanovuje Ministerstvo vnitra, hejtman, starosta ORP v rámci krizového plánu 
kraje a krizového plánu ORP. (Zákon č. 240/2000 Sb.) 



 

6 
 

Starosta obce s rozšířenou působností mimo jiné za účelem zajištění připravenosti 
správního obvodu obce na KS schvaluje po projednání v bezpečnostní radě krizový plán 
ORP. (Zákon č. 240/2000 Sb.) 
Obecní úřad ORP v rámci zajištění připravenosti obvodu ORP na řešení KS poskytuje 
HZS kraje součinnost při tvorbě krizového plánu kraje a krizového plánu ORP. V rámci 
krizového plánu ORP plní úkoly v něm stanovené. (Zákon č. 240/2000 Sb.) 
Starosta obce plní úkoly, které mu stanovují další orgány KŘ v rámci přípravy a řešení 
KS a úkoly z krizového plánu ORP. (Zákon č. 240/2000 Sb.) 
Obecní úřad vykonává úkoly jemu svěřené krizovým plánem ORP. (Zákon č. 240/2000 
Sb.) 
Územní správní úřady zabezpečují připravenost oblasti svého působení na KS. Činí 
tomu tak, pokud jsou uvedeny v krizovém plánu kraje či ORP. Za účelem zajištění 
připravenosti zpracovávají plán krizové připravenosti. (Zákon č. 240/2000 Sb.) 

Za ostatní orgány s územní působností jsou považovány bezpečnostní rady, 
Ústřední krizový štáb a krizové štáby krajů a ORP. 

 
Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 
a o změně některých souvisejících zákonů 

Upravuje přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy. Když je stav 
vyhlášen, může správní úřad přijmout hospodářská opatření pro krizové stavy v rámci 
jeho řešení. Správní úřad tak činí z důvodu zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací 
a služeb, které jsou nezbytné pro překonání krizového stavu. Rovněž stanovuje plány, viz 
níže. (Zákon č. 241/20000 Sb.) 
Plán hospodářské mobilizace je v krizovém plánu samostatnou částí. Zpracovává jí 
ústřední správní úřad v rámci systému hospodářské mobilizace. (Zákon č. 241/20000 Sb.) 
Plán opatření hospodářské mobilizace zpracovává ho povinně dodavatel mobilizační 
dodávky v rámci systému hospodářské mobilizace. Údaje je povinen aktualizovat a to 
znovu do 30 dnů ode dne, kdy nastala jejich změna a v případě, že je vyhlášen krizový 
stav, musí tak učinit neprodleně. Způsob zpracování plánu a jeho obsah stanovuje 
vyhláškou Státní správa hmotných rezerv. Tvoří část plánu krizové připravenosti. (Zákon 
č. 241/20000 Sb.) 
Plán nezbytných dodávek kraje zpracovává krajský úřad. Pro tento účel využívá  
i plánů nezbytných dodávek obcí s rozšířenou působností v kraji, jejichž plány 
koordinuje. Obecní úřad ORP má za úkol zpracovávat plán nezbytných dodávek ORP  
dle vyhlášky SSHR. Plánem nezbytných dodávek se zabývá samostatná část krizového 
plánu, jenž je zpracovávána ústředním správním úřadem v systému nouzové mobilizace. 
(Zákon č. 241/20000 Sb.) 
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Zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany 
Tento zákon vymezuje pojem plánování obrany státu jako soubor vzájemně 

ovlivňujících se plánovaných opatření, jejichž účel je zajištění svrchovanosti, územní 
celistvosti, principů právního a demokratického státu, ochrany života obyvatel, majetku 
před vnějších napadením. (Zákon č. 222/1999 Sb.)  
 
Vyhláška č. 281/2001 Sb. kterou se provádí § 9 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,  
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

§ 9 odst. 5 čl. b zákona č. 240/2000 Sb. hovoří o tom, že: „prováděcí předpis 
stanoví podmínky a způsob vykonávání péče o děti v mateřských školkách,  žáky plnící  
ve školách povinnou školní docházku, osoby umístěné ve školských zařízeních pro výkon 
ústavní výchovy a ochranné výchovy a osoby ve střediscích výchovné péče, pokud tuto 
péči nemohou za krizové situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce.“  

Vyhláška blíže stanoví podmínky vykonávání péče o děti, žáky a osoby umístěné 
ve školských zařízeních (dále jen žáky) dle citace výše. Příslušný orgán KŘ určuje 
zařízení, které bude po vyhlášení krizových stavů pečovat o žáky (bude jim poskytovat 
nezbytně nutnou základní péči, ochranu zdraví, života, majetku a základních práv). Tuto 
péči vykonávají v rozsahu vymezeném v plánech krizové připravenosti,  
které zpracovávají ve spolupráci s orgány kraje, obcí či dalšími orgány dle zvláštních 
právních předpisů. Dle vyhlášky mají být do plánu zahrnuta i mimořádná opatření  
na řešení dopadů KS, které by mohly narušit zabezpečení výchovy a vzdělávání. Orgán 
KŘ může svěřit danému zařízení péči o žáky i z jiných vzdělávacích zařízení. Nesmí však 
překročit limit stanovený plánem krizové připravenosti. (Vyhláška č. 281/2001 Sb.) 
 
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 pozdějších předpisů 

Konkrétněji zmiňuje náležitosti krizových plánů a plánů krizové připravenosti  
a určuje způsob, jakým se mají zpracovávat. Obsah a náležitosti krizových plánů a plánů 
krizové připravenosti budou podrobněji rozebrány dále. Rovněž upravuje označování, 
evidenci a manipulaci s písemnostmi a dalšími materiály obsahující zvláštní skutečnosti, 
mezi ty patří i krizové plány. Určuje osoby, které s nimi mohou přijít do styku. (Nařízení 
vlády č. 462/2000 Sb.) 
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Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 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 
pozdějších předpisů 
 Vymezuje obsahové náležitosti, které má splňovat plán krizové připravenosti. 
Blíže konkretizuje, jak má být v plánu uvedeno vymezení předmětu činnosti PO  
nebo PFO a úkoly a opatření, které byly důvodem k jeho zpracování. Taktéž podrobně 
řeší část věnovanou charakteristice KŘ a přehledu a hodnocení možných zdrojů rizik 
 a analýzy ohrožení a jejich možný dopad na činnost PO a PFO.  

Popisuje potřebné náležitosti operativní části plánu, tedy přehled opatření 
vyplývajících z krizového plánu příslušného orgánu KŘ a způsob zajištění jejich 
provedení, způsob zabezpečení akceschopnosti PO či PFO k zajištění krizových opatření 
a ochrany své činnosti. Rovněž je nutné uvést způsob řešení KS identifikovaných 
v analýze možných ohrožení. Dalšími body operativní části plánu jsou opatření 
hospodářské mobilizace u dodavatelů mobilizační dodávky, přehled spojení na příslušné 
orgány KŘ a přehled další plánů. (Metodika zpracování PKP) 

V pomocné části plánu uvádí nezbytnost zpracování přehledu právních předpisů 
využitelných při přípravě na MU nebo KS a k jejich řešení, taktéž přehledu uzavřených 
smluv k zajištění provedení stanovených opatření. Rovněž uvádí podrobnosti o zásadách 
manipulace s plánem a nutnost uvedení geografických podkladů, které se dají použít 
k přípravě a řešení KS. Součástí pomocné části plánu krizové připravenosti prvku KI je 
dále seznam prvků KI, identifikace možných ohrožení jejich funkce a stanovená opatření 
na jejich ochranu. Metodika taktéž obsahuje závěrečná ustanovení, která tato práce 
zmiňuje konkrétněji v části věnující se plánu krizové připravenosti. (Metodika zpracování 
PKP) 
 
Věstník MŠMT, sešit č. 3/2002 Metodický výklad k vyhlášce MŠMT  
č. 281/2001 Sb. (čj.: 30554/2001-20) 

Ve věstníku č. 3 z roku 2002 je uveden Metodický výklad k vyhlášce č. 281/2001 
Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) krizového zákona č. 240/2000 Sb. Jak vyhláška 
zmiňuje, v případě, že se v době KS o děti nemohou postarat jejich zákonní zástupci, je 
pro orgány KŘ povinností zajistit dětem nezbytnou a hlavně nepřetržitou péči. Za tímto 
účelem pověřují orgány KŘ příslušné PO či PFO, kterými mohou být také školy, 
předškolní a školská zařízení. Takováto vzdělávací zařízení mohou být státní, soukromá 
i církevní. (Metodický výklad k vyhlášce MŠMT č. 281/2001 Sb.) 

Úvodní ustanovení vyhlášky vykládá také mimo jiné tak, že se zajištění péče 
nevztahuje na všechny žáky, ale pouze na ty, o které se rodiče za KS nemohou postarat. 
Pokud zákonný zástupce požádá o vydání žáka, odpadá tím vzdělávacímu zařízení 
povinnost zajištění péče. Vzdělávací zařízení má právo požadovat od orgánu KŘ, kterým 
byl osloven, informace, materiální a finanční prostředky a služby, které jsou nezbytné  
pro naplnění stanovených úkolů při přípravě na KS. Dále zmiňuje, že se při určování 
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vhodných vzdělávacích zařízení hledí na vhodnost kapacit pro očekávané počty žáků 
i nad rámec obvyklých potřeb. Orgán KŘ může nařídit uvolnění vhodného prostoru  
pro období předpokládané či již nastalé KS. (Metodický výklad k vyhlášce MŠMT 
č. 281/2001 Sb.) 

Metodika také zmiňuje pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy platící 
pro ředitele vzdělávacích zařízení začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných 
situací do vzdělávacích programů. Za tímto účelem mají být vzdělávací programy 
doplněny o zásady ochrany obyvatelstva v případě radiační havárie, základní poznatky  
o ochraně obyvatelstva v případě havárií s únikem škodlivin do životního prostředí, 
zásady chování obyvatelstva při vzniku živelních pohrom včetně nezbytných dovedností, 
další poznatky a dovednosti z oblasti ochrany člověka za MU (integrovaný záchranný 
systém, mezinárodní úmluvy, sebeobrana). Základní a střední školy mají k dispozici 
příručku - ,,Ochrana člověka za mimořádných situací.“ (Metodický výklad k vyhlášce 
MŠMT č. 281/2001 Sb.) 

Příprava na KS je dle metodiky realizována při běžném chodu zařízení v rámci 
plánu krizové připravenosti, nácviku a vzdělávání žáků i zaměstnanců. Aby byla zajištěna 
komplexní péče pro žáky při MU či KS, zpracovává vzdělávací zařízení požadované 
plány či poskytuje potřebné podklady pro krizové plány orgánů KŘ. Dále metodika uvádí 
blíže činnosti, které vzdělávací zařízení provádí obsahově v rámci plánu krizové 
připravenosti a rozsah činností ředitele zařízení v přípravné fázi. Taktéž uvádí,  
že po vyhlášení krizového stavu má ředitel vzdělávacího zařízení právo nařídit svým 
zaměstnancům pracovní pohotovost. Orgány KŘ pak po dohodě s ředitelem zařízení 
mohou uložit fyzické osobě pracovní povinnost či výpomoc v souvislosti s činností 
daného vzdělávacího zařízení. Výběr vhodných osob k vykonávání péče o žáky bude 
zajištěn definováním požadavků, jejichž posouzení je v kompetenci ředitele zařízení. 
(Metodický výklad k vyhlášce MŠMT č. 281/2001 Sb.) 

 
2.2  Problematika plánování 

Plánování obecně je jednou z manažerských, tedy řídících funkcí. Za stěžejní 
myšlenku považuji to, že plánování lze definovat jako proces, při kterém vybíráme cíle  
a následně hledáme cesty (činnosti) vedoucí k jejich naplnění. A to vše činíme  
za okolností, které jsou nám k dispozici, v drtivé většině případů tedy prostřednictvím 
omezených zdrojů. S omezenými zdroji se setkáme i za běžné situace, za krizového stavu 
se však dá předpokládat, že se nám již tak omezené zdroje ještě zúží. Tato skutečnost 
musí být při vytváření jakéhokoli plánu brána v potaz. (Šenovský, Adamec, Vaněk, 2006) 

Obecně při plánování tedy stanovujeme cíle, kterých chceme dosáhnout, určujeme 
úkoly a činnosti, jenž je potřeba provést, aby byly cíle dosaženy. Dále při těchto 
činnostech využíváme již zmíněných zdrojů, tedy sil a prostředků, přičemž se, pokud 
možno, držíme metodických pokynů či zásad. Za využití současné situace a poznatků  
z minulosti tedy plánujeme, jak ovlivníme budoucnost. Na tento vztah je nutno brát zřetel. 
Nicméně je důležité podotknout, že prognózy vývoje situace, na základně kterých plán 
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zpracováváme, nemusí vždy odpovídat budoucnosti. Z toho důvodu je lepší mít 
naplánované i alternativní postupy, úkoly a opatření k dosažený stanovených cílů i za 
změněných podmínek. (http://www.miras.cz/seminarky/management-planovani.php) 

„Minulost není třeba milovat, stačí jí rozumět a nezapomenout, že končí v 
budoucnosti.“  

Miroslav Ivanov 
Cíle plánování 

Plánované cíle by v první řadě měly být realistické, vycházející z možností 
organizace a vyjadřující stav, který chceme dosáhnout. Na druhou stranu by se měly 
v plánování objevit především takové cíle, které jsou pro daný subjekt stěžejní, 
významné, neboť plánování je samo o sobě činností časově a mnohdy i finančně 
náročnou, tudíž by také mělo být opodstatněné. Zároveň je lepší cíle přesně definovat, 
ideálně nastavit takové cíle, které jsou měřitelné. To z toho důvodu, že je snadnější 
později určit, zda naplánovaných cílů bylo dosaženo. Taktéž se usnadní průběžné 
hodnocení či kontrola plnění stanovených cílů. Ne vždy však jsou naše cíle měřitelné, 
proto je velmi důležité je blíže specifikovat. (http://www.miras.cz/seminarky/ 
management-planovani.php) 

Cílů by nemělo být stanovováno příliš mnoho, neboť je pak vyšší pravděpodobnost, 
že nějakého cíle nebude dosaženo. Pokud se určí menší počet cílů, lze se na jejich 
dosažení v plánování podrobněji zaměřit. Pro stanovení cílů existuje jakési pravidlo 
SMART. Jedná se o počáteční písmena vlastností v angličtině, které by měly námi určené 
cíle mít. Cíl by tedy dle pravidla SMART měl být: 

S- specific, significant, stretching/ specifický, významný, posouvající; 
M- measurable, meaningful, motivational/ měřitelný, smysluplný, motivující; 
A- agreed, achievable, acceptable/ odsouhlasený, dosažitelný, akceptovatelný; 
R- realistic, relevant, / realistický, odpovídající; 
T- time-based, timed, trackable/ založený na čase, termínovaný, dohledatelný. 

(https://www.projectsmart.co.uk/smart-goals.php)  
 K pravidlu SMART existuje několik alternativ, jedou z nich je např. pojem 

DUMB, jehož význam je: 
D- doable/ proveditelný; 
U- understandable/ pochopitelný; 
M- manageable/ zvládnutelný; 
B-beneficial/ prospěšný. (Guskey, Bailey, 2009.) 

Úkoly a činnosti 
Po výběru cílů přichází stanovení úkolů, které musí daná organizace a její 

pracovníci splnit, aby těchto cílů dosáhli. Jako cíle však musí být i úkoly v první řadě 
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proveditelné pro zaúkolované osoby pochopitelné a zvládnutelné. Taktéž by měly být 
prospěšné v rámci procesu dosahování cíle. Druhy plánovaných činností se samozřejmě 
různí, vždy by však měly být smysluplné- tj. obsahově souviset s naplňováním cíle. 
V plánu jasně, věcně a přehledně stanovíme obsah úkolů a činností, abychom předešli 
případným odlišným interpretacím.(Guskey, Bailey, 2009.) 

Za provedení daných úkolů a činností ustanovujeme někoho odpovědným, přičemž 
je podstatné úkol zadat vhodnému pracovníkovi, tedy kvalifikovanému, výkonnému, 
zodpovědnému a adekvátně proškolenému. Důležité je naplánovat také pravidelné 
kontroly, zda jsou úkoly plněny tak, jak mají být a činnosti prováděny způsobem 
zamýšleným v plánu. Kromě úkolů a činností je možné v plánu stanovit také opatření 
nutná k dosažení cílů. Mezi opatřeními mohou být např. změny v organizační struktuře, 
omezení či zákaz činnosti, navýšení zdrojů atd. (http://www.miras.cz/seminarky/ 
management-planovani.php)  
 
Zdroje 

,,Dělejte, co umíte, s tím, co máte, tam, kde jste.“  
Theodore Roosevelt  

Zdroje v případě krizového plánování hrají důležitou roli. S využitím dostupných 
zdrojů naplňujeme naplánované cíle. Čím více budou zdroje v plánu specifikovány, tím 
se pravděpodobněji naplní stanovené cíle. K dosažení námi vytyčených cílů využíváme 
zdroje finanční, lidské, informační, časové, materiálové. Za zdroje lze považovat také 
znalosti a metody. (Šenovský, Adamec, Vaněk, 2006) 

Zdroje jsou omezení, která musí manažer při plánování respektovat. (Šenovský, 
Adamec, Vaněk, 2006) Dobrý manažer však dostupné zdroje maximálně efektivně vyžije 
a z možného omezení tak udělá výhodu. Za zásadní se dnes považují zejména zdroje 
finanční, neboť s jejich pomocí lze nabýt i zdrojů materiálových či lidských. Nicméně jen 
s využitím finančních prostředků stanovených cílů nedosáhneme. Ne vše se dá financemi 
ovlivnit, jedním z podstatných faktorů plánování, jenž neovlivníme je čas. Jako zdroj je 
proto spíše výsadou připravených. Může se stát, že i sebelepší plán selže kvůli nedostižení 
stanoveného termínu. (https://managementmania.com/cs/planovani-zdroju) 

Co se týče informací, jejich význam jde ruku v ruce s jejich výpovědní hodnotou. 
Hodnota následně kolísá s jejich aktuálností a ověřitelností. Do plánování bychom měli 
zahrnout jen relevantní, pravdivé informace, jenž souvisí s dosažením stanovených cílů. 
V oblasti personálního zabezpečení je důležité dbát na kvalifikaci odpovědných 
pracovníků. Podstatné je seznámit je s úkoly, které jsme jim na základě plánu stanovili  
a dohlídnout na jejich plnění. Nemělo by se zapomínat na motivaci pracovníků k plnění 
oněch úkolů, neboť jejich pracovní nasazení může časem pod vlivem různých okolností 
polevovat. Motivací už může být i samotné seznámení daného pracovníka s vytyčeným 
cílem a srozumění ho s jeho důležitostí pro naplnění plánu. (Hruška, 2003) 

K naplnění plánu dále využíváme dostupné materiální zdroje a infrastrukturu a to 
v co nejefektivnější míře. Pokud nám dostupné materiální zdroje pro dosažení cílů 
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nestačí, je možné si je pro tento účel nasmlouvat, pronajmout, eventuálně koupit, náklady 
však musí být přiměřené hodnotě stanovených cílů. 

 
2.3 Bezpečnostní plánování v České republice 

V současnosti rozeznáváme v oblasti bezpečnosti státu tyto druhy plánování: 
1) Havarijní plánování; 
2) Krizové plánování; 
3) Civilní nouzové plánování; 
4) Plánování obrany státu. 

 
Havarijní plánování 

Havarijní plánováním rozumíme soubor postupů, metod a opatření, které věcně 
příslušné orgány užívají při přípravě na provádění záchranných a likvidačních prací  
na vymezeném území. Výsledkem havarijního plánování jsou zpracované havarijní 
plány, což jsou dokumenty obsahující činnosti a opatření potřebné ke zmírnění  
či odstranění následků MU nebo havárie. V zásadě rozlišujeme 3 základní typy plánů: 
(Šenovský, Adamec, Vaněk, 2006) 

1) Havarijní plán kraje, jenž je určen pro řešení mimořádných událostí 
vyžadujících třetí či zvláštní stupeň poplachu; 

2) Vnější havarijní plán pro území v zóně havarijního plánování zpracovávají 
povinně jaderná zařízení, pracoviště IV. kategorie a další objekty, kde hrozí 
závažná havárie způsobena chemickými látkami; 

3) Vnitřní havarijní plán, který zpracovává právnická osoba, provozovatel objektu, 
u kterého hrozí riziko vzniku závažné havárie a je zařazen do skupiny B  
dle zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií nebo provozovatelé 
pracovišť IV. kategorie a jaderných zařízení. (Šenovský, Adamec, Vaněk, 2006) 
 

Krizové plánování 
Krizové plánování považujeme za nástroj KŘ. Zatímco v rámci havarijního plánování 

se pohybujeme spíše v oblasti mimořádných událostí, krizové plánování je zaměřeno  
na plánování opatření k řešení krizových stavů. Je souborem plánovacích činností, 
procedur orgánů krizového řízení a vazeb mezi nimi a jinými státními nebo veřejnými 
institucemi, PO nebo PFO k uskutečňování cílů a dále také úkolů, kterými se podílí  
na zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatelstva za krizových situací. (Horák, 
Kyselák, 2011) Hlavními dokumenty v oblasti krizového plánování je krizový plán a plán 
krizové připravenosti. 
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1) Krizový plán je dokument, jímž orgány KŘ plánují ve své působnosti opatření  
a postupy k řešení případného vzniku krizové situace; (Horák, Kyselák, 2011) 

2) Plán krizové připravenosti upravuje připravenost PO a PFO na řešení krizové 
situace, která je dotčená jeho zpracováváním. Rovněž i některých orgánů KŘ. 
(Šenovský, Adamec, Vaněk, 2006) 
 

Civilní nouzové plánování 
Civilní nouzové plánování slouží k přípravě opatření na zajištění ochrany 

obyvatelstva, ekonomiky státu, kritické infrastruktury. Taktéž řeší opatření v případě 
vzniku jaderné havárie, prevenci proti použití zbraní hromadného ničení. Zároveň plánuje 
možnosti řešení způsobů odstraňování následků jaderné havárie či použití ZHN. Jakožto 
nezbytnost pro zajištění bezpečnosti České republiky pomáhá civilní nouzové plánování 
zkoordinovat požadavky na civilní zdroje. V rámci NATO je však toto plánování 
vnímáno jako součást systému obranného plánování. (http://www.mvcr.cz/clanek/civilni-
nouzove-planovani.aspx) 
 
Plánování obrany státu 

Plánování obrany státu je plánování opatření, jejichž účelem je zajistit 
svrchovanost, územní celistvost, ochránit právní a demokratické principy, život, zdraví  
a majetek obyvatel státu před vnějším napadením. To s  ohledem na závazky 
v mezinárodních bezpečnostních organizacích, zejména těch o společné obraně. Dále 
soubor opatření k zabezpečení účasti ČR na mírových operacích a to včetně podílu 
ozbrojených sil, tedy armády ČR, na činnosti v mezinárodních organizací na zajištění 
míru. V neposlední řadě i opatření, aby mohl být zajištěna účast ČR na záchranných 
pracích a v rámci plnění humanitárních úkolů. Plánování obrany státu může být využito  
při posledních dvou krizových stavech, tedy stavu ohrožení státu a válečném stavu, 
ale i za běžných podmínek v ČR, jakožto plnění jejích úkolů. (Šenovský, Adamec, Vaněk, 
2006) 

Součástí plánování obrany státu je obranné, operační a mobilizační plánování, 
plánování připravenosti obranného systému státu a dále také plánování příprav 
k záchranným pracím a plnění humanitárních úkolů. Výstupem plánování obrany státu je 
Plán obrany České republiky, což je základní dokument zpracovávaný Ministerstvem 
obrany pro zajištění obrany státu. (Šenovský, Adamec, Vaněk, 2006) 
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Nyní je zřejmé, pro kterou oblast bezpečnosti je určen určitý druh plánování  
a že za určitých případů se i jisté plány překrývají. Dokumenty krizového plánování jsou 
používány jako podklady k řešení KS či stavů. I když samotné krizové stavy nejsou 
v České republice časté, je nezbytné se na ně připravit, neboť svým rozsahem závažně 
narušují funkce státu. Dále je uveden přehled vyhlášených krizových stavů v ČR.  
Při těchto krizových stavech již byly některé bezpečnostní plány využity, zejména tedy 
ty z oblasti krizového plánování.  

 
Tabulka 1 Vyhlášené krizové stavy v ČR (http://www.hzscr.cz/clanek/web-krizove-rizeni-a-
cnp-krizove-stavy-krizove-stavy.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D) 

Rok Krizový stav Důvod vyhlášení 
2002 Stav nebezpečí Povodně 
2002 Nouzový stav Povodně 
2004 Stav nebezpečí Sesuv skalního masivu 
2004 Stav nebezpečí Odstraňování následků 

živelní pohromy 
2005 Stav nebezpečí Porucha vodního díla 

 2006 Stav nebezpečí Povodně 
2006 Nouzový stav Povodně 
2006 Stav nebezpečí Sesuv skalního masivu 
2006 Stav nebezpečí Nebezpečné látky 
2007 Nouzový stav Orkán Kyrill 
2009 Stav nebezpečí Povodně 
2010 Stav nebezpečí Povodně 
2013 Stav nebezpečí Povodně 
2013 Nouzový stav Povodně 
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2.4 Problematika krizového plánování 
Obsah krizových plánů a jejich struktura jsou ukotveny legislativou. Jednotné 

zpracování je zcela nezbytné pro jejich pozdější využitelnost. Otázka krizového 
plánování sehrává v rámci krizového řízení významnou úlohu. (Bříza, 2014) Samotné 
plánování probíhá v rámci příprav na řešení KS, mimo období hrozby. Posléze jsou 
krizové plány podklady sloužící orgánům KŘ a dalším dotčeným pro pokud možno 
nejefektivnější vypořádání se těmito situacemi. Šíře zpracování dokumentace závisí  
na míře začlenění do struktury bezpečnostního systému státu. (Horák, Kyselák, 2011) 

Krizové plánování můžeme rozdělit na základě druhu řešených krizových situací, 
tedy krizové plánování k řešení vojenských KS a krizové plánování k řešení nevojenských 
KS. Dále plánovací dokumentaci rozlišujeme na plánovací a řídící. Cílem plánovací 
dokumentace je vytyčit síly, prostředky a zdroje nutné k zvládnutí MU (KS). Zatímco 
řídící dokumentace slouží už jako podklad k onomu řešení a úspěšnému zvládnutí nastalé 
KS. (Šenovský, Adamec, Vaněk, 2006) 

 
2.4.1 Krizový plán 

Krizový plán je zpracováván příslušnými orgány KŘ v rámci jejich působnosti. 
Hotový plán je každé 4 roky aktualizován, pokud však dojde ke změně skutečností, která 
má vliv na obsah plánů, jsou tyto skutečnosti do plánu zaneseny bezodkladně. Plán se 
zpracovává v písemné a elektronické formě. Existuje krizový plán ministerstva, krizový 
plán kraje a krizový plán ORP. (Šenovský, Adamec, Vaněk, 2006) V rámci těchto úrovní 
jsou jisté specifikace, jenž budou zmíněny.  

Obsah krizového plánu je podrobně určen NV č. 462/2000 Sb. Člení se do tří 
základních částí- základní, operativní a pomocné. Konkrétní obsah náležitostí těchto částí 
jsou uvedeny níže. 

1) Základní část: 
- Údaje o zpracovatelích plánu, charakteristiku a specifika objektů zanesených  

do plánu, vymezení působnosti, organizaci, úkoly a členy orgánů KŘ; 
- Výčet možných zdrojů rizik, analýzy se závěry na možné dopady při vzniku MU 

(KS); 
- Uvádí seznam PO a PFO zajišťujících opatření, která z plánu vyplývají. 
2) Operativní část: 
- Výčet krizových opatření a způsob jejich proveditelnosti; 
- Plán nezbytných dodávek a hospodářské mobilizace; 
- Přehled spojení (dále organizace komunikační a informačních systémů, zásady 

poskytování informací) na subjekty, které se podílejí na připravenosti a řešení KS; 
- Způsob, jakým budou plněna regulační opatření; 
- Podrobněji rozpracované typové plány k řešení konkrétních MU (KS); 
- Přehled dalších plánů zpracovaných dle zvláštních právních předpisů, které jsou 

využitelné při řešení KS. 
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3) Pomocná část 
- Přehled legislativních dokumentů využitelných k přípravě a řešení KS; 
- Zásady pro manipulaci s plánem; 
- Geografické podklady; 
- Další související dokumenty, např.: vnitřní krizový plán ústředního správního 

úřadu, typové plány, plán akceschopnosti zpracovatele krizového plánu, vzory 
řídících aktů a hlášení, jednací řády, pomůcky sloužící ke zpracovávání plánu. 

Krizový plán ministerstev a jiných správních úřadů v základní části obsahuje přehled 
jednotlivých prvků KI a prvků evropské KI, které ústřední správní úřad vybírá. Uvádí se 
v něm pouze ty hrozby, které by mohly ohrozit činnost daného správního úřadu. (Frölich 
a kol., 2014) 
Krizový plán kraje slouží k účelům krizového dokumentu územního správního úřadu, 
bezpečnostní rady a krizového štábu. V pomocné části obsahuje mimo jiné vzor 
k rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí, havarijní plán krajem, přehled sil a prostředků, 
katalog krizových opatření, povodňový plán povodí, plán nezbytných dodávek, plán 
spojení kraje, plán materiálně technického zabezpečení, plán zdravotnického 
zabezpečení, plán hospodářské mobilizace a operační plány k řešení dalších očekáváných 
krizových situací. (Šenovský, Adamec, Vaněk, 2006) 
Krizový plán obce s rozšířenou působností obsahuje jako jedno ze specifik přehled 
prvků KI a evropské KI nacházejících se ve vlastním správním obvodu ORP. Uvádí se 
v něm hrozby, které by mohly ohrozit bezpečnost, životy a zdraví obyvatel, majetek  
a životní prostředí na území obce. (Frölich a kol., 2014) 

2.4.2 Plán krizové připravenosti 
Plán krizové připravenosti je plánovacím dokumentem pro PO a PFO, ORP  

anebo územní správní úřady a subjekty KI, které mají zajišťovat opatření vyplývající 
z krizového plánu. Jedná se např. o nemocnice, školská zařízení, správy sociálního 
zabezpečení, ale i o některé orgány KŘ (krajský úřad, HZS kraje, ORP). Vyhotovuje se 
nejméně v jednom kuse v papírové formě a elektronické. Stejně jako krizový plán se 
aktualizuje každé 4 roky či bezodkladně v případě změny skutečnostní, která má vliv  
na obsah plánu. Tento plán má taktéž stejné členění jako krizový plán. Konkrétní 
náležitosti plánu se však již mohou rozcházet, jejich výčet je uveden níže. (Frölich a kol., 
2014) 

1) Základní část: 
- Vymezení činnosti dané právnické či podnikající fyzické osoby a její identifikační 

údaje, tedy název, sídlo a IČ; 
- Důvod pro zpracování plánu krizové připravenosti, zejména tedy stanovené úkoly 

a opatření a který příslušní orgán KŘ je požaduje; 
- Charakteristiku KŘ (uvedení organizace právnické či podnikající fyzické osoby, 

předpokládané změny v této organizační struktuře při zabezpečení činností 
v rámci krizové situace, dále určení orgánů aktivovaných při řešení KS  
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a zabezpečení opatření definovaných v krizovém plánu, kontakty na příslušné 
orgány KŘ a KŠ); 

- Výčet a hodnocení eventuálních zdrojů rizik a jejich dopad na činnost právnické 
či podnikající fyzické osoby, přesněji se v přehledu možných rizik uvedou pouze 
ta, která by mohla ohrozit plnění opatření uvedených v krizovém plánu; 

- Zhodnocení působení konkrétních hrozeb na plnění opatření danou právnickou  
či podnikající fyzickou osoby, které také přináleží vyhodnotit dopady těchto 
hrozeb na její činnost za KS. 

2) Operativní část: 
- Opatření vyplývající z krizového plánu a způsob, jakým budou zajištěna,  

tj. detailní popis úkolů a opatřeních, jenž byly důvodem ke zpracování plánu  
a popis postupů, jakým způsobem budou realizovány, zároveň definování nároků 
na síly a prostředky použitých k účelům zajištění oněch úkolů a opatření; 

- Zabezpečení akceschopnosti k provedení opatření dané právnické  
nebo podnikající fyzické osoby (blíže popis fyzické ostrahy, technické ochrany  
a režimových opatření, seznam odpovědných osob s určenými pravomocemi 
k plnění opatření z krizového plánu, způsob zabezpečení změn v organizační 
struktuře PO a PFO za KS a zajištění komunikace mezi prvky této struktury); 

- Jednotlivé postupy k řešení identifikovaných KS, zejména definování 
naplánovaných opatření pro překonání KS a nezbytných sil a prostředků k tomuto 
účelu; 

- Plán opatření hospodářské mobilizace zpracovávaný dodavatelem mobilizační 
dodávky; 

- Přehled spojení na dané orgány KŘ a další subjekty, jenž se podílejí na zajištění 
úkolů a opatření z krizového plánu (telefonní čísla, emailové adresy), dále popis 
a struktura spojení, jedná-li se o osobní spojky, radiové spojení; 

- Přehled využitelných plánů k řešení KS, jejich zpracovatel a místo uložení. 
3) Pomocná část: 
- Výčet právních předpisů, které se dají využít při přípravě či řešení MU či KS,  

jenž mohou ohrozit plnění opatření uvedených v krizovém plánu; 
- Přehled smluv, jenž byly uzavřeny k zajištění provedení krizových opatření 

primárně za účelem pomoci, spolupráce a dodávky služeb; 
- Zásady manipulace s plánem, místo uložení, způsob aktualizace, kdo nese 

odpovědnost za zpracování jednotlivých částí plánu; 
- Geografické podklady v analogové či digitální formě; 
- Další dokumenty dle uvážení, které souvisejí s přípravou a řešením MU (KS), 

např. vzory hlášení, dohody o spolupráci, jednací řády. (Metodika zpracování 
PKP) 

Plán krizové připravenosti subjektu KI identifikuje možná rizika ohrožující funkce 
prvku KI a v důsledku těchto ohrožení určuje opatření k jeho ochraně. V případě, že je 
prvek KI členěn do více prvků, může být jako součást plánu krizové připravenosti 
vyhotoven pro každý tento prvek dílčí plán subjektu KI. 
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1) Základní část dále obsahuje kromě náležitostí klasického plánu krizové 
připravenosti seznam prvků KI a identifikaci ohrožení prvku KI; 

2) Operativní část se zaměřuje na konkrétní ochranu funkce prvku KI a k tomuto 
účelu určuje další opatření a postupy jejich realizace; 

3) Pomocná část obsahuje další dokumenty související s ochranou funkce prvku 
KI. (Horák, Kyselák, 2011) 

 
2.5 Význam krizového plánování 

Význam krizového plánování můžeme poněkud zjednodušeně vyjádřit cíli,  
které nám pomáhá dosahovat. Neboť jak řekl Antoine de Saint-Exupéry: „Cíl bez plánu 
je pouze přání.“ Cíle krizového plánování jsou:  

1) Příprava celkové plánovací dokumentace pro případy řešení KS; 
2) Nastolení takové podmínek, aby bylo umožněno snížit riziko vzniku KS 

na co nejnižší možnou úroveň; 
3) Vytvoření okolností, za kterých bude možné odstranit následky vzniklé KS; 
4) Zajištění přípravu sil, prostředků a zdrojů nutných pro překonání KS; 
5) Vytvoření organizační struktury k rychlé aktivaci prvků bezpečnostního 

systému státu; 
6) Za účelem snadnější výměny informací vytvoření databanku základních údajů  

o subjektech KŘ a osob dotčených KS; 
7) Určit hospodářská opatření za KS; 
8) Zabezpečení potřeb k zajištění činnosti a podpora ozbrojených sil, ozbrojených 

bezpečnostních sborů atd. při řešení KS; 
9) Připravení přehledu zabezpečení nezbytných dodávek, tj. přehledu výrobků, 

prací a služeb, bez kterých by nebylo možné KS překonat; 
10) Na základě analýz stanovení výše a druhu státních hmotných rezerv, dále  

kde k těmto účelům určit skladovací prostory a naplánovat, jakým způsobem 
budou státní hmotné rezervy realizovány; 

11) Pokrýt všechny požadavky, které z krizových plánů vyplývají; 
12) Vytvořit systém uvědomění, varování a vyrozumění obyvatelstva a sil  

a prostředků vyčleněných na řešení KS; 
13) Pro pracovníky krizového řízení vyhotovit metodiku činností; 
14) Určit opatření k psychosociální pomoci pro osoby zasažené KS či zachraňující. 

(Novák, L. a kol. 2005) 
 

Z  uvedeného výčtu cílů vyplývá, že krizové plánování hraje jednu z klíčových 
rolí v přípravě na KS a dále i při jejich řešení. Skutečný význam však pomáhá nastínit 
myšlenka Alana Lakeina. 

„Plánování znamená přenesení budoucnosti do současnosti, abyste mohli pro 
budoucnost něco udělat již nyní.“ 
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Vyplývá z ní také, že se pomocí plánování zamýšlíme nad budoucím vývojem 
současné situace, což činíme z důvodu, abychom byli připraveni na okolnosti, o kterých 
si myslíme, že by mohly nastat. V rámci krizového plánování vytváříme možné příští 
scénáře KS, o kterých se domníváme, že se mohou odehrát. Tak činíme, neboť chceme 
budoucnost ovlivňovat vždy ve svůj prospěch. KS obecně za prospěšné nepovažujeme, 
proto se jim snažíme předcházet nebo je zvrátit. Plánováním se ubezpečujeme,  
že i po vzniku KS budeme mít budoucnost ve svých rukou. Kromě tedy výše zmíněných, 
má krizové plánování ještě jeden význam, přináší pocit připravenosti.  
 

2.6 Krizové plánování a školská zařízení 
Školská- vzdělávací zařízení mají v rámci svého předmětu působnosti nelehký úkol. 

Jejich cílem je vzdělávat a vychovávat žáky, které jim za tímto účelem svěřují rodiče.  
I v rámci jejich běžné činnosti proto musí zajistit určitá opatření zabezpečující vhodné 
podmínky pro mládež. S tím souvisí i dodržování bezpečnostních opatření, neboť děti 
jsou obecně považovány za nejzranitelnější část populace a společnost se je tedy,  
jakožto nejcitlivější bod, snaží chránit. Obecně, pokud jsou při jakékoli MU zasaženy 
děti, je to pro společnost velmi citlivé téma. I na tento ohled musí být proto v rámci 
krizového plánování brán zřetel.  

Ředitel vzdělávacího zařízení se může během své činnosti setkat i s řešením různých 
mimořádných událostí (živelní pohromy, havárie, atd.), které mohou ohrozit zdraví, 
životy žáků či ohrozit majetek dětí případně zařízení. V  důsledku tohoto ohrožení bude 
muset přijmout opatření k ochraně žáků. Během těchto MU či KS bude muset taktéž 
zvýšeně komunikovat se zákonnými zástupci dětí a s orgány KŘ. (Metodický výklad  
k vyhlášce MŠMT č. 281/2001 Sb.) Pro ředitele vznik MU bude znamenat zvýšené 
pracovní nasazení, neboť mu kromě běžné činnosti přibydou i další povinnosti nejen 
v souvislosti s plněním úkolů stanoveným orgány KŘ. Je třeba si uvědomit, že ředitelé 
vzdělávacích zařízení nejsou v první řadě odborníci v oblasti bezpečnosti a zajišťování 
bezpečnosti není jejich hlavní pracovní náplní. Z toho důvodu se účastní různých školení, 
které organizuje ORP ve spolupráci se vzdělávacími zařízeními, za účelem zajištění 
odborné připravenosti. Tato školení však nemohou dostatečně zaručit správnost reakcí 
ředitele na MU. Zpracovaná bezpečnostní dokumentace může řediteli usnadnit 
rozhodování a sloužit jako podklad pro řešení těchto nestandardních situací.  

V rámci přípravy a řešení možných KS vzdělávací zařízení přijímají preventivní 
opatření, vybírají zaměstnance eventuálně žáky, které školí a podrobují výcviku,  
při plnění povinností dle krizového zákona spolupracují s příslušnými orgány veřejné 
správy a dalšími osobami. Školská zařízení mohou být dotčena zpracováváním plánů 
krizové připravenosti, v případě, že je příslušný orgán KŘ určí, jako zařízení, která se 
budou v případě KS starat o žáky, o něž se nemohou postarat jejich zákonní zástupci. 
Tímto orgánem je dané krajské ředitelství HZS ČR. Zpracovávání plánu krizové 
připravenosti pro potřeby vzdělávacího zařízení ve Středočeském kraji může probíhat 
v rámci informačního systému SYPOS nebo samostatně dle Metodiky zpracovávání 
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plánů krizové připravenosti. Určené zařízení má pak za úkol v rozsahu stanoveném tímto 
plánem zabezpečit nezbytně nutnou základní péči a ochránit zdraví, život a majetek žáků 
včetně zajištění jejich základních práv a svobod. Tuto péči musí poskytovat v době KS 
nepřetržitě. Mimo výchovně vzdělávací činnost tedy vzdělávací zařízení zajišťuje 
nepřerušovaně nezbytně nutnou základní péči, což je zejména ubytování, stravování, 
první pomoc, psychologickou a zdravotní péči v součinnosti s příslušnými odbornými 
orgány a zařízeními. Taktéž by mělo vést evidenci ubytovaných osob a trvale ji 
aktualizovat a zároveň poskytovat pomoc žákům při vyhledávání jejich zákonných 
zástupců. (Metodický výklad k vyhlášce MŠMT č. 281/2001 Sb.) Do plánů krizové 
připravenosti musí vzdělávací zařízení zahrnout především: 

1) Způsoby ohrožení a druhy možných KS a zároveň určit úroveň těchto ohrožení 
zohledňující míru rizika; 

2) Minimální počet zaměstnanců, kteří jsou potřební k zajištění povozu zařízení; 
3) Nezbytné navýšení počtu zaměstnanců při plnění úkolů v KS; 
4) Maximální počet žáků, jenž lze do zařízení umístit, eventuálně stravovat  

ubytovat v době krizového stavu; 
5) Personální zabezpečení provozu, tj. i seznámení zaměstnanců a žáků s úkoly,  

které budou plnit při KS; 
6) Vnitřní předpis reflektující organizační zabezpečení činnosti zařízení v rámci KS; 
7) Způsob, jakým bude zajištěn dozor či dohled nad žáky umístěných do zařízení 

mimo vyučovací dobu; 
8) Seznam úkolů, které budou plnit zaměstnanci při KS; 
9) Zajištění nezbytných zdrojů (materiálových, technických, energetických), v první 

řadě potravin, vody, léčiv, prostředků pro hygienu, potřeb pro nouzové ubytování 
a požární technické přístroje (v rámci tohoto se lze obrátit na hejtmana kraje,  
který je za stavu nebezpečí oprávněn zajistit přednostní zásobování dětských 
zařízení); 

10) Způsob dodržení základních hygienických a zdravotních podmínek dle platných 
předpisů; 

11) Způsob, jakým bude dodržena bezpečnost provozu zejména ochrana a bezpečnost 
zdraví při práci; 

12) Zajištění dočasné změny výchovně vzdělávacího procesu; 
13) Organizační zabezpečení krizového řízení, tedy soupis adres, telefonních čísel,  

a to především na příslušný krizový štáb, střediska pro zásobování, zdravotníky, 
sociální pracovníky, pedagogicko psychologickou poradnu, hasiče, policii, atd.; 

14) Formuláře k evidenci umístěných žáků; 
15) Přehled o zaměstnancích zařízení; 
16) Podklady pro účetnictví a pro ekonomickou evidenci; 
17) Uzavřené smlouvy k zabezpečení spolupráce při krizových situacích. (Metodický 

výklad k vyhlášce MŠMT č. 281/2001 Sb.) 
V rámci plánů krizové připravenosti a v návaznosti na krizové plány územních 

orgánů se obvykle připravují dohody, které vstupují v platnost po vyhlášení krizového 
stavu. Ředitel zařízení by při přípravě na KS měl postupovat, jakoby již byl počet 
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žáků navýšen na určený maximální stav. Účelem plánu krizové připravenosti je 
vytvoření vhodných podmínek pro rychlou a hlavně účinnou reakci vedoucích 
pracovníků vzdělávacího zařízení po vzniku mimořádné události. Jde tedy o naplnění 
obsahu Ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, v přenesení 
významu se jedná o ochranu života a zdraví žáků a zaměstnanců vzdělávacího 
zařízení. (Metodický výklad k vyhlášce MŠMT č. 281/2001 Sb.) 
Plán krizové připravenosti zpracovává vzdělávací zařízení zejména v případech, kdy: 
- Je určeno jako subjekt zabezpečující nepřetržitou péči o žáky dle vyhlášky 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., kterou se provádí 
§ 9 odst. 3 písm. a) krizového zákona; 

- Je určeno jako místo nouzového ubytování a stravování dle požadavků orgánů 
 KŘ a na základě krizového plánu; 

- Má povinnost zabezpečit přípravu v místech poskytování vzdělávání  
nebo školských služeb na vznik KS, která může bezprostředně ohrozit zdraví  
a životy zaměstnanců a žáků a může případně vést až k vyhlášení krizového stavu. 
(https://sypos.kr-stredocesky.cz/) 



 

22 
 

3 Cíle práce  
 

Cílem teoretické části bude popsat legislativní rámec oblasti krizové připravenosti 
a plánování, tzn. zmínit zákony upravující tuto problematiku včetně příslušných nařízení 
či vyhlášek. Dále si práce klade za cíl seznámit čtenáře s krizovým plánováním včetně 
nezbytných východisek, tedy obecně se zásadami plánování, a jak Česká republika 
pojímá bezpečnostní plánování obecně. Teoreticky práce uvede obsah plánu krizové 
připravenosti, jehož návrh, bude předmětem zpracování v praktické části. Vzhledem 
k tomu, že návrh plánu bude zpracováván pro Základní a mateřskou školu v Jesenici, 
bude v závěru práce přiblížena problematika krizového plánování pro vzdělávací 
zařízení.  

Cílem praktické části bakalářské práce je zpracovat návrh Plánu krizové 
připravenosti školského zařízení ZŠ a MŠ Jesenice na adrese Školní 323, Jesenice 270 
33, okres Rakovník v informačním systému SYPOS, který je využíván pro potřeby 
krizového řízení. Plán bude obsahovat všeobecné informace o daném vzdělávacím 
zařízení, dále údaje o spojení na orgány KŘ a další důležité subjekty, předpokládaná 
ohrožení objektu a jejich analýzu. Budou navržena opatření a činnosti při vzniku 
mimořádné události. Určí se způsob ochrany zaměstnanců i svěřených žáků vzdělávacího 
zařízení. Bude naplánováno personální a materiálové zabezpečení opatření vyplývajícího 
z Krizového plánu ORP Rakovník. Části zhotoveného návrhu budou komparovány s již 
existujícím, reálným plánem krizové připravenosti vzdělávacího zařízení, v tomto 
případě speciální školy pro mentálně postižené Pařížská 2249, Kladno z roku 2004. 
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4 Metodika 
Při tvorbě návrhu Plánu krizové připravenosti ZŠ a MŠ Jesenice, okres Rakovník 

budeme postupovat dle pokynů metodiky zpracování plánů krizové připravenosti  
podle § 17 až 18 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 pozdějších předpisů. Zároveň také vycházíme ze základních informací 
zmíněných v předchozí literární rešerši. A v neposlední řadě snažíme držet Metodického 
výkladu k vyhlášce MŠMT č. 281/2001 Sb., který pro nás bude nejvíce směrodatný. Jako 
jediný totiž blíže popisuje způsob provádění opatření, jenž bylo důvodem ke zpracování 
PKP.  

Základ návrhu vytvoříme pomocí informačního systému SYPOS Středočeského 
kraje, který je určen pro zpracovávání plánů krizové připravenosti. Výsledek však 
uzpůsobíme tak, aby odpovídal potřebám k zabezpečení opatření vyplývajícího 
z Krizového plánu ORP Rakovník, konkrétně požadavku na zabezpečení nepřetržité péče 
o žáky v případě, že se o ně během KS nemohou postarat jejich zákonní zástupci. Rovněž 
se budeme snažit řídit dle rad odborníků, které uvádíme v poděkování práce. Potřebná 
data pro zpracování plánu budeme získávat na základě analytických poznatků  
např. z mapových podkladů, projektové dokumentace budov, analýzy rizik ORP 
Rakovník a ve spolupráci s ředitelkou zařízení paní Mgr. Danuší Vopatovou. Zařízení 
jsme již také osobně navštívili, čímž jsme se snažili předejít případným mylným dojmům, 
které by mohly vzniknout pouze na základě podkladové dokumentace. 

Rizika školského zařízení zhodnotíme obecným vzorec pro kvantifikaci rizik  
R = P × N, kde R je riziko, P pravděpodobnost vzniku nebezpečné události a N jsou 
následky. Stejná metoda je použita i v analýze Plánu krizové připravenosti HZS 
Středočeského kraje. Kritériem výběru jednotlivých druhů ohrožení pro nás bude otázka, 
zda v případě výskytu znemožní plnění opatření z Krizového plánu ORP. Při stanovování 
jednotlivých dílčích cílů plánu krizové připravenosti, které se v našem případě rovnají 
zpracování jednotlivých náležitostí plánu dle Metodiky zpracování PKP, se budeme řídit 
zásadou NUMB. Námi naplánovaná opatření by tedy měla být pro dané školské zařízení 
proveditelná, pochopitelná; zvládnutelná a prospěšná. 

Stěžejní části plánu poté budeme komparovat s dalším plánem krizové 
připravenosti vytvořeným stejným informačním systémem. 
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5 Praktická část 
5.1 Návrh Plánu krizové připravenosti ZŠ a MŠ Jesenice, 

okres Rakovník 
 
 

Plán krizové připravenosti 
školy / školského zařízení 

 
dle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení 

 
 
 
 
Škola / školské zařízení: 
 
 Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník 

 
 

 
 
 
 
Schvaluji:   
 ..........................................................…....................................... (podpis) 

 
    V .................................... dne .............................. 
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Úvod 
Dle §29, odst. 1) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů jsou PO a PFO na výzvu příslušného orgánu KŘ povinny podílet se na zpracování 
krizových plánů při přípravě na řešení KS. Pokud tyto osoby navíc zajišťují plnění 
opatření vyplývající z krizového plánu, ukládá se jim povinnost zpracovávat plán krizové 
připravenosti. Pro PO a PFO je plánovacím dokumentem a slouží jako nástroj k zajištění 
jejich připravenosti na KS, které mohou ohrozit plnění opatření vyplývající z krizového 
plánu. Jsou v něm obsaženy postupy k realizaci daných opatření. (https://sypos. 
kr-stredocesky.cz/)  

Cílem je zpracovat právně závazný dokument, který komplexně popisuje 
připravenost právnické osoby (subjektu), jejich provozoven (míst poskytování vzdělávání 
nebo školských služeb) a vedoucích pracovníků na vznik a řešení krizových situací  
a zabezpečení požadavků orgánů krizového řízení při vyhlášení krizového stavu. 
(https://sypos.kr-stredocesky.cz/) 

Plán krizové připravenosti školy/školského zařízení je zpracován pro ZŠ a MŠ 
Jesenice, okres Rakovník ve spolupráci s orgány obce, orgány kraje, popř. dalšími orgány 
určenými podle zvláštních právních předpisů na základě plnění opatření nepřetržité péče 
o žáky v době KS dle Krizového plánu ORP Rakovník. Činí tak na základě metodiky 
zpracování plánů krizové připravenosti MV-140690-1/PO-PKR-2011 podle § 17 a 18 
nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 krizového zákona. 
(https://sypos.kr-stredocesky.cz/) 

Tento plán krizové připravenosti nabývá účinnosti dnem schválení a jeho platnost je  
do odvolání. Po jeho schválení je ředitel školy z pozice zaměstnavatele povinen seznámit 
s plánem všechny zaměstnance eventuálně i žáky. (https://sypos.kr-stredocesky.cz/) 
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5.1.1 Základní část 
Vymezení předmětu činnosti právnické osoby a úkolů a opatření, které byly 
důvodem ke zpracování PKP 
Tabulka 2 Identifikační údaje právnické osoby 
Název právnické osoby Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres 

Rakovník 
Adresa sídla Školní 323, 27033 Jesenice 
Identifikační číslo 63804395 
Telefon 313 599 810 
E-mail vopatova@zsjesenice.cz 
Informační internetové 
stránky 

http://zsjesenice.cz/ 

 
Tabulka 3 Vymezení předmětu činnosti právnické osoby (http://rejstrik-firem.kurzy.cz 
/63804395/zakladni-skola-a-materska-skola-jesenice-okres-rakovnik/zivnosti/) 
 Právnická osoba zajišťující činnost školy a školských zařízení 
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků 
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, 
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů 
Velkoobchod a maloobchod 
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 
Pronájem a půjčování věcí movitých 
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 

 
 
 
 



 

27 
 

Přehled úkolů a opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové 
připravenosti 
Tabulka 4 Plán krizové připravenosti školy / školského zařízení, Základní škola a mateřská 
škola Jesenice, okres Rakovník  
Typ požadavku Požadovaná 

 kapacita 
Orgán krizového 
řízení 

Zabezpečit 
do (hodin) 

Zabezpečení poskytování 
nepřetržité péče o žáky 

Nespecifikována HZS Středočeského 
kraje 

0 

 
Charakteristika krizového řízení 
Tabulka 5 Organizační struktura zpracovatele 

Základní škola 
Funkce Jméno, příjmení Spojení 
Ředitelka Mgr. Danuše Vopatová vopatova@zsjesenice.cz 

 +420 724 187 034 
Zástupce ředitelky Mgr. Petr Koníř konir@zsjesenice.cz 

+420 724 926 290 
Ekonomka Milada Kovářová  kovarova@zsjesenice.cz 

+420 313 599 286 
Školník Pavel John +420 727 862 842 
Jídelna 
Vedoucí školní jídelny Jana Trpáková  trpakova.jana@centrum.cz 

+420 602 442 758 
Vedoucí kuchařka Jana Cinková +420 602 422 758 
Školní družina 
Vedoucí vychovatelka Zdeňka Janíčková +420 606 259 710 
Vychovatelka Radka Vodrážková +420 606 590 710 
Mateřská školka 
Vedoucí vychovatelka Ladislava Krouzová +420 602 442 759 
Správkyně Marcela Kotková +420 602 442 759 

 Dále orgány KŘ a další subjekty, dle tabulky 39. 
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Pracoviště 
Tabulka 6 Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb 
Název  Adresa IZO Spojení 
Jídelna Školní 427,270 33 Jesenice 114100047 

 
trpakova.jana@centrum.cz 
+420 602 442 758 

Jídelna - Školní 427, 270 33 Jesenice 150074905 +420 602 442 758 
Mateřská Oráčovská 228, 270 33 107518023 +420 602 442 759 
Školní družina Školní 323, 270 33 Jesenice 114100039 +420 606 259 710 
Základní škola  Školní 323, 270 33 Jesenice 102602051 vopatova@zsjesenice.cz 

+420 313 599 810 
 
Změny organizační struktury právnické osoby za KS 

Pro zabezpečení činností za KS a plnění opatření vyplývajících z krizového plánu 
právnická osoba předpokládá změny organizační struktury, jedná se o aktivaci krizového 
štábu školy a aktivaci pracoviště krizového štábu, popř. náhradního pracoviště. Náhradní 
pracoviště bude aktivováno v případě, kdy KS znemožní využívání stálého pracoviště. 
Pro potřeby těchto změn jsou níže definovány orgány krizové organizační struktury 
právnické osoby, tj. krizový štáb školy zařízení a jeho vedoucí, zástupce a řadoví 
členové.( https://sypos.kr-stredocesky.cz) 

 
Tabulka 7 Krizový štáb školy / školského zařízení 
Funkce KŠ Pracovní pozice Jméno 
Vedoucí Ředitel Mgr. Danuše Vopatová 
Zástupce vedoucího, tajemník Zástupce ředitelky Mgr. Petr Koníř 

 
Tabulka 8 Pracoviště krizového štábu 
Pracoviště Adresa Poznámka 
Základní škola Jesenice Školní 323, Jesenice 270 33 Stálé pracoviště 
Mateřská škola Jesenice Oráčovská 228, Jesenice 270 33 Náhradní pracoviště 
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Přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a ohrožení s dopadem na činnost 
právnické osoby 

V následující části jsou uvedena identifikovaná ohrožení a rizika na území 
Středočeského kraje, která mohou vést k hromadnému neštěstí. Analýza obsahuje typ 
ohrožení, prostor, který může být zasažen, počet rizikových míst a popis možných 
dopadů. Tabulka je vytvořena v návaznosti na analýzu rizik a ohrožení v Krizovém plánu 
Středočeského kraje.  
Tabulka 9 Analýza rizik a ohrožení na území Středočeského kraje 
Typ ohrožení Rizikový prostor Počet  

míst 
Popis možných dopadů na 
činnost poskytovatele 

Silniční dopravní 
havárie 

Frekventovaný úsek 
silniční komunikace 

15 

Požadavek na ošetření velkého 
počtu těžce a/nebo lehce zraněných 
osob s jednotlivými nebo 
mnohočetnými poraněními. 

Železniční 
dopravní havárie 

Železniční koridor, 
trať, nádraží 

12 

Letecká dopravní 
havárie 

Letový koridor, 
koridor letišť 

7 

Vodní dopravní 
havárie 

Úsek vodní 
dopravní cesty 

2 

Potrubní dopravní 
havárie 

Produktovody, 
potrubí, zařízení 

20 
Požadavek na ošetření velkého 
počtu osob s popáleninami  
či poraněními. 

Havárie na 
elektrických sítích 

Úsek energetické 
přenosové sítě, 
související zařízení 

16 

Požár, výbuch Průmyslové 
objekty, občanská 

36 

Únik 
nebezpečných 
látek 

Průmyslové 
objekty, mrazící 
objekty, haly 

13 Požadavek na ošetření velkého 
počtu osob s popáleninami 
dýchacích cest, intoxikací 
nebezpečnou chemickou látkou. 

Požár lesního 
masivu 

Lesy v prostoru 10 Požadavek na ošetření velkého 
počtu osob s popáleninami, 
intoxikací dýchacích cest aj. 

Povodeň Vodní tok 60 Požadavek na ošetření velkého 
počtu těžce a/nebo lehce zraněných 
osob s jednotlivými nebo 
mnohočetnými poraněními. 

Sesuv zeminy Skály, kopce, 
poddolované území 

4 

Destrukce vodního 
díla 

Vodní dílo 21 
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Přehled možných vnitřních a vnějších zdrojů rizik a ohrožení provozoven 
právnické osoby 

Jedno z kritérií výběru zařízení jakožto poskytovatele nepřetržité péče o žáky, bylo 
jeho umístění. Nejbližší rušná silnice I/27 s četnou kamionovou dopravou se nachází  
až ve vzdálenosti 150-200m od budov školy. ZŠ a MŠ Jesenice není obklopena hustou 
zástavbou. Rovněž není postavena v záplavové zóně, zóně havarijního plánování  
či poblíž velkých plynovodů a ropovodu, které vedou přes území ORP Rakovník. 
Ohrožení areálu vzdělávacího zařízení jsme určili s ohledem na závěry analýzy rizik  
a ohrožení na území ORP Rakovník viz níže. 

„Na základě provedené analýzy civilizačního zatížení a možného vzniku 
mimořádných situací v důsledku působení živelných pohrom na území ORP Rakovník je 
možno počítat především s ohrožením obyvatelstva při rozrušení vodního díla Klíčava  
s následky průlomové vlny a při živelních pohromách způsobených povodněmi,  
při sesuvech půdy na poddolovaném území, při vzniku epidemií u obyvatelstva nebo šíření 
nebezpečných nákaz zvířat, při přerušení dodávek základních potravin a pitné vody,  
při přerušení dodávky elektrické energie, tepla a plynu, při teroristickém útoku  
nebo mimořádné události vzniklé důsledkem diverzní činnosti.“ 

Vnější zdroje ohrožení se spravují v programu SYPOS centrálně a takto byl jako 
zdroj ohrožení identifikován pouze Rakovnický potok. My jsme k ohrožení povodní 
přidali ještě únik nebezpečných látek v důsledku havárie v dopravě. Ve vnitřních zdrojích 
je pak uveden konkrétní výčet možných ohrožení areálu ZŠ a MŠ Jesenice a jejich popis.  

 
Tabulka 10 Vnější zdroje ohrožení 
Ohrožení Typ 

ohrožení 
ORP Zdroj ohrožení Vzdálenost 

v metrech 
Popis 

Povodeň na toku 
Rakovnický 

povodeň Rakovník Rakovnický potok 386 Průtok  
Q-100 

Ohrožení Popis 
Závažné havárie, 
únik 
nebezpečných 
látek 

Uvažujeme únik nebezpečných látek v dopravě, neboť Jesenici 
protíná silnice I/27 s četnou kamionovou dopravou ve vzdálenosti 
cca 150-200m od budov školy. Dle analýzy rizik ORP Rakovník je 
při dopravě LPG dosah účinků do 200 m, benzinu do 100 m, etanolu, 
motorové nafty, lehkých topných olejů a ostatních hořlavin do 50m 
a přeprava chlóru, formaldehydu a kyanidů je méně početná. 
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Tabulka 11 Vnitřní zdroje ohrožení 
Ohrožení Popis 
Požár s významným 
poškozením budovy 

Zdroj požáru nelze specifikovat. Vzhledem k přítomnosti 
funkčních bleskosvodů, se však počítá spíše s ohrožením 
antropogenního charakteru. Zdroj požáru se může nacházet 
uvnitř, ale i ve vnějšího okolí. Areál se ale nenachází v husté 
zástavbě. Doprovázen vznikem zplodin, které jsou ve větším 
množství škodlivé. 

Havárie plynovodů 
- narušení dodávek 
plynu 

Závadou na zdroji vytápění, plynovodech v budově MŠ  
či v rozvodné síti a narušením dodávek plynu způsobí v této 
budově především ztrátu zdroje tepla. Hrozí únik plynu do okolí  
a následný výbuch. Narušení dodávek plynu může být také 
způsobeno vyostřenou politickou situací mezi státy.  

Havárie teplovodů -
přerušení dodávky 
tepla 

Narušení či porucha rozvodů tepla z blíže nespecifikovaného 
důvodu. Problematické zejména v zimních měsících. Spíše 
lokálního charakteru.  

Havárie 
vysokonapěťového 
elektrického vedení 
- přerušení dodávky 
elektrické energie 

Možné přerušení dodávek elektřiny na několik hodin i dní  
po narušení soustav elektrického vedení, při nerovnováze v síti,  
v důsledku živelních pohrom, chyby dispečerů sítě či technické 
poruchy (Mareš, Rektořík, Šelešovský a kol., 2013). 

Hrozba 
bombou/hrozba 
teroristickým aktem 

Možné vyhrožování umístěním nástražného výbušného systému. 
Eventuálně neověřená informace o témže (nahlášení výskytu 
bomby se stává oblíbeným počinem žáků). 

Výskyt epidemie Typ epidemie nelze blíže specifikovat. Nákaza může být 
zavlečena zvenčí osobami vyskytujícími se běžně v zařízení  
a zde se pak může šířit v závislosti na charakteru daného původce 
onemocnění. Možný, ale velmi málo pravděpodobný je také 
teroristický útok s využitím B-agens, kde se však nepředpokládá, 
že by byla cílem přímo škola. 

Vzetí rukojmí/ 
násilné vniknutí do 
budovy 

Vzhledem k poměrně nízkému zabezpečení perimetru areálu, 
může téměř kdokoli proniknout do areálu zařízení i dovnitř budov. 
Zde může vzít osoby nacházející se uvnitř jako rukojmí nebo se 
pokusí ukrást cennosti 
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Hodnocení možných vnitřních a vnějších zdrojů rizik a ohrožení provozoven 
právnické osoby 
 K hodnocení zdrojů rizik je použit obecný vzorec pro kvantifikaci rizik  
R = P × N, kde R je riziko, P pravděpodobnost vzniku nebezpečné události a N jsou 
následky. (http://www.management-rizik.cz/rizika_sub/analyza_rizik.html) Níže jsou 
uvedena kritéria (dle Plánu krizové připravenosti HZS Středočeského kraje), na základě 
kterých je stanoveno riziko vzniku dané události. Ohrožení jsou posléze ještě slovně 
hodnocena na základě vedených rozhovorů s lidmi, kteří jsou uvedeni v poděkování této 
práce. V závislosti na výsledku výpočtu budou pole v tabulce označena příslušnou barvou 
na základě závažnosti rizika dle matice rizik níže. Ve výsledném slovním hodnocení je 
však přihlíženo především na závažnost dopadů pro samotné vzdělávací zařízení a jeho 
vlivu na plnění stanoveného opatření.  
 
Pravděpodobnost (P) 1 málo pravděpodobné - Existuje téměř jen teoretická možnost; 

 2 pravděpodobné - Je to možné, ojedinělý výskyt; 
 3 velmi pravděpodobné - Častý výskyt. 
 

Následky (N) 1 nízké - Malý lokální dopad na životy a zdraví osob, majetek, životní 
prostředí; 
2 významné - Větší dopad na životy a zdraví osob, majetek, životní 
prostředí regionálního charakteru; 
3 katastrofické - Velmi rozsáhlé dopady na životy a zdraví osob, majetek, 
životní prostředí nebo ekonomickou či společenskou stabilitu celostátního 
významu. 

 
Obrázek 1 Matice rizik 
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Tabulka 12 Hodnocení zdrojů ohrožení a analýza jejich dopadů 
Typ ohrožení Slovní hodnocení ohrožení Analýza dopadů 
Epidemie –  
hromadné nákazy 
osob 

R = P × N = 2 × 2 = 4  
tj. vysoké riziko 
Kvůli možným dopadům  
na zdraví a životy osob  
a poměrně velkému dosahu 
ohrožení, vzhledem 
k možnostem současné 
dopravy a cestování, 
hodnotíme toto riziko jako 
vysoké. 

Výskyt epidemie v blízkosti 
objektu či hromadné nakažení 
žáků přímo může  
pro vzdělávací zařízení 
znamenat omezení  
či zastavení činnosti, zrušení 
výuky. Situace také může 
vyžadovat zavedení 
karanténních opatření. Šířící 
se nákaza ohrožuje zdraví  
i život osob. V případě 
rychlého nástupu onemocnění 
nutno počítat  
s lékařským ošetřením většího 
počtu zasažených osob. 

Havárie plynovodů - 
narušení dodávek 
plynu 

R = P × N =2 × 1 = 2 
tj. nízké riziko 
Riziko hodnotíme nízko 
z toho důvodu, že ohrožuje 
pouze budovu MŠ a výrazně 
neohrožuje plnění nepřetržité 
péče o žáky, neboť je možný 
jejich přesun do budov ZŠ, 
která je pro ně kapacitně 
připravena.  

Při úniku plynu hrozí výbuch 
a následné poškození budovy, 
případně újmy na zdraví, 
ohrožení životů. V případě 
narušení dodávek plynu 
nebude možné, především  
v zimních měsících, zajistit 
hygienické podmínky (teplo 
v budově) pro žáky MŠ. 
Z toho důvodu by musela být 
omezena či dočasně 
pozastavena výuka v MŠ. 

Havárie teplovodů 
(rozvodů tepla) - 
přerušení dodávky 
tepla 

R = P × N = 2 × 1 = 2  
tj. nízké riziko 
Riziko je nízké, neboť 
nepředpokládáme dopad  
na životy, pouze v omezené 
míře na zdraví osob, které se 
v budovách bez zdroje tepla 
nacházejí.  

Zasaženy budou budovy ZŠ  
s jídelnou. Dopady na okolí 
areálu budou nízké, vzhledem 
k vyššímu poměru rodinných 
domů, které mají vlastní 
zdroje tepla. Může se stát, 
 že zařízení nebude moci být 
schopno dodržet základní 
hygienické normy a bude 
muset pozastavit  
či přesunou výuku a žáky 
v nepřetržité péči jinam.  
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Typ ohrožení Slovní hodnocení ohrožení Analýza dopadů 
Havárie 
vysokonapěťového 
elektrického vedení - 
přerušení dodávky 
elektrické energie 

R = P × N = 2 × 2 = 4 
tj. vysoké riziko 
Riziko hodnotíme jako 
vysoké, protože pokud trvá 
delší dobu, způsobuje celou 
řadu domino efektů, jenž jsou 
zmíněny v analýze dopadů,  
a které mohou nějakým 
způsobem ovlivnit 
poskytování nepřetržité péče 
žákům. Taktéž se předpokládá 
širší dopad než pouze na areál 
ZŠ a MŠ Jesenice.  

Ztráta elektrického proudu 
v budově/celé oblasti. Naruší 
se provoz jídelny, 
zkomplikuje se zabezpečení 
stravování, zkazí se zásoby 
potravin. Hrozí omezení  
či přerušení výuky. V  případě 
delšího výpadku bude nutné 
přemístit žáky jinam. Hrozí 
přerušení dodávek vody 
a plynu, pokles tlaku  
ve vodovodním potrubí, 
rozvoj mikrobů. Nefunkčnost 
pevných linek a posléze  
i mobilů. Kvůli absenci 
světelných signálů v dopravě 
je zde vyšší riziko vzniku 
nehod a to i při převozu 
nebezpečných látek. Hrozí 
zvýšená kriminalita. Omezení 
provozu zdravotnických 
zařízení. Kvůli častějšímu 
rozdělávání ohně hrozí vyšší 
riziko požárů. 

Hrozba bombou / 
hrozba teroristickým 
aktem 

R = P × N = 2 × 1 = 2  
tj. nízké riziko 
Riziko hodnotíme jako nízké, 
neboť předpokládáme, 
 že zůstane pravděpodobně 
jen u vyhrožování/ hrozby. 
Pokud by se nejednalo pouze  
o vyhrožování, mohla by mít 
celá situace závažné následky, 
a proto ho zde bereme 
v potaz. Na několika školách 
v minulosti došlo opravdu 
k nálezům NVS. 

Přerušení výuky, evakuace 
osob z budovy, zajištění 
náhradního programu žákům, 
nutné prohledání celého areálu 
a případná lokalizace 
výbušniny a její zneškodnění. 
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Typ ohrožení Slovní hodnocení ohrožení Analýza dopadů 
Požár s významným 
poškozením budovy 

R = P × N = 2 × 2 = 4  
tj. vysoké riziko 
Hodnotíme ho jako vysoké 
riziko, neboť při něm hrozí 
ztráty na životech, poškození 
zdraví a majetku. Zároveň 
může být výrazně narušena 
statika budovy, což bude mít 
závažné dopady na provoz 
zařízení a škola nebude moci 
plnit úkol nepřetržité péče  
o žáky.  

Narušení části budovy,  
či poškození celého objektu. 
Ohrožení zdraví a životů. 
Znehodnocení výukových 
pomůcek a prostor. Přerušení, 
pozastavení či přesunutí 
vyučování. Nutná evakuace 
všech osob z hořícího objektu 
a lékařské ošetření 
zasažených. Přesun žáků 
v nepřetržité péči jinam. 

Vzetí rukojmí/ násilné 
vniknutí do budovy 

R = P × N = 2 × 1 = 2  
tj. nízké riziko 
Nepředpokládáme, že toto 
ohrožení na delší dobu 
vyřadilo z provozu školské 
zařízení a že by mělo výrazný 
dopad i na okolí areálu. 

Přerušení výuky, evakuace 
osob v zařízení, nutnost 
vyjednávání s únoscem  
či narušitelem. Ohrožení 
zdraví a životů. Případným 
zraněným bude nutno zajistit 
lékařskou péči  
a psychologickou pomoc.  

Záplavy a povodně R = P × N = 1 × 2 = 2  
tj. nízké riziko 
Ačkoli je v blízkosti 
Rakovnický potok (386m), 
nikdy nedošlo k jeho 
rozvodnění do té míry, že by 
byl areál školy v Jesenici 
zasažen. Proto hodnotíme 
riziko jako nízké. Toto 
ohrožení je však dílem 
živelních jevů, které se nedají 
zcela přesně předvídat, proto 
neznamená, že je 
zanedbatelné.  

V případě zasažení objektu 
dojde přerušení výuky, 
evakuaci osob a materiálu 
a omezení provozu. Nutno 
sehnat náhradní ubytování  
pro žáky v nepřetržité péči. 
Hrozí narušení statiky budovy, 
při špatném střežení objektu 
rozkradení cenností. Budou 
znehodnoceny skladované 
potraviny a zaplavený 
majetek. Voda v rozvodech 
nebude pitná. Hrozí šíření 
nákaz.  
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Typ ohrožení Slovní hodnocení ohrožení Analýza dopadů 
Závažné havárie, únik 
nebezpečných látek 

R = P × N = 2 × 1= 2 
tj. nízké riziko 
Budovy školy se nenachází 
přímo u silnice, po které by 
byla realizovaná kamionová 
doprava, ale odděluje je od ní 
zástavba a následně ještě 
prostor areálu školy,  
proto považujeme riziko  
za relativně nízké.  

Ohrožení životů a zdraví, 
přerušení výuky. Kontaminace 
okolí. Přerušení dopravy 
v místě nehody a zasaženém 
okolí.  
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5.1.2 Operativní část 
Přehled opatření vyplývajících z krizového plánu a způsob zajištění jejich 
provedení 

Cílem následující části je podrobně rozpracovat a uvést v návaznosti na čl. 5, 
Metodiky zpracování plánů krizové připravenosti MV-140690-1/PO-PKR-2011: 

- Popis úkolů a opatření, které byly důvodem zpracování plánu; 
- Vymezit konkrétní postupy realizace těchto úkolů a opatření; 
- Definovat předpokládané požadavky na síly a prostředky pro realizaci těchto 

úkolů a opatření; 
- Zabezpečení nepřetržité péče o žáky za KS dle požadavků orgánů KŘ; 
- Zabezpečení místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb na vznik KS, 

která může bezprostředně ohrozit zdraví a životy zaměstnanců a žáků a může 
případně vést až k vyhlášení krizového stavu. 

Pro jednotlivé, výše uvedené, typy opatření zpracovává vzdělávací zařízení plány, 
jenž realizují opatření orgánu KŘ, jedná se o: Plán zabezpečení nepřetržité péče o žáky 
za KS dle požadavků orgánů KŘ pro vzdělávací zařízení, která jsou určena orgánem  
KŘ pro zabezpečení nepřetržité péče o žáky za KS a Plán opatření pro vzdělávací zařízení 
pro případ vzniku MU/KS, která může bezprostředně ohrozit zdraví a životy zaměstnanců 
a žáků a může případně vést až k vyhlášení krizového stavu. Níže uvedené informace jsou 
převzaty z dílčích výše uvedených plánů. V  těchto plánech jsou také podrobněji 
právnickou osobou rozpracovány. (https://sypos.kr-stredocesky.cz) 

 
Kapacita vzdělávacího zařízení 
 Původně bylo zamýšleno, že by zařízení zabezpečovalo péči pro žáky z cca 1/3 
území ORP Rakovník, ale v požadavku orgánu KŘ nebyl nařízen přesný počet,  
pro který má zařízení nepřetržitou péči vykonávat. V informačním systému SYPOS se 
dle metodiky MŠMT určuje kapacita vzdělávacího zařízení, která se pro účely plánování 
uvádí v maximální hodnotě. Tato hodnota následně nesmí být při naplňování zařízení 
překročena. Maximální ubytovací kapacitu zařízení jsme určili tak, že jsme sečetli plochu 
všech využitelných místností k ubytování a výsledné číslo vydělili čtyřmi. Tento údaj je 
spíše orientační a nepočítá např. se zachováním výuky. Je však v souladu s metodikou 
MŠMT, která zmiňuje, že se při určování vhodných vzdělávacích zařízení hledí 
 na vhodnost kapacit pro očekávané počty žáků i nad rámec obvyklých potřeb. Orgán KŘ 
taktéž v případě potřeby může nařídit uvolnění vhodného prostoru pro období 
předpokládané či již nastalé KS. 
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Tabulka 13 Maximální ubytovací kapacita  
Místo ubytování Kapacita osob Počet místností Plocha místností v m2 
Mateřská škola, 50 6 200 
Základní škola 367 20 1468 

Celkem 417 26 1668 
 

 Plánování zabezpečení opatření v tomto měřítku nemá však z našeho pohledu 
praktický význam. Už jen z toho důvodu, že by k takovému naplnění zařízení, vzhledem 
k analýze rizik, ORP Rakovník pravděpodobně nedošlo. Dle metodiky MŠMT se 
zajištění péče nevztahuje na všechny žáky, ale pouze na ty, o které se rodiče za KS 
nemohou postarat. Může však nastat situace, v jejíž důsledku se žáci náhle nemohou 
dostat domů. Zároveň při plánování nemůžeme a priori předpokládat, že si většina 
zákonných zástupců žáky vyzvedne, neboť nevidíme smysl v plánování opatření pouze 
pro několik málo jedinců. Proto naplánujeme zabezpečení opatření pro současný počet 
žáků vzdělávacího zařízení, tak aby byla zachována i výuka, s tím, že nastíníme možnost, 
jak by se zabezpečoval i jiný počet žáků. Současný počet žáků a personálu, který ho 
zabezpečuje, je uveden v tabulce níže. 
 
Tabulka 14 Počty osob v budovách  

Objekt Personál zařízení Z toho pedagogové Žáci Celkem 
Jídelna 3 0 0 3 

Mateřská škola 4 3 50 54 
Základní škola 21 16 200 221 

Celkem 28 19 250 278 
 

Stravovací kapacita jídelny ZŠ není omezena. V současnosti se zde denně vaří 
jídla pro 255 osob, avšak v případě potřeby by mohla být kapacita navýšena přijmutím 
dalších pracovníků. Vybavení a velikost zařízení považujeme za dostačující. MŠ má  
pro své účely k dispozici malou kuchyň s jídelnou, s tou však počítáme pouze  
při zabezpečování stravování žáků a zaměstnanců MŠ. A to zejména kvůli omezenému 
prostoru a vybavení.  

 
 

 



 

39 
 

Tabulka 15 Maximální stravovací kapacita  
Školní jídelna Kapacita osob Počet vařených jídel Poznámka 
Jídelna, Areál ZŠ a 
MŠ Jesenice 

Není omezena Není omezen Aktuální stravovací 
kapacita 255 

Kuchyně s jídelnou, 
Mateřská škola 

50 + počet 
zaměstnanců 

50 + počet 
zaměstnanců 

 

 
Postupy a opatření pro zabezpečení nepřetržité péče o žáky při vyhlášení KS 

Odpovědnou osobou při zajišťování ubytování žáků je paní ředitelka Mgr. Danuše 
Vopatová. Níže jsou uvedeny jednotlivé postupy a opatření při zabezpečování ubytování 
žáků a osoby, které jsou za ně odpovědné. Pro MŠ bude tato opatření zajišťovat její 
správkyně dle pokynů ředitelky ZŠ a MŠ Jesenice, okres Rakovník. Pro zajištění těchto 
opatření jsme se snažili vybrat zaměstnance, kteří nejsou třídní učitelé, protože u nich 
předpokládáme, že budou zajišťovat výuku, případně dozor nad svou třídou. Volní 
pedagogové a nepedagogičtí zaměstnanci budou poskytovat součinnost při plnění těchto 
opatření. 

 
Tabulka 16 Postupy a opatření při zabezpečení ubytování žáků  

Činnost Odpovědnost Součinnost 
Prověřovat oprávněnost vstupu do budovy Školník Správkyně MŠ 
Příprava příjmového a informačního 
střediska, zabezpečení nepřetržitého chodu 

Ředitelka Ekonomka 

Převzetí plánku místností s vyznačenou 
ubytovací kapacitou a návrhem rozmístění 
jednotlivých kategorií žáků od vedoucího 
ubytování 

Vedoucí školní 
družiny 

 

Umístit před PIS informační tabuli  
s požadovanými údaji k zápisu do evidence 
a kategoriích ubytování pro přijímané  

Zástupce ředitelky Školník 

Vedení údajů o žácích a personálu  
dle pokynů krizového orgánu obce a jejich 
předání příslušnému orgánu obce 

Ekonomka 
 

 

Sdělit žákům jednotlivě ubytovací 
místnost, možnost převzetí náhradního 
oblečení, hygienických potřeb a vydat 
průkazku ke vstupu do budovy 

Zástupce ředitelky 
 

Vedoucí 
družinářka 
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Zabezpečit ubytování pro chlapce a dívky 
zvlášť a také přiměřeně k jejich věku 

Zástupce ředitelky  

Připravit průkazky opravňující vstup  
do budovy a odběr stravy 

Ekonomka Vedoucí školní 
jídelny 

Ustanovení vedoucího skupiny pro zřízení 
příjmového a informačního střediska a jeho 
zástupce a pracovníky k zabezpečení chodu 
střediska 

Ředitelka  

Zřídit PIS nejblíže k hlavnímu vchodu Ředitelka  
Vyčlenit místnosti na výuku, ubytovací 
prostory pro žáky, zaměstnance a další 
osoby, ošetřovnu pro první pomoc, 
zdravotnickou péči, sklady materiálu a dále 
na místnosti pro činnost odborných skupin. 

Ředitelka 
 

Zástupce ředitelky 
 

Zpracovat rozpočet potřebného materiálu Ředitelka Ekonomka 
Předložit orgánu krizového řízení seznam 
potřebného materiálu k zabezpečení 
ubytování 

Ředitelka Ekonomka 
 

Seznámit vedoucí skupin o využití 
místností 

Ředitelka  

 
Tabulka 17 Postupy a opatření při zabezpečení stravování žáků 
Činnost Odpovědnost  Součinnost 
Pomocí evidence PIS upřesnit počet jednotlivých 
jídel 

Zástupce 
ředitelky 

Vedoucí školní 
jídelny 

Výdej lístků Zástupce 
ředitelky 

Vedoucí školní 
jídelny 

Kalkulace nezbytného počtu zaměstnanců  
a vybavení kuchyně 

Vedoucí školní 
jídelny 

 

Ohlásit řediteli připravenost na výdej stravy Vedoucí školní 
jídelny 

 

Udržovat neustálý styk s příslušným orgánem KŘ 
a upřesňovat s ním počty stravovaným a zabezpečit 
způsob úhrady dodavatelům 

Vedoucí školní 
jídelny 

 

Prověřit nezávadnost humanitární pomoci od PO  
a FO a zabezpečit adresné rozdělení ubytovaným 

Vedoucí školní 
jídelny 
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Ustanovení vedoucí skupiny, jeho zástupce a další 
pracovníky 

Ředitelka  

Převzít upřesněné informace o počtu stravovaných 
osob z jiných zařízení 

Ředitelka  

V případě potřeby požádat o přidělení nezbytných 
zaměstnanců a vybavení krizový orgán obce 

Ředitelka Vedoucí školní 
jídelny 

Prověřit, zda dodavatelé pokračují ve své činnosti 
a upřesnit s nimi požadované dodávky 

Ředitelka Vedoucí školní 
jídelny 

 
Prostory určené pro ubytování žáků 
 Pokud bude potřeba zajistit ubytování dle maximální kapacity zařízení, 
předpokládá se zrušení výuky. Jako ubytovací prostory budou k těmto účelům využity 
všechny učebny s tělocvičnou, kromě těch, jenž jsou využity k zabezpečení ostatních 
činností. Zázemí pro personál skýtají kabinety. Při nižším počtu žáků v nepřetržité péči, 
pokud si opatření nebudou vyžadovat přerušení výuky, se počítá s jejím zachováním. 
V tomto případě se pro potřeby ubytování vyčlení tělocvična a učebny v horních patrech 
budovy. Žáci se budou rozdělovat dle věku a pohlaví. Při naplňování místností  
pro ubytování se řídíme jednotlivými kapacitami místností (tj. plochu místností vydělíme 
čtyřmi), které nepřekračujeme. 

Nepotřebný materiál, nábytek atd. vystěhujeme svépomocí z učeben, a pokud je 
dostatek času, umístíme ho do dílen, knihovny a dalších nevyužitých místností,  
které zamkneme. Chodby jako skladiště nevyužíváme z důvodu bezpečnosti žáků. 
Ubytování v MŠ řešíme za využití tříd a místností pro odpočinek a postýlek, které již mají 
k dispozici. V MŠ bude rovněž improvizované PIS, které bude zabezpečováno správkyní 
a bude umístěno na chodbě v prvním patře budovy. Bude však plnit jen nezbytné úkoly, 
vše ostatní bude zajišťovat PIS v ZŠ. Návrh ubytování v případě zajištění opatření  
pro současný počet žáků zařízení je uveden v tabulce níže. 

 
Tabulka 18 Prostory určené pro ubytování žáků  

Určení Místo Ubytovací 
kapacita 

Plocha 
místnosti (m2) 

Místnost pro 
ubytování chlapců 

MŠ, učebny v 1. patře 18 72 
ZŠ, tělocvična + 2 učebny  
v patře pavilonu B 

112 450 

Místnost pro 
ubytování dívek 

 

MŠ, učebny v 2. patře 32 128 
ZŠ, učebny v patře pavilonu A 105 422 
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Tabulka 19 Místnosti k zabezpečení ostatních činností 
Určení Místo 
Místnost ostrahy Místnost školníka, Základní škola 
Místnost pro krizový štáb Sborovna, Základní škola 
Místnost pro PIS Učebna 1, Základní škola 
Místnosti pro vyvařování  Kuchyně, Jídelna 

Kuchyně, Mateřská škola 
Ošetřovna Učebna 2, Základní škola 

  
Ve zbylých místnostech bude probíhat výuka či volnější program tak, aby nebyl 

narušen klid ubytovaných. Pro kompletní zachování výuky je k těmto účelům nutno 
vyčlenit 10 tříd (9 tříd základního stupně + 1 přípravná třída). 

 

 
Obrázek 2 Místnosti k zabezpečení ostatních činností v budově A  
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Předpokládané požadavky na síly a prostředky 
 Vzhledem k nutnosti zabezpečení nepřetržité péče o předem neznámý počet žáků 
během KS budou tyto údaje upřesněny v závislosti na známém počtu žáků,  
o které zařízení bude pečovat. Aktuálně jsou proto údaje o požadovaném materiálu 
uvedeny výpočtovým vzorcem. Co se týče personálního zabezpečení, plán vychází 
z toho, že ředitel zařízení má právo po vyhlášení krizového stavu nařídit svým 
zaměstnancům pracovní pohotovost. (Věstník MŠMT, sešit č. 3/2002) Jestliže to 
charakter KS dovolí, předpokládá se, že daný personál bude vykonávat službu  
na dvanáctihodinové směny.  

Dle metodiky MŠMT má vzdělávací zařízení právo požadovat od orgánu KŘ, 
kterým byl osloven, informace, materiální a finanční prostředky a služby, jenž jsou 
nezbytné pro naplnění stanovených úkolů při přípravě na KS. Po vyhlášení krizového 
stavu mohou orgány KŘ po dohodě s ředitelem zařízení uložit FO pracovní povinnost  
či výpomoc vykonávanou v daném zařízení. Výběr osob k tomuto účelu bude proveden 
na základě požadavků definovaných pomocí tohoto plánu.   V tabulce níže je uveden personál na zabezpečení opatření pro nepřetržitou péči 
potřebný na 12 hodin. Pokud dané opatření trvá déle než 12 hodin, zabezpečuje ho 
dvojnásobný počet osob! 
 
Tabulka 20 Personál pro zabezpečení ubytování a stravování žáků 
Specializace Požadovaný 

počet 
Zabezpečeno Nutno 

zabezpečit 
Poznámka 

Zdravotník 2 0 2 1 ZŠ + 1 MŠ  

Kuchař 3 3 0 Nebo pomocná síla  
v kuchyni 

Ostraha 4 2 2 2 ZŠ + 1 jídelna + 
1 MŠ 

Pedagog, 
dozor 

19 19  16 ZŠ + 3 MŠ 

Psycholog 2 0 2 1 MŠ + 1 ŽS 
Celkem  30 24 6 

 
 Počet pedagogů a kuchařů je v současné době nastaven na současný počet žáků  
a strávníků. Pokud bude počet žáků, pro které je nutno zabezpečit nepřetržitou péči jiný, 
bude se při určování postupovat dle vzorce níže s ohledem na aktuální požadavky situace. 
(1+Y) × Z = P, kde Y je procentuální rozdíl počtu žáků (zapsán desetinným číslem), oproti 
běžnému stavu zařízení, Z je aktuální počet personálu a P počet personálu odpovídající 
novým požadavkům. Výsledek bude zaokrouhlen na celé vyšší číslo. 
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Tabulka 21 Materiál k zabezpečení ubytování žáků  
Materiál Požadované 

množství 
Zabezpečeno Nutno 

zajistit 
Poznámka 

Hygienické 
balíčky 

X 0 ks X Počet může být odlišný 
v závislosti na obsahu 
jednotlivého balíčku. 

Lůžka X Počet lůžek 
pro MŠ 

X -50 Při nedostatku lůžek je možné 
se uchýlit k řešení střídání 
všech činností tj. i spánku  
po 8 hodinách. Požadované 
množství bude tedy rovno  
(X-50)/3 

Přikrývky  
či spací pytle 

X 50 ks X - 50  

Souprava 
náhradního 
oblečení 

X 0 ks X V závislosti na délce trvání 
opatření 

X = počet žáků v nepřetržité péči 
 
Způsob zabezpečení akceschopnosti právnické osoby pro zajištění provedení 
krizových opatření a ochrany její činnosti 

V následující části je podrobněji rozpracován způsob, jakým ZŠ a MŠ Jesenice, 
okres Rakovník zajišťuje akceschopnost pro provedení krizových opatření, jak zajišťuje 
ochranu osob a majetku a kontinuitu své činnosti. Náležitosti jsou zpracovány dle čl. 6, 
Metodiky zpracování plánů krizové připravenosti MV-140690-1/PO-PKR-2011. 
Ostraha a ochrana objektu 
 Fyzická ostraha bude prováděna zabezpečováním opatření, viz tabulka 22, 
v současnosti je zajišťována pouze školníkem. Předpokládá se, že v prvních chvílích  
při MU či KS bude školník a správkyně MŠ zajištovat fyzickou ostrahu objektu  
či s dopomocí dobrovolníků, kteří jinak nejsou k plnění opatření využiti. Jestliže situace 
potrvá déle než 12 hodin a její charakter si vyžádá přísnější bezpečností opatření, 
předpokládá se, že si ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zařízení a orgány KŘ vyžádá 
personál, který bude střežení zabezpečovat. Může se jednat i o příslušníky MP či PČR. 
Současná technická ochrana není pro MU či KS dostačující. Vzhledem finanční 
náročnosti vybavení objektu novou technickou ochranou, bude její nedostatečnost 
vykompenzována personálem.  
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Tabulka 22 Fyzická ostraha 
Odpovědnost  Opatření, činnosti 
John Pavel, 
školník, Základní 
škola 
+ posily ke 
střežení 
 

Doprovázení návštěv 
Kontrola kanceláří a počítačové učebny po upozornění skrz mobilní 
telefon o narušení prostoru 
Kontrola, odemykání a zamykání dveří 
Kontrola stavu perimetru 
Ochrana ubytovaných a jejich majetku 
Pochůzka po objektu 
Regulace a omezení pohybu osob 
Zabezpečit pro ubytované uložení cenných věcí a peněžních hodnot 
Znemožnění vstupu nepovolaným osobám 

 
Tabulka 23 Technická ochrana  
Typ ochrany Prostředek 
Elektronické zabezpečovací 
systémy 

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)- 
alarm v kancelářích a počítačové učebně 

Mechanické zábranné systémy Oplocení, vjezdové brány 
 
Zabezpečení provedení změn organizační struktury za KS 

Aktivací plánu krizové připravenosti dochází ke změně organizační struktury 
právnické osoby. Linie řízení přechází z řádné organizační struktury na krizovou, jejímž 
hlavním prvkem je krizový štáb právnické osoby a jeho hlavní odpovědnou osobou je 
vedoucí krizového štábu. S ohledem na právní aspekty je ve většině případů vedoucím 
krizového štábu statutární zástupce právnické osoby, což je v tomto případě paní ředitelka 
Mgr. Danuše Vopatová. Aktivace plánu krizové připravenosti a KŠ je prováděna pouze 
na její pokyn. (https://sypos.kr-stredocesky.cz/)  

 
Tabulka 24 Aktivace plánu krizové připravenosti a KŠ 
Úkon  Osoba odpovědná za aktivaci  
Aktivace krizového štábu Vopatová Danuše, Mgr., ředitel, Základní škola 
Aktivace plánu krizové připravenosti Vopatová Danuše, Mgr., ředitel, Základní škola 
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Zabezpečení způsobu komunikace za KS  
Pro potřeby zabezpečení realizace opatření, uložených orgánem KŘ, krizový štáb 

ZŠ a MŠ Jesenice se zakládají PIS, ve kterých je zabezpečována nepřetržitá péče o žáky. 
Zřetelně se označí nápisem a umístí se co nejblíže k hlavnímu vchodu. Určení 
zaměstnanci nebo externí pracovníci v rámci PIS zabezpečují informování orgánů KŘ  
o realizaci krizových opatření, podávají orgánům KŘ na vyžádání informace o kapacitách 
a požadavcích na lidské a materiální zdroje. PIS zajišťuje příjem žáků,  
pro které má být zabezpečována nepřetržitá péče, jejich přerozdělení do skupin  
dle pohlaví a věku. Informuje osoby o místě ubytování a stravování, orgány veřejné 
správy o počtech a potřebách svěřených žáků a jejich zákonné zástupce. (Blažková a kol., 
2015) Pro předávání informací a komunikaci jsou pracovníky PIS využívány standardní 
telekomunikační prostředky a nástroje, tzn.: mobilní telefony, pevné telefony, 
elektronická pošta či spojky.(https://sypos.kr-stredocesky.cz/) V následující části jsou 
uvedeny osoby odpovědné za zabezpečení činností PIS. 

 
Tabulka 25 Zabezpečení činností PIS 

Činnost PIS Typ funkce Odpovědnost Spojení 
Zabezpečení PIS  
při nepřetržité péči  
o žáky 

Vedoucí pracovní 
skupiny 

Zástupce ředitelky +420 724 187 034 

Zabezpečení PIS 
při nepřetržité péči  
o žáky 

Zástupce 
vedoucího 
pracovní skupiny 

Vychovatelka +420 606 590 710 

 
Tabulka 26 Osoby odpovědné za opatření vyplývající z krizového plánu za KS 

Druh opatření Typ funkce Odpovědná osoba 
Zabezpečení ubytování 
žáků 

Vedoucí pracovní skupiny Zástupce ředitelky 
Zástupce vedoucího pracovní 
skupiny 

Vedoucí školní družiny 

Zabezpečení stravování 
žáků 
 

Vedoucí pracovní skupiny Vedoucí školní jídelny 
Zástupce vedoucího pracovní 
skupiny 

Vedoucí kuchařka 

Zdravotnické zabezpečení 
žáků 

Vedoucí pracovní skupiny Zdravotník 1 
Zástupce vedoucího  Zdravotník2 

Vyhledávání zákonných 
zástupců 

Vedoucí pracovní skupiny Ředitelka 
Zástupce vedoucího pracovní 
skupiny 

Ekonomka 
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Postupy řešení krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení 
V následující části je podrobněji rozpracována opatření realizována právnickou 

osobou za účelem řešení krizové situace, včetně požadavků na síly a prostředky, nezbytné 
k jejímu řešení. Náležitosti této kapitoly jsou v rozsahu čl. 7, Metodiky zpracování plánů 
krizové připravenosti MV-140690-1/PO-PKR-2011. Místa pro shromaždiště EVA jsou 
určena na hřišti ZŠ a na pozemku MŠ. 

 
Epidemie 
 Při výskytu epidemie se předpokládá velmi úzká spolupráce s příslušnou 
hygienickou stanicí a ZZS kraje. Při provádění opatření se využijí přítomní zaměstnanci 
zařízení s ohledem na zachování jejich života a zdraví. Pokud již škola plní úkol dle KP 
kraje a je-li třeba podávat nemocným léčiva, využije se k tomu odborně proškoleného 
zdravotníka.  
 
Tabulka 27 Opatření při epidemii 

Opatření Odpovědnost 
Při podezření na výskyt hromadné nákazy osob v budově, 
neprodleně danou skutečnost nahlásit na příslušnou hygienickou 
stanici a OPIS ZZS 

Pozorovatel 

Informovat pedagogy a další pracovníky o ohrožení a doporučené 
ochraně 

Ředitelka 

Pokud si to situace vyžaduje, přerušit výuku Ředitel 
Citlivě informovat žáky o situaci, zásadách chování a následných 
krocích 

Dozor, 
pedagogové 

Postupovat dle pokynů od hygienické stanice a ZZS Ředitelka 
Postiženým poskytnout první pomoc s využitím vhodných 
ochranných pomůcek, a pokud poskytnutí pomoci neohrožuje 
zdraví zachránce  

Pozorovatel, 
zdravotník 

Osoby vykazující příznaky nakažení oddělit do uzavřené 
místnosti co nejblíže jejich původní lokaci  

Dozor, 
pedagogové 

Zvlášť oddělit osoby, které se dostaly do styku s těmi, kteří jeví 
příznaky nakažení 

Dozor, 
pedagogové 

Kontrola všech místností včetně toalet, kontrola počtu žáků  
dle tříd 

Dozor, 
pedagogové 

Zamezit vstupu nepovolaným osobám do budovy Školník 
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Hrozba bombou/hrozba teroristickým aktem 
 Jestliže kdokoli v budově zaznamená hrozbu bombou či teroristickým aktem 
neprodleně uvědomí PČR a ředitele zařízení. Zaměstnanci školy se budou podílet  
na evakuaci a opatřeních viz tabulka níže. K těmto úkolům jsou pravidelně školeni. Jako 
řídící evakuace je ustanoven v případě přítomnosti ředitelky, zástupce ředitelky. 
Evakuace proběhne dle evakuačního plánu. Kromě členů PČR se předpokládá i nasazení 
policejních pyrotechniků, neboť je zařízení dotčeno úkolem zabezpečení nepřetržité péče 
o žáky, v případě, že se o ně nemohou postarat v době KS jejich zákonní zástupci. 
 
Tabulka 28 Opatření při hrozbě bombou 
Druh opatření Odpovědnost 
Získat maximální informace o dané hrozbě, nejlépe si je zapsat, ty 
předat v hlášení PČR 

Příjemce 
zprávy 

Předat přesné informace řediteli Příjemce 
zprávy Na základě charakteru situace rozhodnout o evakuaci, tu pak nařídit Ředitelka  

Přikázat vyhlášení evakuace s informací o místě shromaždiště Řídící EVA 
Vyhlásit informaci o evakuaci s určeným místem shromaždiště Ohlašovna 
Provést evakuaci všech přítomných osob dle zásad evakuace na již 
určené bezpečné shromaždiště 

Řídící EVA 

Průběžná kontrola všech místností, zda se v nich již někdo nenachází Pedagogové, 
dozor  Vynést z budovy třídní knihy s informací o docházce žáků, dle nich 

zkontrolovat počet žáků na shromaždišti 
Pedagogové 

Seznámení s počtem osob na shromaždišti řídícího EVA  Třídní 
Oznámit výsledek evakuace, počty veliteli zásahu (PČR) Řídící EVA 

Zamezit vycházení z budovy. Zrušen pro vybrané osoby  
na základě stanoviska hygienika či člena ZZS 

Školník  

Kontaktovat zákonných zástupců, zjištění stavu žáků, kteří se 
nedostavili k výuce, informování o přijatých opatřeních  
a případných změnách výuky 

Ředitelka 

Zabezpečit podání vhodných léčiv Zdravotník 
Dezinfikovat prostory, pomůcky Uklízečky či 

odborná firma 
Přijmout nařízených hygienických opatření Ředitelka  
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Zamezit vstupu nepovolaným osobám do prostor školy Školník 
O situaci informovat zasahující složky Ředitelka 
Doprovázet příslušníky PČR, eventuálně policejní pyrotechniky  
při kontrole budovy 

Místně znalý 
dobrovolník 

Informovat zákonné zástupce o situaci Ředitelka 
Zabezpečit náhradní program pro žáky např. procházka po okolí,  
o programu informovat ředitelku 

Třídní 

Návrat žáků až po rozhodnutí zasahujících složek Řídící EVA, 
třídní  

Požár 
Předpokládá se, že pozorovatel požáru ohlásí skutečnost a podá podrobnější 

informace na ohlašovnu, která uvědomí HZS ČR. Ředitel zařízení na základě doporučení 
od HZS nařídí EVA. Úkony při EVA zabezpečuje její řídící, či pedagogové, třídní a další 
zaměstnanci zařízení. 
Tabulka 29 Opatření při požáru 
Opatření Odpovědnost 
Nahlásit vzniklý požár ohlašovně Pozorovatel 
Uvědomit o situaci ředitele zařízení a HZS ČR/ IZS, následně se 
řídit jejich pokyny 

Ohlašovna 

Lokalizace či likvidace požáru s využitím malé hasební techniky Pozorovatel, 
požární hlídka 

Chránit si dýchací cesty vlhkým kusem látky Zúčastnění 
Na základě závažnosti situace rozhodnout o evakuaci, příkaz 
k jejímu provedení řídícímu evakuace 

Ředitel 

Příkaz k vyhlášení evakuace s informací o místě shromaždiště Řídící evakuace 
Stanoveným textem vyhlásit evakuaci s místem shromaždiště Ohlašovna 
Provedení evakuace všech přítomných osob na shromaždiště  
a vynesení třídních knih s prezencí žáků 

Řídící EVA, 
pedagogové 

Pokud to situace dovoluje, vynést materiál, důležité dokumenty, 
techniku  

Řídící EVA 

Pokud si to situace vyžaduje, vypnout přívod el. energie, plynu Školník  
Zkontrolovat, zda se v budově nikdo nenachází, s výsledkem 
seznámit řídícího EVA a zasahující jednotky HZS, PČR 

Dobrovolníci 
z řad pedagogů 

Seznámit řídícího EVA s počtem osob na shromaždišti Třídní 
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Informovat zasahující o počtech evakuovaných a případných 
přijetých opatřeních (vypnutí přívodu el. energie, plynu) 

Řídící EVA 

Zamezit osobám vstup do objektu, kromě zasahujících složek IZS  Školník 
Informačně spolupracovat se zasahujícím jednotkami na záchraně 
osob, kteří zůstali v objektu 

Ředitelka, řídící 
EVA 

Poskytnou první pomoc raněným, předat je do rukou ZZS Zdravotníci, 
kdokoli 

Informovat o situaci zákonné zástupce Ředitelka 
Vydat příkaz řídícímu EVA k návratu, pokud je požár již 
zlikvidován a velitel zásahu návrat doporučí 

Ředitelka 

Organizovaný návrat žáků do budovy Řídící EVA, 
třídní Zrušení činnosti informačního střediska Ředitel 

 
Násilné vniknutí, vzetí rukojmí. 
 Zúčastněným nedoporučujeme klást odpor, obzvlášť pokud je útočník ozbrojen. 
Lepší je posečkat na příjezd PČR, případně zásahových jednotek a vyjednavače. 
Tabulka 30 Opatření při násilném vniknutí či vzetí rukojmí 
Opatření Odpovědnost 
Zachovat klidný přístup, všímat si chování útočníka, obzvláště 
jeho rukou, pokud to jde udržovat bezpečnou vzdálenost, snažit se 
předcházet vyhrocení situace  

Zúčastnění 

Neprodleně, pokud to situace dovolí, uvědomit vedení, ostrahu  Pozorovatel 
Nahlásit PČR přesné informace o počtu útočníků, zda jsou 
ozbrojeni, jejich chování, eventuálně požadavcích, počtu 
ohrožených a raněných, místě, kde se útočník nachází  
a nejvhodnějším přístupu pro zasahující do školy  

Ředitelka 

Do příjezdu jednotek PČR jednat přesně dle jejich pokynů Zúčastnění  
Do příjezdu jednotek zamezit nepovolaným vstup do areálu 
budovy, pokud to situace umožňuje provést rychlou EVA 
přítomných na shromaždiště či alespoň vyhledat vhodné úkryty 

Ředitelka, školník, 
řídící EVA  

Do příjezdu jednotek PČR komunikovat s útočníkem se snahou 
zjistit požadavky, uklidnit útočníka a získat čas. Neodporovat mu. 

Ředitelka, 
zúčastnění 

Veliteli zásahu předat počty o evakuovaných osobách a těch,  
co zůstali v budově jako rukojmí 

Ředitelka, řídící 
EVA 

Jednat dle pokynů velitele zásahu Zúčastnění 
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Informování zákonných zástupců o situaci konzultovat s PČR Ředitelka 
Zabezpečit návrat do budovy k běžné činnosti až po rozhodnutí 
velitele zásahu 

Ředitelka 

 
Záplavy, povodně 
Tabulka 31 Opatření při záplavách, povodni 
Opatření Odpovědnost  
Přijetí varování o MU od povodňové komise  Ředitel, 

ohlašovna Rozhodnutí o provedení EVA a příkaz řídícímu EVA k jejímu 
provedení 

Ředitel 

Provedení EVA všech přítomných na shromaždiště, vynesení 
třídních knih 

Řídící EVA, 
dozor, 

Zamezení vstupu do budov nepovolaným osobám Školník  
Pokud je čas, vynesení materiálu, elektroniky, dokumentů, atd. 
 do horních pater budovy, ostatní věci upevnit, poté zkontrolovat, 
zda v budově nikdo nezůstal 

Dobrovolníci 
z řad 
zaměstnanců 

O výsledku EVA informovat povodňovou komisi Ředitelka 
Vypnout hlavní uzávěr vody, elektřiny Školník  
Vytvoření informačního centra pro uvědomění zákonných 
zástupců 

Ředitelka 

Následně se řídit pokyny příslušného orgánu obce a zasahujících 
složek 

Zúčastnění 

V případě zatopení objektu se pro žáky vytvoří alternativní 
program, a pokud škola plní pro některé žáky nepřetržitou péči, 
bude pro ně vyhledána náhradní budova pro ubytování  
ve spolupráci s orgánem obce Jesenice či orgánem KŘ ORP 
Rakovník zajistit přesun žáků do jiného zařízení vykonávající 
nepřetržitou péči o žáky 

Ředitelka, obec, 
orgán KŘ ORP 

Po skončení povodně vysušit zatopené části, zkontrolovat statiku 
budovy, rozvody energií a funkčnost kanalizace, zlikvidovat 
zasažené potraviny, zkontrolovat nezávadnost pitné vody a stav 
vodovodního potrubí, nastolit vhodné hygienické podmínky. 

Ředitelka  
ve spolupráci 
s odborníky  
a obcí 

Po kontrole, přenesení věcí, materiálu atd. zpět na určené místo 
zajistit opětovný provoz zařízení 

Ředitelka 
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Havárie vysokonapěťového elektrického vedení - přerušení dodávky elektrické 
energie 
 Při rozsáhlém výpadku dlouhodobějšího rázu se počítá s přerušením výuky, 
případně s přemístěním žáků v nepřetržité péči do jiného zařízení. Během výpadku 
elektřiny je nutné počítat s řadou domino efektů, které mohou zkomplikovat plnění 
následujících opatření. 
 
Tabulka 32 Opatření při havárii vysokonapěťového elektrického vedení či přerušení dodávky 
elektrické energie 
Opatření Odpovědnost 
Při zjištění výpadku el. energie ohlásit skutečnost ředitelce  
a školníkovi 

Pozorovatel  

Zjistit rozsah výpadku Školník 
Zkontrolovat pojistky v budovách Školník  
Pokud havárie zastihla celou oblast uklidnit žáky a setrvat v běžné 
činnosti, která není výpadkem el. energie ovlivněna po dobu 
několika prvních hodin. Eventuálně zajistit náhradní program 

Pedagogové, 
dozor 

Zavolat poskytovateli el. energie a informovat se o důvodu 
výpadku a jeho předpokládané délce, počítat však s přetížením sítě 

Ředitelka 

Zkontrolovat stav elektrospotřebičů a odpojit je ze sítě Školník 
V případě předpokladu dlouhodobého výpadku vydat pokyn 
k EVA objektu 

Ředitelka 

Provést EVA žáků, vynést třídní knihy a zkontrolovat počty Řídící EVA, 
pedagogové 

Vytvoření informačního centra pro zákonné zástupce Ředitelka 
Zajistit náhradní program do konce vyučování Pedagogové 
Žákům, kterým je poskytována nepřetržitá péče, poskytnout 
náhradní ubytování v jiném zařízení sloužícím k tomuto účelu 

Ředitelka, orgán 
KŘ, obec 

Po obnovení dodávek el. energie zkontrolovat elektrospotřebiče, 
rozvody vody, plynu, v jídelně zlikvidovat zkažené jídlo 

Určení 
zaměstnanci 

Zajistit návrat žáků do budovy a obnovit standardní výuku Ředitelka 
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Havárie plynovodů - narušení dodávek plynu 
 Ohrožení se týká pouze budovy MŠ. Vzhledem k tomu, že má školka malý počet 
zaměstnanců, ji pomohou při plnění následujících opatření vybraní zaměstnanci ze ZŠ. 
Pokud bude situace trvat delší dobu, mohou se děti přesunout do školní družiny v budově 
ZŠ. 
 
Tabulka 33 Opatření při havárii plynovodů a narušení dodávek plynu 
Opatření Odpovědnost 
Při zjištění výskytu typického zápachu, přerušení dodávek plynu  
či havárie na plynovodech informovat ředitelku  

Pozorovatel 

Při havárii plynu a jeho úniku uzavřít hlavní uzávěr plynu Školník 
Pokud je plyn silně cítit, v okolí nezvonit, nerozsvěcovat světlo, 
nerozdělávat oheň, nevolat, nekouřit.  

Zúčastnění 

Otevřít okna a dveře a nechat prostor vyvětrat Pedagogové  
Informujte až po uzavření hlavního uzávěru plynu dodavatele plynu 
o situaci, zavolejte havarijní službu eventuálně na tísňovou linku 
112 a to z bezpečného místa 

Ředitelka  

Pokud jde o havárii a únik plynu v budově MŠ či jídelně nařídit 
rychlou EVA 

Ředitelka 

Provést EVA na určené shromaždiště, zkontrolovat, zda se 
budovách již nikdo nenachází 

Řídící EVA 

Po kontrole počtu evakuovaných z MŠ přesunout děti dočasně  
do budovy ZŠ a zajistit jim náhradní program 

Řídící EVA, 
pedagogové 

Informovat rodiče o situaci Ředitelka 
Zabezpečit návrat evakuovaných do budovy po skončení trvání 
nebezpečí či po obnovení dodávek plynu 

Ředitelka 
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Havárie teplovodů (rozvodů tepla) - přerušení dodávky tepla 
 V tomto případě budou zasaženy budovy ZŠ a jídelna. Z toho důvodu již nebude 
možno situaci vyřešit přesunem do jiného objektu v rámci zařízení- tedy MŠ, neboť je 
pro tyto účely kapacitně nedostačující. 
 
Tabulka 34 Opatření při havárii teplovodů a přerušení dodávek tepla 
Opatření Odpovědnost 
V případě zjištění nefunkčnosti topení informovat školníka a ředitelku Pozorovatel 
Zkontrolovat rozvody a tepelná tělesa Školník 
Informovat o situaci dodavatele tepla a zjistit cca dobu přerušení 
dodávky 

Ředitelka 

Na základě venkovních teplotních podmínek a délce přerušení dodávky 
rozhodnout případně o přerušení výuky či přemístění ubytování  
do jiného objektu 

Ředitelka 

O situaci informovat zákonné zástupce Ředitelka 
Zabezpečit návrat po obnovení dodávek tepla a splnění základních 
hygienických norem 

Ředitelka 

 
Závažné havárie, únik nebezpečných látek v dopravě 
 Zařízení se bude řídit pokyny velitele zásahu, který stanoví nebezpečnou zónu. 
 
Tabulka 35 Opatření při závažných haváriích a úniku nebezpečných látek v dopravě 
Opatření Odpovědnost 
Zareagovat na houkání sirén územního orgánu Přítomní 
Informovat ředitelku o události na základně odposlechu Pozorovatel, 

Ohlašovna 
Na základě charakteru situace a doporučení složek IZS rozhodnout  
o EVA nebo naopak setrvat v budově a svolat všechny žáky dovnitř, 
nařídit použití prostředků improvizované ochrany 

Ředitelka  

Při setrvání 
v budově 

Uzavřít a utěsnit okna, dveře, průduchy, vypnout 
ventilaci 

Přítomní 

Zákaz vycházení do doby než pomine ohrožení na základě rozhodnutí 
zasahujících složek  

Školník  

Přerušit výuku Ředitelka 
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Při úniku látek těžších než vzduch soustředit osoby ve vyšších patrech 
a naopak 

Pedagogové 

Používat s venčím pouze telefonické, e-mailové spojení, informovat 
rodiče 

Ředitelka 

Ošetřit zasažené osoby, poskytnout jim první pomoc Zdravotník, 
přítomní 

Ukončení opatření až na pokyn zasahujících složek Ředitelka 
V případě EVA Přikázat řídícímu EVA k jejímu provedení Ředitelka 
Provést rychlou EVA všech osob na shromaždiště s vynesením 
třídních knih 

Řídící EVA 

Kontrola budovy, zda se v ní nikdo nenachází Dobrovolníci 
Kontrola počtů a oznámení výsledku řídícímu EVA Pedagogové 
Budovu uzamknout Školník 
Poskytnout první pomoc zasaženým osobám Přítomní 
Vytvořit informační středisko Ředitelka 
Zabezpečit návrat dle pokynů zasahujících po pominutí ohrožení Ředitelka  

 
Plánovaná opatření realizovaná za účelem řešení KS 
Tabulka 36 Energetická bezpečnost 

Činnost Odpovědnost 
Odpovědnost za údržbu elektrických zařízení Školník  
Odpovědnost za údržbu plynových spotřebičů / zařízení Školník  

 
Způsob zabezpečení ukrytí 

ZŠ a MŠ Jesenice okres Rakovník nemá zabezpečeno stálé ukrytí. Areál školy 
není umístěn v zóně havarijního plánování, takže není pravděpodobný únik škodlivin. 
Škola neleží přímo u silnice, kde by probíhala rušná kamionová doprava, ale nachází se 
až ve vzdálenosti 150 – 200 m od této komunikace. V případě potřeby se předpokládá,  
že se bude postupovat dle zásad improvizovaného ukrytí.  
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Předpokládané požadavky na síly a prostředky nezbytné k řešení KS 
Požadavky na dodávku energií za 1 měsíc 

Aktuální měsíční spotřeba energií je uvedena v tabulce, viz níže. Při plnění 
nepřetržité péče o žáky však předpokládáme nárůst spotřeby v závislosti na počtu 
ubytovaných žáků a délce trvání opatření. Navýšení odhadujeme cca na dvojnásobek 
původní hodnoty. 
Tabulka 37 Požadavky na dodávku energií / energetických médií za 1 měsíc 

Energie / energetické médium Množství Poznámka 
Spotřeba pitné vody 67m3 ZŠ i MŠ 
Spotřeba plynu 0,71m3 Pouze MŠ 
Spotřeba elektřiny 5,27MWh ZŠ i MŠ 
Spotřeba tepla 0,74kJ Pouze ZŠ 

 
Požadavky na dodávky potravin za 1 měsíc 

Kromě stálých dodavatelů, viz tabulka níže, se využívají i příležitostní. Průměrný 
objem měsíční dodávky je cca za cenu 80 845 Kč. 
Tabulka 38 Potraviny k zabezpečení stravování žáků 
Produkty Dodavatel Objem dodávky /měsíc 
Pečivo Pekárna 3 138 Kč 
Zelenina  5 268 Kč 
Ovoce, zelenina, houby OZ brázda Žatec s.r.o. 2 938 Kč 
Mléčné výrobky Apetitto Plzeň s.r.o. 8 007 Kč 
Koloniální zboží Gastroplus Louny s.r.o. 10 727 Kč 
Mražené zboží Nowaco s.r.o. 13 186 Kč 
Produkty Knorr KMB Progress s.r.o. 4 923 Kč 
Koloniální zboží Gastropotraviny s.r.o. 5 052 Kč 
Koloniál, odstraňování odpadu Verdevia s.r.o. 9 076 Kč 
Koloniální zboží BS Food s.r.o. 6 673 Kč 
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Přehled spojení na příslušné orgány krizového řízení a další subjekty 
V následující části je uvedeno spojení na orgány krizového řízení a další subjekty, 

podílející se na připravenosti na krizové situace a jejich řešení. V souladu s čl. 9, 
Metodiky zpracování plánů krizové připravenosti MV-140690-1/PO-PKR-2011  
zde uvádíme spojení na: 

- Poskytovatele havarijních služeb; 
- Odborné orgány teritoria pro zdravotnické zabezpečení; 
- Určené dodavatele lidských zdrojů pro zabezpečení krizových opatření; 
- Určené dodavatele potravin pro zabezpečení krizových opatření; 
- Určené dodavatele materiálu pro zabezpečení krizových opatření. 

Tabulka 39 Spojení na příslušné orgány KŘ  
Ministerstva Kontaktní osoba Spojení 
Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. posta@msmt.cz 
vidaawt 

Ministerstvo vnitra ČR Milan Chovanec +420 974 811 111 
posta@mvcr.cz 

Krizové řízení MŠMT Bc. Jiří Urban 
referent oblasti krizového řízení 

krizove.rizeni@msmt.cz 

Kraj Kontaktní osoba Spojení 
Středočeský kraj, 
hejtman 

Miloš Petera Petera@kr-s.cz  
+420 602 357 432 

Středočeský kraj,  
krajský úřad 

Mgr. Georgiev Robert 
Ředitel  
georgiev@kr-s.cz 
+ 420 257 280 242 

+420 257 280 111 
podatelna@kr-s.cz 
Keebyyf 

Středočeský kraj, KŠ Ing. Miloš Petera 
Předseda 

Petera@kr-s.cz  
+420 602 357 432 

Ing. Luboš Navrátil 
Tajemník 

navratil@kr-s.cz 
+420 257 280 156 

ORP Kontaktní osoba Spojení 
Rakovník, starosta JUDr. Pavel Jenšovský 

pjensovsky@murako.cz 
+420 727 870 774 

+420 313 259 111 
posta@murako.cz 
qb9bqrd 

Rakovník, KŠ JUDr. Pavel Jenšovský 
Předseda 

+420 313 259 108 

Jiří Vlček 
Tajemník 

+420 724 179 881 
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Rakovník, povodňová 
komise 

JUDr. Pavel Jenšovský +420 313 259 108 

Obec Kontaktní osoba Spojení  
Jesenice, starosta Ing. Jan Polák starosta@jesenice-ra.cz 
Jesenice, obecní úřad Slavěna Klementovičová 

Tajemnice 
klementovicova@jesenice-ra.cz 

+420 313 599 214 
ou.jesenice@tiscali.cz 

Jesenice, povodňová 
komise 

 +420 313 599 214 

Orgány s územní Kontaktní osoba Spojení 
Hasičský záchranný 
sbor Středočeského 
kraje 

plk. Ing. Miloslav Svatoš 
miloslav.svatos@sck.izscr.cz 
+420 950 870 102 

+420 950 870 011 
podatelna@sck.izscr.cz 

Krajská hygienická 
stanice Středočeského 
kraje se sídlem v Praze 
územní pracoviště 
v Rakovníku 

Bc. Kateřina Pilařová, DiS. 
Vedoucí Oddělení hygieny dětí  
a mladistvých – Rakovník 
katerina.pilarova@khsstc-ra.cz 
+420 313 521 054 

podatelna@khsstc-ra.cz 
+420 313 521 041 

Krajské ředitelství 
policie Středočeského 
kraje 

plk. JUDr. Václav Kučera 
ředitel 
+420 974 861 229 

krps.podatelna@pcr.cz 
2dtai5u 

Zdravotnická 
záchranná služba 
Středočeského kraje 

MUDr. Martin Houdek 
Ředitel 
+420 312 256 601 

+420 800 888 155 call 
centrum 
call@zachranka.cz 

 
Tabulka 40 Spojení na další subjekty 

Energetika Kontaktní osoba Spojení 
CENTROPOL ENERGY 
s.r.o. poskytovatel elektřiny 

  + 420 840 222 222  
 ( Po – Pá: 7:00 – 20:00) 

RAVOS, s.r.o., vodárny Ing. Jaroslav Barták 
Jednatel RAVOS, s.r.o. 
sekretariat@ravos-sro.cz 

+420 840 111 116  
(Po – Pá: 7:00 -15:00) 
info@ravos-sro.cz 

PRIMAGAS s.r.o. 
poskytovatel plynu 

 +420 800 736 736 - 
+420 602 344 125 havárie 

Havárie plynu  1239 
Havárie vody  +420 840 111 112 
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Zdravotnická zařízení Adresa Spojení 
PRIVAMED Healthia s. r. o. 
Masarykova nemocnice 
Rakovník 

Dukelských hrdinů 200, 
269 29 Rakovník 

+420 313 525 111 
nemocnice@nemorako.cz 
Ing. Jaromír Bureš, ředitel 
+420 739 648 348 
Ing. Malíková, hl. sestra 
+420 602 324 439 

Poliklinika Nové Strašecí Čsl. Armády 414, 
271 01 Nové Strašecí 

+420 313 575 300 
Omezená provozní doba 

Dodavatel potravin Spojení 
Apetitto Plzeň s.r.o. +420 377 958 365, apetitto@apetitto-snajdr.cz  
BS Food s.r.o. +420 604 239 569, obchod@potravinydomu.cz 
Gastroplus Louny s.r.o. +420 605 585 610, objednavky@gastroplusln.cz 
 Gastropotraviny s.r.o. +420 606 080 031, info@igastro.cz 
KMB Progress s.r.o. +420 377 448 013, info@kmbprogress.cz 
Nowaco s.r.o- +420 315 706 111, nowaco@nowaco.cz 
OZ Brázda Žatec s.r.o. +420 774 711 343, objednavky@ozbrazda.cz 

 
Přehled plánů zpracovaných podle zvláštních právních předpisů využitelných 
při řešení KS 

V následující části je uveden přehled plánů, zpracovaných právnickou osobou 
 pro potřeby krizové připravenosti a využitelných při řešení krizové situace. Plány jsou 
uloženy v ředitelně a zpracovatelem ostatních plánů je firma Haskon s.r.o. 
Tabulka 41 Plány zpracovatele PKP k dispozici v rámci informačního systému SYPOS 
Plán Kontext Aktualizace Zpracovatel 
Plán zabezpečení 
poskytování nepřetržité péče 

ZŠ a MŠ Jesenice, 
okres Rakovník 

11. 4. 2016, 
21:39:36 

 Milada  
Valentová 

 
Ostatní plány zpracovatele PKP 
Evakuační plán 
Požární řád 
Požární poplachová směrnice 
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5.1.3 Pomocná část 
Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na MU/KS a jejich 
řešení 

V následující části je uveden přehled právních předpisů, využitelných při přípravě 
na MU/KS a jejich řešení: 

- Ústavní zákon č. 110/1998 o bezpečnosti České republiky; 
- Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů; 
- Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (dále jen 

krizový zákon) ; 
- Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona  

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů; 
- Metodika zpracování plánů krizové připravenosti MV-140690-1/PO-PKR-2011; 
- Vyhláška MŠMT č. 281/2001 Sb. k provedení § 9 odst. 3 písm. a) zákona  

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů; 
- Zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých zákonů; 
- Usnesení vlády č. 165/2008, koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 

s výhledem do roku 2020. 
 

Přehled uzavřených smluv k zajištění provedení opatření, které byly 
důvodem zpracování plánu krizové připravenosti 

Nebyly zatím uzavřeny žádné nové smlouvy k zajištění opatření vyplývajícího 
z Krizového plánu ORP Rakovník. Do značné míry se však počítá s využitím smluv 
stávajících. Jedná se o tyto smlouvy: 

- Smlouvy o dodávce potravin uzavřené s jednotlivými dodavateli viz tabulka 37; 
- Smlouva o dodávce vody – RAVOS s.r.o. 
- Smlouva o dodávce elektrické energie – CENTROPOL ENERGY s.r.o. 
- Smlouva o dodávce plynu – PRIMAGAS s.r.o. 

 
Zásady manipulace s plánem krizové připravenosti 
Místo uložení plánu 

Tento plán krizové připravenosti bude uložen v tištěné a elektronické podobě v sídle 
ZŠ a MŠ Jesenice, okres Rakovník, v ředitelně a v budově MŠ na náhradním pracovišti 
KŠ. V elektronické podobě v informačním systému krizového řízení kraje – SYPOS  
a v počítači ředitelky. 
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Způsob aktualizace plánu 
Opravy a aktualizace (změny) v textu a opatřeních plánu se provádí operativně  

a průběžně dle důležitosti vzniklých změn (personálních, technických, organizačních 
anebo změn v ohrožení) prostřednictvím informačního systému krizového řízení SYPOS. 
Změny schvaluje ředitel, který taktéž rozhoduje o nutnosti seznámení zaměstnanců, 
případně i žáků se těmito změnami. Povinná aktualizace, která je spojená s důkladnou 
kontrolou všech údajů a případným vytištěním nové tiskové verze, je prováděna vždy 
k 31. 10. daného roku. (https://sypos.kr-stredocesky.cz) 
Tabulka 42 Seznam zpracovatelů plánu krizové připravenosti 

Jméno, příjmení Funkce Spojení 
Milada Valentová  Zpracovatel +420 731 228 188 

 
Geografické podklady 

Topografické mapy zájmového území v okolí jednotlivých provozoven právnické 
osoby, v jejichž rámci je zpracováván plán krizové připravenosti. Mapy v elektronické 
podobě jsou zálohovány listinnou formou a obsahují připravené topografické mapy 
zájmového území s výběrem vhodného měřítka pro zakreslení potřebných údajů. 
(https://sypos.kr-stredocesky.cz) 

 
Obázek 3 Povodeň na toku Rakovnický potok (https://sypos.kr-stredocesky.cz/) 
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Obrázek 4 Okolí Jesenice 
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5.2 Diskuze 
V praktické části bakalářské práce jsme vytvořili návrh Plánu krizové připravenosti 

ZŠ a MŠ Jesenice, okres Rakovník za pomoci informačního sytému SYPOS 
Středočeského kraje. Učinili jsme tak s ohledem na metodiku zpracovávání plánů krizové 
připravenosti, metodický výklad k vyhlášce MŠMT č. 281/2001 Sb. a na zabezpečení 
opatření vyplývající z Krizového plánu ORP Rakovník. 

Jako vysoce rizikové jsme pro objekt určili situace, při kterých se vyskytne epidemie, 
hromadné nákazy osob, nebo když dojde k havárii vysokonapěťových elektrických 
vedení a přerušení dodávky elektrické energie či k požáru, který způsobí významné 
poškození budovy. Za ty s nižším rizikem považujeme havárii plynovodů - narušení 
dodávek plynu, havárii teplovodů - přerušení dodávky tepla, hrozba bombou  
či teroristickým aktem, vzetí rukojmí/ násilné vniknutí do budovy a záplavy a povodně. 
Pro všechna tato ohrožení jsme definovali postupy, jak by se jim, v případě výskytu, 
čelilo. Za maximální počet ubytovaných žáků jsme určili 417, což je o 167 žáků víc,  
než do školy běžně dochází. Orgány KŘ mohou požadovat zabezpečení nepřetržité péče  
o vyšší počet žáků, než je pro dané zařízení obvyklé, nepředpokládáme však, že by 
k takovému naplnění zařízení, vzhledem k analýze ohrožení ORP Rakovník, došlo. Proto 
jsme se plán snažili pojmout pokud možno univerzálně. Ubytování i personální 
zabezpečení žáků jsme naplánovali na současný počet žáků v zařízení (tj. 250), ale uvedli 
jsme pro ředitele školy návod, jak naplánovat opatření pro jiný počet žáků včetně 
stanoveného maximálního počtu. Materiální zabezpečení žáků v nepřetržité péči jsme 
nadefinovali v závislosti na konkrétním počtu žáků, kterým je tato péče poskytována.  
Při zpracovávání plánu jsme zjistili, že fyzická ostraha a technická ochrana objektu nejsou 
dostačující. Doporučujeme proto, vzhledem k plnění opatření z krizového plánu ORP, 
tuto oblast lépe zabezpečit.  

Jednotný postup při zpracovávání plánů krizové připravenosti má zajistit Metodika 
zpracování plánů krizové připravenosti. V praxi však můžeme narazit na poměrně odlišné 
formální i věcné zpracování plánů. Je to dáno z části poměrně širokým prostorem, který 
metodika zpracovateli dává a také mnohdy tím, že zpracovatelé, což by měly být PO  
a PFO nemají dostačující znalosti v oblasti bezpečnosti a plánování. Zpracování tohoto 
plánu je pro ně další povinností navíc k již stávajícím. Informační systém SYPOS je 
k těmto účelům využíván pouze ve Středočeském kraji. Aby měl náš plán krizové 
připravenosti vypovídající hodnotu, rozhodli jsme se ho komparovat s Plánem krizové 
připravenosti Speciální školy pro mentálně postižené, Pařížská 2249, Kladno, který byl 
rovněž vypracován za pomocí SYPOSu, ale již v roce 2003.  
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Obě vzdělávací zařízení jsou si rozlohou podobná, jen škola na Kladně nemá 
jednotlivé budovy dislokované v různých částech města. Kladenská škola má v plánu 
určenou maximální ubytovací kapacitu pro 650 žáků. Maximální stravovací kapacita, 
stejně jako v Plánu krizové připravenosti ZŠ a MŠ Jesenice není určena. Vzhledem  
k rozdílné lokaci obou vzdělávacích zařízení a odlišným podmínkám jsou pro objekt 
v Kladně definována jiná ohrožení. Jedná se o požár či pumový útok, technickou havárii, 
zemětřesení, epidemii, občanské nepokoje, pád letadla a teroristický útok. V tomto se 
pojetí plánu krizové připravenosti výrazně liší. Analýzu ohrožení ZŠ a MŠ Jesenice, okres 
Rakovník jsme se snažili pojmout nejen s ohledem na míru znemožnění plnění opatření 
vyplývajících z Krizového plánu ORP Rakovník, ale i na pravděpodobnost výskytu. 

Rozdíl je také v tom, že postup opatření při vzniku MU v objektu je uveden v příloze 
plánu. My jí uvádíme jako součást operativní části plánu. Plán krizové připravenosti 
Speciální školy pro mentálně postižené, Pařížská 2249, Kladno se také více věnuje 
problematice civilní ochrany. Civilní ochranu také uvádí jako samostatnou část.  
Zde např. mnohem blíže plánuje funkci PIS a uvádí i časový plán jeho jednotlivých 
činností a úkolů. Obecně tedy není členěn do části základní, operativní a pomocné. 
Obsahové zpracování je však podobné, Plán krizové připravenosti Speciální školy  
pro mentálně postižené je v tomto případě obohacen o řadu praktických rad pro ředitele 
školy, na které nám již v našem návrhu nezbyl prostor. Cíle obou plánů byly však stejné 
- zabezpečit plnění opatření vyplývajícího z krizového plánu, tedy zabezpečení 
nepřetržité péče o žáky, o které se nemohou v době KS postarat jejich zákonní zástupci  
a na tuto situaci zajistit adekvátní připravenost daného školského zařízení.  
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6 Závěr 
Hlavní cíl práce, tedy navržení Plánu krizové připravenosti pro ZŠ a MŠ Jesenice, 

okres Rakovník, jsme splnili. Vzdělávací zařízení mělo za úkol plán krizové připravenosti 
vypracovat kvůli plnění opatření vyplývající z Krizového plánu ORP Rakovník. 
Konkrétně jde zabezpečení nepřetržité péče o žáky v době KS, když se o ně nemohou 
postarat jejich zákonní zástupci. Cílem plánu krizové připravenosti bylo připravit 
vzdělávací zařízení na plnění daného opatření za KS i v případě, kdy se objektu nějaké 
ohrožení přímo dotkne. Výsledný návrh může být po menších úpravách použit jako reálný 
Plán krizové připravenosti ZŠ a MŠ Jesenice, okres Rakovník. Hlavní přínos plánu 
vidíme v jeho využitelnosti pro různé počty žáků v nepřetržité péči.  

V teoretické části práce jsme se zabývali legislativním rámcem problematiky,  
na základě kterého jsme pak návrh plánu vypracovávali. Taktéž jsme se zde věnovali 
plánování jako takovému, zmínili jsme obecné zásady plánování, podle kterých jsme se 
při tvorbě plánu řídili. Náš navržený plán krizové připravenosti by měl být tedy 
pochopitelný, proveditelný a prospěšný. Vzhledem k tématu práce jsme se podrobněji 
snažili objasnit problematiku a význam krizového plánování a to, jak se krizové plánování 
dotýká školských zařízení.  

Byla vytvořena základní, operativní i pomocná část plánu. Zanalyzovali jsme 
ohrožení objektu, které by mohly ohrozit plnění opatření vyplývající z Krizového plánu 
ORP Rakovník. Vysoké riziko přičítáme situacím, kdy se v objektu nebo jeho okolí 
vyskytne vysoce nakažlivá epidemie, nebo když dojde k přerušení dodávky elektrické 
energie a k požáru, který zasáhne větší část objektu. Určili jsme postupy a opatření, 
jakými budou řešeny jednotlivé situace tak, aby byly pokud možno ochráněny životy, 
zdraví a majetek. K zajištění nepřetržité péče o žáky jsme také naplánovali potřebné 
personální a materiální zabezpečení a vytvořili jsme plán spojení, který by měl pomoci 
zjednodušit zkontaktování vzdělávacího zařízení s orgány KŘ a dalšími důležitými 
subjekty.  

Výsledný plán jsme v diskuzi komparovali s Plánem krizové připravenosti 
Speciální školy pro mentálně postižené, Pařížská 2249, Kladno, který byl vytvořen  
za pomoci informačního systému SYPOS 2003 Středočeského kraje. Ačkoli byly oba 
plány vytvořeny ve stejném informačním systému, pouze v jiném roce, jsou mezi nimi 
patrné rozdíly týkající se věcného obsahu i struktury. Liší se v maximální kapacitě 
ubytovaných, což je dáno rozdílnou velikostí budov. V našem případě ale také 
nepočítáme s tak vysokým naplněním žáků. Obecně jsme se proto snažili daná opatření 
nastavit na aktuální počet žáků. Řediteli zařízení však v plánu dáváme návod,  
podle kterého může postupovat při různém počtu žáků v nepřetržité péči. Tímto se náš 
plán stává univerzální pomůckou pro ředitele zařízení při řešení opatření nepřetržité péče  
o žáky.  

„Není lepší útěchy při neúspěchu plánu, než na jeho místě udělat nový plán anebo mít 
jiný již v záloze.“ 

Jean Paul 
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