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Abstract 

The contribution focuses on the current aspects of education in the Republic of Poland 

in the field of security issues. The aim of the paper is to examine and characterize the current 

state of education in the field of security issues in the Republic of Poland. Security education is 

addressed both from the level of integration of security issues into the school system and from 

the perspective of the necessary qualifications for educators who provide instruction. The 

lessons learned are systematically organized and aim to provide comprehensive information on 

current security education in the Republic of Poland. 
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Úvod 

 

Výchova a vzdělávání jsou základními prvky, které formují jednotlivce a následně 

celou společnost. Cílem příspěvku je zkoumat a charakterizovat současný stav vzdělávání 

v oblasti bezpečnostních problematik v Polské republice. Vzdělávání v oblasti bezpečnosti 

v Polsku je nutno vnímat v několika rovinách. Především je to úroveň začlenění bezpečnostních 

problematik do školního systému a s tím spojená problematika potřebné kvalifikace pro 

pedagogy, kteří výuku zajišťují. Omezením příspěvku je, že není řešeno vzdělávání a příprava 

manažerů v oblasti krizového řízení a dalšího bezpečnostního zaměření. 

Pro zpracování příspěvku byly provedeny rešerše materiálů zejména v polském jazyce 

a analýza dokumentů ve vztahu k vzdělávání v oblasti bezpečnosti. Získané poznatky byly 

pomocí syntézy shrnuty a následně bylo provedeno induktivní zpracování získaných poznatků. 

 

 

1  Základní charakteristika vzdělávání ve vztahu k bezpečnostním tématům 

 

Na počátku roku 2017 byla v Polsku zavedena nová reforma vzdělávání. Cílem 

reformy je lépe připravit studenty celého školního cyklu pro potřeby individuálního rozvoje a 

pro potřeby moderního trhu práce. Před reformou trvalo povinné vzdělávání 10 let a zahrnovalo 

poslední rok předškolního vzdělávání, šest let základní školy a tři roky střední školy. 

V souvislosti s reformou struktury vzdělávacího systému zavedené od roku 2017 trvá povinné 

vzdělávání devět let a zahrnuje poslední rok předškolního vzdělávání a osmiletou základní 

školu. Od roku 2017 je struktura vzdělávání členěna na základní vzdělávání, střední školy 

vzdělávání, postsekundární vzdělávání a vysokoškolské vzdělávání. 

Základní vzdělání je realizováno v osmileté základní škole. Zahrnuje dvě etapy – 1 až 

3 třída jako předškolní vzdělávání a 4. až 8. třída, ve kterém je výuka rozdělena na předměty. 
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 První etapa výchovy (I.–III. třída základní školy) – tak zvaná raná výchova, cílem etapy je 

podpora celkového vývoje dítěte, škola se snaží podporovat budování individuálních 

znalostí dětí, které přecházejí z dětství do dospívání. Výsledkem této podpory je dosažení 

zralosti pro získání vzdělání v druhé etapě vzdělávání. 

 Druhá etapa výchovy (IV.–VIII. třída základní školy) – do této etapy výchovy jsou 

zahrnuty předměty polský jazyk, cizí jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova, dějepis, 

společenské vědy, přírodopis, zeměpis, biologie, chemie, fyzika, matematika, informatika, 

technika, tělesná výchova, nauka o bezpečnosti, rodinná výchova, etika, menšinový a 

regionální jazyk (etnické menšiny). 

Střední vzdělávání se uskutečňuje na čtyřleté obecné střední škole, pětileté technické 

škole, tříleté průmyslové škole a dvouleté průmyslové škole. Postsekundární vzdělávání je 

určeno pro osoby se všeobecným středním vzděláním a po absolvování zkoušky mohou získat 

diplom potvrzující odbornou kvalifikaci. Vzdělání na těchto školách trvá od 1 roku až do 2,5 let. 

Vysokoškolské vzdělávání navazuje na ukončené středoškolské vzdělávání. K získání 

titulu bakalář trvají studia 3–4 roky, to samé platí i pro titul inženýra. Na tyto tituly navazují 

magisterská studia v délce trvání 1,5–2 let. Po získání titulu magistr je možné se dále vzdělávat 

na doktorských studiích. [3] 

 

 

2  Obsah nauky o bezpečnosti a rámcové programy 

 

Nauka o bezpečnosti je souhrnné téma, které se skládá z několika podoblastí. Cílem 

nauky o bezpečnosti je celkový přehled o bezpečnosti národa, bezpečného chování v místě 

mimořádné události a poskytnutí první pomoci.  

Výuka nauky o bezpečnosti je postavena na následujících podoblastech: 

 pochopením podstaty státní bezpečnosti, 

 přípravou studentů na mimořádné situace (katastrofy a hromadné havárie), 

 získáním dovedností v oblasti první pomoci, 

 vytvářením individuálních a společenských postojů, které napomáhají zdraví. 

Cílem nauky o bezpečnosti je dosažení komplexních znalostí o bezpečnosti jako celku. 

Podrobné požadavky obsahu nauky o bezpečnosti jsou popsány v jednotlivých 

podoblastech [7]: 

I. V oblasti národní bezpečnosti student: 

 zná a charakterizuje základní pojmy související s národní bezpečností, chápe 

podstatu bezpečnostního problému, vyjmenuje bezpečnostní složky státu, 

 orientuje se v geopolitických bezpečnostních podmínkách země, 

 zná úkoly mezinárodních organizací, které zajišťují bezpečnost Polska. 

II. V oblasti mimořádných situací (katastrofy a hromadné havárie) student: 

 je schopen uvézt příklady mimořádných událostí (způsobených přírodou nebo 

člověkem), 

 rozlišuje jednotlivé varovné signály a poplašné prostředky a ví, jak se v těchto 

situacích chovat, 

 zná požadavky a povinnosti obyvatelstva v situacích, které si vyžadují evakuaci, 

 uvádí příklady environmentálních hrozeb, včetně pravidel chování v případě požáru, 

dopravní nehody, povodní, intenzivní sněhové bouře, úniku nebezpečných látek 

a teroristického útoku. 

III. V oblasti první pomoci student: 

 ví, jaké kroky musí podniknout, pokud se dostane do situace, která si vyžaduje první 

pomoc, 
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 rozpozná osobu ve stavu ohrožujícím život: vyjasní pojem „život ohrožující stav“, 

uvádí příčiny a okolnosti, které vedou ke zhoršení zdravotního stavu nebo ohrožení 

života, vysvětluje roli nervového systému, kardiovaskulárního a respiračního 

systému při zajišťování životních funkcí, 

 ví, jak správně zavolat o pomoc, a to tak, že vyjmenuje záchranné služby a jejich 

čísla, a také uvede, kdy požádat o pomoc a jak poskytnout informace o události, 

 provádí základní první pomoc při udušení: popisuje mechanismus dušení, popisuje 

postup při dušení, popisuje provádění záchrany v případě zadušení na figuríně, uvádí 

příklady opatření k zabránění udušení malých dětí, 

 popisuje principy první pomoci při úrazu končetin: vysvětluje pojmy rána, krvácení, 

popisuje krytí rány končetiny pomocí obvazu, vysvětluje, jak rozpoznat vnější 

krvácení, popisuje princip tlakového obvazu, bezpečné odstraňování ochranné 

rukavice, vysvětluje pojem zlomenina, aplikuje zásady imobilizace (fixace) kostí a 

kloubů, uvádí příklady prevence zranění ve sportu, doma a v práci, 

 popisuje první pomoc při popálení, vysvětluje pojem: popálení, popisuje pravidla 

chování v případě popálení, ukazuje způsoby chlazení v případě popálenin končetiny, 

uvádí příklady prevence popálení v domácím prostředí a při popálení malý dětí, 

 ví, jak se chovat k osobě, která je v bezvědomí: uvádí příznaky bezvědomí, 

 hodnotí vědomí postiženého, vyhodnotí dechovou aktivitu osoby v bezvědomí, 

vysvětluje mechanismus neprůchodnosti dýchacích cest u postiženého, je schopen 

vyčistit dýchací ústrojí, umístí osobu v bezvědomí do stabilizované polohy, zajistí 

osobě v bezvědomí potřebné teplo, pravidelně kontroluje dýchání u osoby 

v bezvědomí, 

 vyjmenuje způsoby zajištění osobní bezpečnosti i zajištění bezpečnosti postižené 

osobě v situacích, které simulují během výuky. 

IV. V oblasti zdravotní výchovy (zdraví v individuálním a kolektivním rozměru) student: 

 vysvětluje vztah mezi fyzickým, duševním a emocionálním zdravím, vysvětluje vliv 

stresu na zdraví, 

 demonstruje interpersonální komunikační schopnosti týkající se zdraví a bezpečnosti, 

 uvádí spolehlivé zdroje informací o zdraví, nemocech, 

 stanoví svůj vlastní individuální plán zdraví pro své potřeby, 

 určuje, co je schopen udělat pro vytvoření environmentálních a společenských 

podmínek, které jsou přínosné pro zdraví (ochrana životního prostředí, sociální 

podpora apod.). 

Každá zmíněná podoblast nauky o bezpečnosti je spojena s cílem, který se zaměřuje 

na realizace ve výuce, které napomáhají studentům k lepšímu pochopení podstaty vyučovaného 

předmětu. Do vzdělávání je začleněna také praktická výuka, multimediální podpora či návštěvy 

institucí, které s danou výukou souvisí.  

 

Národní bezpečnost 

Podmínky a způsob realizace cílů jsou řešeny s důrazem na klíčovou problematiku při 

výuce předmětu a to zejména na praktické znalosti, kterým se věnuje nejvíce času. V rámci 

uskutečnění cíle „Porozumění podstaty státní bezpečnosti“ je důležité využívat multimediální 

pomoci, která pomůže přiblížit studentům podstatu bezpečnosti a charakteristiku hrozeb. 

V tomto případě mají studenti navštěvovat státní instituce, které se zabývají bezpečností státu.  

 

Mimořádné události 

Výuka související s cílem „Příprava studentů na mimořádné situace (katastrofy a 

hromadné havárie)“ musí zahrnovat účast studentů na simulaci evakuace školy. Studenti se 
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musí umět postarat o svou bezpečnost a bezpečnost osob jiných. Součástí výuky je znalost a 

způsob, jak si přivolat pomoc záchranných složek. [7] 

 

První pomoc 

V hodinách, které souvisejí s cílem „Rozvíjení dovedností v oblasti první pomoci“ se 

věnuje pozornost rozvoji praktických dovedností. Stěžejní částí je rozpoznání nebezpečí a 

správná reakce na něj. Důraz je kladen na zdravotnickou přípravu, aby student měl smysl 

pro odpovědnost při poskytování první pomoci. Nezbytnou součástí pro efektivní výuku první 

pomoci jsou také učební pomůcky. Požadované vybavení zahrnuje figurínu na resuscitaci, 

lékárničku a obrázkové učební desky. K tréninku se dále využívají roušky, dezinfekce, obvazy, 

gáza, trojcípé šátky apod. 

 

Zdravotní výchova 

Při výuce související s cílem „Vytváření individuálních a společenských postojů 

přispívajících ke zdraví“, je nezbytné zohlednit skutečné zdravotní, informační a vzdělávací 

potřeby dané skupiny studentů (např. obezita). Důležité je pojetí tématu, aby žádný student dané 

skupiny nebyl stigmatizován, obtěžován nebo vyloučen ze studentské nebo školní komunity. 

Podstatné je propojení učebního obsahu předmětu nauky o bezpečnosti i s jinými předměty, 

včetně tělesné výchovy a preventivně-vzdělávacím programem školy. Výuka může být 

rozšířena o další formy výuky, například o návštěvu záchranných sborů, setkání a přednášky 

s policisty, hasiči, městkou policií, záchranáři, lékaři, psychology a účastí v soutěžích, jejichž 

rozsah je v souladu s předmětem nauky o bezpečnosti. [7] 

 

Rámcové plány 

Pro každý typ veřejné školy jsou zpracovány rámcové plány, které určují počet hodin 

výuky, které musí být naplněny. Nauka o bezpečnosti je v rámcových plánech pro veřejné školy 

zahrnuta následovně [10]:  

 základní škola včetně speciální základní školy obsahuje jednu hodinu nauky o bezpečnosti 

týdně v VIII. třídě, 

 střední škola a technická škola obsahuje jednu hodinu nauky o bezpečnosti týdně v prvním 

ročníku školy, 

 průmyslová střední škola I. stupně obsahuje jednu hodinu nauky o bezpečnosti týdně 

v prvním ročníku školy. 

 

 

3  Kvalifikace učitelů pro výuku nauky o bezpečnosti a první pomoci 

 

Základní kvalifikační předpoklady pro učitele definuje Karta učitelů [12]. 

V dokumentu se uvádí, že pozice učitele může být obsazena osobou s vysokoškolským 

vzděláním s příslušnou pedagogickou přípravou nebo dokončila instituci pro vzdělávání učitelů 

a převezme tak práci v pozici, na kterou je dostatečně kvalifikována. Podrobné požadavky 

na kvalifikaci učitelů jsou specifikovány v materiálech ministerstva školství [9]. 

 

Kvalifikaci pro výuku nauky o bezpečnosti mají ti učitelé, kteří absolvovali [5]: 

 Magisterské studium se zaměřením na bezpečnost, nebo magisterské studium, které ve 

svém vzdělávacím programu zahrnovalo také výuku o bezpečnosti, nebo jiná magisterská 

studia za předpokladu, že také dokončili postgraduální studium v oblasti vzdělávání 

v bezpečnosti. 
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 Studie prvního stupně (bakalářské nebo inženýrské studium) v oblasti vzdělávání 

bezpečnosti nebo studium prvního stupně, které ve svém vzdělávacím programu 

zahrnovalo také výuku bezpečnosti, nebo jiných studií prvního stupně za předpokladu, že 

dokončili postgraduální studium se zaměřením na vzdělávání v oblasti bezpečnosti. 

Jako příklad vysoké školy, která nabízí potřebnou kvalifikaci je Akademia Pomorska 

w Slupsku. Její součástí je Institut národní bezpečnosti a nabízí několik oborů se zaměřením na 

bezpečnost státu. V oblasti vzdělávání bezpečnosti nabízí například některé z těchto předmětů: 

Strategie bezpečnostní politiky, bezpečnostní hrozby, národní obrana, osobní bezpečnost 

a mnoho dalších. Akademia Pomorska nabízí vysokoškolské jak inženýrské vzdělání – 3 roky, 

tak i navazující magisterské – 2 roky. [1] 

 

Kvalifikace učitelů pro výuku první pomoci 

Pro výuku první pomoci je požadována speciální kvalifikace učitelů [8]. Podle 

uvedeného nařízení může vyučovat ve školách a institucích osoba, která má osvědčení 

o přípravě a vedení vzdělávacích kurzů v oblasti první pomoci, které jsou v souladu s právním 

předpisem [13].  

Poskytování vzdělávacích aktivit učitelem v oblasti první pomoci si vyžaduje 

od učitele další kvalifikaci. Je nezbytné, aby vyučující měl dokončenou odbornou                    

přípravu – školení, která jsou dána nařízením ministerstva zdravotnictví [11]. Školení jsou 

realizována Školicími instituty na základě současných pokynů Evropské rady pro resuscitaci. 

Kurz trvá 7–8 hodin (teorie a cvičení) [4]. Rozsah znalostí a dovedností v rámci školení pro 

vedení vzdělávacích aktivit v oblasti poskytování první pomoci jsou například: základy 

anatomie a fyziologie člověka, bezpečnost místa události a poškozeného, zavolání pomoci, 

člověk v bezvědomí, úrazy, evakuace z místa ohrožení aj. 

Školení se realizuje ve formě teoretické a praktické výuky. Výuku teoretickou i 

praktickou doprovází lékař, zdravotní sestra anebo záchranář, který má minimálně tři roky 

praxe. Školení je zakončeno zkouškou, prokázáním znalostí a dovednostmi, které byly získány 

během školení. Zkouška se skládá z teoretické i praktické části. [11] Jako konkrétní příklad lze 

uvést institut EDU-MED, který nabízí kurzy a školení první pomoci. Školení jsou určena pro 

vzdělávání učitelů, firem, dětí a zdravotníků. Nabízí jak základní, tak i rozšířené kurzy a 

školení. Rozsah je 7–8 hodin teorie a praxe. Program školení nabízí vzdělávání v oblasti: 

anatomie a fyziologie člověka, první pomoc apod. [4] 

 

 

Závěr 

 

Výuka bezpečnostních témat v Polské republice vychází ze základního obecného 

předpokladu, že mimořádné události se dotýkají života člověka jako jednotlivce a rovněž jako 

společenského celku. Pro přežití a ochranu člověka před negativními vlivy mimořádných 

událostí je nezbytná nejen ochrana státu, ale základním prvkem vzdělávání je autonomní 

ochrana jednotlivce [2, 14]. Studium a znalost různých mimořádných událostí má vliv 

na ochranu člověka. Je akcentována myšlenka, aby každý absolvent znal praktické postupy 

k získávání a osvojení mimořádných opatření a činností, aby ochránil vlastní život a životy těch, 

kteří jsou mu nablízku. Důraz je kladen na znalost základních návyků a dovedností 

k poskytování první pomoci zasaženým mimořádnou událostí [6], postupy mít zažité až 

na úroveň automatického chování a také formovat psychologické návyky, aby člověk 

nepodléhal panice. 

Vzdělávání v Polské republice, které se týká bezpečnostních témat – nauky 

o bezpečnosti, je řešeno na školách a zároveň jsou připravováni i pedagogové, aby výuku mohli 
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zabezpečit. Nauka o bezpečnosti obsahuje základní cíle učení, které jsou formulovány jako 

obecné požadavky a jsou tvořeny pochopením podstaty státní bezpečnosti, přípravou studentů 

na mimořádné situace (katastrofy a hromadné havárie), dovedností v oblasti první pomoci 

a vytvářením individuálních a společenských postojů, které napomáhají zdraví. V rámci 

vzdělávacího systému jsou určeny standardy kvalifikace učitelů pro výuku nauky o bezpečnosti.  

 

 

Résumé 

Teaching safety issues in Poland is based on the general assumption that the incident 

will affect the lives of human beings as individuals and as a community. For the survival and 

protection of man from the negative effects of extraordinary events, not only the protection of 

the state is necessary, but the basic element of education is the autonomous protection of the 

individual. Learning and knowledge of various emergencies has an impact on human 

protection. It emphasized the idea that every graduate knew the practical procedures for the 

acquisition and adoption of emergency measures and actions to protect their own lives and the 

lives of those who are close to him. Emphasis is placed on the knowledge of the basic habits 

and skills to provide first aid with an extraordinary event, the procedures to be experienced to 

the level of automatic behaviour and also the formation of psychological habits in order not to 

panic. 

Education in the Republic of Poland, which deals with security issues - the science of 

safety is dealt with in schools while teachers are trained and that the lessons they can provide. 

Science of safety contains basic learning objectives that are formulated as general requirements 

and consist of understanding the essence of state security, preparing students for emergencies 

(disasters and mass crashes), first aid skills, and creating individual and social attitudes that 

promote health. Within the education system, teacher qualification standards for security 

education are defined. It can be said that the education system in the field of security issues is 

solved systemically and comprehensively in the Republic of Poland. There are logically 

organized educational procedures created and the bases of preparedness of the population for 

the right reaction in an emergency are created. 
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