Zjišťování zájmu o vypracování a předání metodiky pro
výuku ochrany člověka za mimořádných událostí na ZŠ a SŠ

Úvod
Cílem šetření bylo ověřit, jestli je podnět o metodice v inspekční zprávě
aktuální a jestli školy ještě mají zájem na jeho řešení, a kolik takových
škol případně je.
Způsob a průběh zjišťování
Rozhodli jsme se pro formu osobních konzultací s řediteli škol nebo
vyučujícími odpovědnými za výuku tematiky na škole. Během konzultace
jsme stručně představili projekt a požádali o vyjádření o potřebnosti
projektu a případném zájmu o účast na něm.
Výsledek
Zjištění ilustruje následující tabulka:

Škola
Sídlo
Biskupské gymnázium B. Balbína
HK
Gymnázium Dašická
Pce
Gymnázium Náchod
Náchod
Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ
Černilov
SPŠ Potravinářské technologie
Pce
SPŠE Pardubice
Pce
SŠ aplikované kybernetiky
HK
Střední zdravotnická škola v Hradci Kr. HK
ZŠ Benešovo náměstí
Pce
ZŠ Bratranců Veverků
Pce
ZŠ Mandysova
HK
ZŠ Pouchov
HK
ZŠ Sever
HK
ZŠ Staňkova
Pce
ZŠ Studánka
Pce

Zájem
určitě ano
Uvažují
ano
určitě ano
určite ne
určitě ano
ano
ano
N/A
určitě ano
Uvažují
ano
ano
ano
určitě ano

Zájem tedy má jedenáct z patnácti navštívených škol, z toho celých pět si
je zájmem jisto a čekají na naši konkrétní nabídku.
Počet navštívených škol není velký, protože potřeba byla jasně
konstatována už v inspekční zprávě (příloha 1). Cílem bylo jen ověřit, zda
v mezičase nedošlo k systémovému řešení podnětu. Na potvrzení této
skutečnosti takto malý počet škol stačí. Dalším cílem bylo zjištění zájmu o
projekt, ten považujme z tabulky také za prokázaný. Posledním cílem bylo
zjistit množství škol, kterým metodika chybí a měli by zájem se projektu

zúčastnit. Při takto vysokém podílu škol, které zájem mají (73 %),
zjišťujeme, že zájem v regionu (Královehradecký a Pardubický kraj,
celkem 322 škol, které by připadaly v úvahu) převýší bohatě naše
kapacity. Zástupci škol čekají na naši konkrétní nabídku.
Závěry
Projekt je potřebný, je o něj dostatečný zájem (kvalitou i kvantitou).

