
Metodické doporučení k problematice přípravy občanů k obraně státu 

 

V upraveném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání platném od 1. 
září 2013 je nově zařazena problematika přípravy občanů k obraně státu. Tento krok 
vychází z Koncepce přípravy občanů k obraně státu, kterou vláda schválila dne 16. ledna 
2013 svým usnesením č. 38. Obsah přípravy občanů k obraně státu je začleněn do 
vzdělávacích oblastí „Člověk a jeho svět“ a „Člověk a společnost“. Následně bude tato 
problematika zahrnuta i do RVP středního vzdělávání. 

Výuka zmíněné oblasti by měla u žáků a studentů vytvářet pozitivní hodnotový systém 
opřený o historickou zkušenost a ovlivňovat jejich postoje v oblastech obrany státu a 
ochrany fyzického i duševního zdraví, životů, životního prostředí a majetku při různých 
rizikových situacích a mimořádných událostech vojenského charakteru. 

Na této úrovni je příprava občanů k obraně státu zaměřena zejména na zdravotnickou 
přípravu, přípravu k civilní ochraně a přípravu k sebeobraně a vzájemné pomoci v 
krizových situacích vojenského i nevojenského charakteru. Žáci a studenti v rámci 
vzdělávání získají základní informace o současném bezpečnostním prostředí, o 
výhodách členství ČR v mezinárodních bezpečnostních a politicko-vojenských 
organizacích, o principech obrany státu a o úloze ozbrojených sil ČR při zajišťování 
obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru. Zároveň se seznámí s 
povinnostmi, které jim, jako občanům ČR ve vztahu k obraně státu vyplývají z platných 
právních norem. 

Příprava občanů k obraně státu je koncipována a v rámci jednotlivých oborů vzdělání 
musí být prováděna tak, aby rozvíjela občanské a právní vědomí žáků a studentů, 
posilovala jejich smysl pro osobní i občanskou odpovědnost, motivovala je k aktivní a 
kvalitní účasti na životě demokratické společnosti v souvislosti s plněním úkolů obrany 
státu. 

Ministerstvem obrany byl vytvořen pro pomoc učitelům základních škol, vedoucím 
pracovníkům těchto škol a koordinátorům školních vzdělávacích programů materiál 
"Metodické doporučení k problematice přípravy občanů k obraně státu". Materiál 
obsahuje rozložení učiva pro 1. a 2. stupeň základních škol včetně očekávaných výstupů, 
doporučené formy a metody výuky, přehled základních pojmů a podklady pro výuku. 
Návrhy cílů, očekávaných výstupů a učiva jsou pouze doporučené. 
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