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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Metodické usmernenie č. 65/2015
 pre plánovanie a zabezpečovanie evakuácie v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike

Gestorský útvar: odbor krízového manažmentu, tel.: 02/593 74 329; ev. č.: 2015-18507/44636:1-66AA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 35 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vydáva na plánovanie, riadenie, zabezpečovanie evakuácie a vykonávanie opatrení spojených s evakuáciou a na plnenie úloh v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 328/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii toto metodické usmernenie:

Úvodné ustanovenia
Toto metodické usmernenie upravuje:
	postup činnosti škôl a školských zariadení (ďalej len „škola“) na zabezpečovanie evakuácie detí, žiakov, poslucháčov a študentov (ďalej len „žiak“), vlastných zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti § 3  ods. 17 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. (ďalej len „ostatné osoby“), pričom evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia, 
	súbor opatrení civilnej ochrany obyvateľstva zameraných predovšetkým na ochranu života, zdravia a majetku v školách, ktoré spočívajú vo varovaní, vyrozumení a odsune žiakov a ostatných osôb v ohrozených objektoch škôl v dôsledku vplyvu mimoriadnej udalosti, v čase pôsobenia následkov havárie, živelnej pohromy, teroristického útoku alebo katastrofy po vyhlásení evakuácie,
	vymedzenie rozsahu úloh na prípravu plánu evakuácie, vykonanie a riadenie evakuácie v školách,
	postup evakuácie, a to počas:
	krátkodobej evakuácie s možným návratom evakuantov do 72 hodín,
	dlhodobej evakuácie s možným návratom evakuantov po 72 hodinách,
	časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území školy, určené orgánom vyhlasujúcim evakuáciu alebo predsedom evakuačnej komisie obce, prípadne miestneho úradu mestskej časti (ďalej len „obec“).
	Evakuačná komisia obce môže na základe vzniknutej situácie časovo uprednostniť niektoré skupiny obyvateľstva medzi ktoré patria najmä:
	žiaci zo škôl vrátane ostatných osôb,
	žiaci zo zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Riadiaci orgán evakuácie školy
Za plánovanie, riadenie, zabezpečovanie, usmerňovanie a kontrolovanie evakuácie zodpovedá riaditeľ školy.
Škola si na plnenie úloh v zmysle ods. 1 môže zriadiť evakuačnú komisiu školy.
Evakuačnú komisiu školy zriaďuje riaditeľ školy, ktorý vymenúva a odvoláva jej členov a schvaľuje jej štatút.
Dokumentmi evakuačnej komisie školy sú najmä:
	štatút, obsahom ktorého je najmä dôvod zriadenia evakuačnej komisie školy, vymedzenie plnenia a zodpovednosti za plnenie úloh a zabezpečenie pravidelného preškolenia jej členov,
	vymenúvacie dekréty členov evakuačnej komisie školy s vymedzenými funkčnými povinnosťami.

Plánovanie, riadenie a zabezpečovanie evakuácie
Evakuácia sa v škole plánuje, riadi, a zabezpečuje podľa pokynov evakuačnej komisie obce (zriaďovateľa).
	Objekt školy v čase evakuácie musí byť bezpečnostne a poriadkovo zabezpečený.
Škola po vyhlásení evakuácie môže byť na základe rozhodnutia evakuačnej komisie obce určená aj ako evakuačné zariadenie § 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 328/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii., t.j. škola môže byť určená ako miesto ubytovania evakuovaných, pričom:
	za evakuačné zariadenie možno zároveň považovať objekt školy, určený na zabezpečenie organizovaného a plynulého sústredenia a opustenia objektu žiakmi a ostatnými účastníkmi evakuácie a do pohotovosti sa uvádza do štyroch hodín od vyhlásenia evakuácie,
	škola určená ako evakuačné zariadenie sa riadi pokynmi evakuačnej komisie obce (zriaďovateľa),
	na zefektívnenie činnosti evakuačného zariadenia sa využijú všetky dostupné chránené miesta a súčasti objektu školy a ak to bezpečnostná situácia dovolí, aj školský dvor, ktorý môže byť využitý najmä na organizovanie prípravy presunu osôb do stanice nástupu.
	Odborné zabezpečenie evakuácie spočíva najmä v organizovanom opúšťaní objektu školy, presune a obsadení miesta ubytovaných.
Na zabezpečovanie evakuácie sa môžu určovať a pripravovať aj ďalšie osoby:
	triedni učitelia, určení spravidla ako členovia evakuačného zariadenia, vyhotovujú evakuačné zoznamy, zisťujú prítomnosť osôb, kontrolujú evakuačnú batožinu a organizujú doplnenie osobných vecí a iného evakuačného materiálu,
	členovia evakuačného zariadenia, ostatní pedagogickí zamestnanci a dospelé osoby prevzaté do starostlivosti zodpovedajú za zabezpečenie organizovanosti a poriadku v objekte školy.
	Na zdravotnícke zabezpečovanie evakuácie sa určujú a odborne pripravujú osoby a vyčleňuje sa zdravotnícky materiál.
V čase po vyhlásení evakuácie školy nie je možné žiakom z bezpečnostného hľadiska dovoliť samovoľnú evakuáciu.
Na zabezpečovanie prepravy evakuovaných sa využijú vlastné dopravné prostriedky školy a ďalšie pridelené prostriedky vyžiadané od obce alebo organizácie, ktorá v blízkosti školy disponuje dopravnými prostriedkami.
Miestom ubytovania je vopred určený objekt alebo sústava objektov slúžiacich na dočasné ubytovanie, prípadne aj stravovanie (najmä bezpečné ochránenie života a zdravia osôb pred nežiaducim účinkom nebezpečných látok). 

Dokumentácia plánu evakuácie
Riaditeľ školy v súlade s evakuačnými opatreniami zabezpečí v zmysle výpisu z analýzy územia vypracovanie základnej evakuačnej dokumentácie (plán evakuácie) s týmto odporúčaným obsahom:
	grafická časť plánu evakuácie žiakov a ostatných osôb (možno použiť požiarne poplachové smernice),
	dokumentácia vyrozumenia, zvolania a spojenia evakuačnej komisie školy a dokumentácia personálneho, materiálno-technického zabezpečenia evakuácie,
	prehľad počtu evakuovaných žiakov a ostatných osôb,
	prehľad a počty materiálu, techniky a prostriedkov určených na odsun so zámerom umiestniť ich v novom priestore (tabuľky, náčrty, schémy a pod.),
	prehľad o odbornom zabezpečení evakuácie,
	výpis z dokumentácie evakuačnej komisie obce,
	záznamy správ a hlásení.
	Pri spracovaní základnej evakuačnej dokumentácie (plán evakuácie) je potrebné prihliadať v primeranom rozsahu na písomné usmernenia obce (zriaďovateľa) k vypracovaniu plánov evakuácie, ktoré spravidla obsahujú:
	usmernenie k výkonu bezpečnostnej analýzy zdrojov ohrozenia objektu, pričom sa vychádza z analýzy územia z hľadiska možných  mimoriadnych udalostí príslušného okresu (rozpracovanie úloh zo zamerania činnosti okresného úradu doplneného o úlohy z evakuačného plánu obce),
	usmernenie k vyhotoveniu obsahového zámeru evakuačnej dokumentácie (časové normy, prehľady o materiálnom, regulačnom, zdravotníckom, dopravnom a ubytovacom zabezpečení) s určením osobnej zodpovednosti a účasti vlastných zamestnancov na evakuácii školy,
	usmernenie k vypracovaniu osobitných povinností pre vlastných zamestnancov školy v prípade, že škola bude určená ako evakuačné zariadenie,
	usmernenie k zabezpečeniu spolupráce a súčinnosti najmä medzi evakuačnou komisiou školy a evakuačnou komisiou obce, požiarnym technikom a orgánom krízového riadenia zriaďovateľa školy,
	usmernenie k plánovaniu nácvikov, cvičení a kontrol prípravy a zabezpečenia evakuácie.

Varovanie a vyrozumievanie o vzniku mimoriadnej udalosti
Varovanie a vyrozumievanie školy ako aj ostatného obyvateľstva sa vykonáva varovacou a vyrozumievacou sieťou, ktorú tvoria varovacie a vyrozumievacie centrá civilnej ochrany a technické prostriedky na území, pre ktoré sú určené. Vyhlasuje sa sieťou sirén, prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania, obecnými a objektovými (školskými) rozhlasovými zariadeniami, systémom automatizovaného a autonómneho vyrozumievania a verejnými telekomunikačnými prostriedkami § 3a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov;
 § 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov..
Evakuácia sa vyhlasuje na základe vzniku mimoriadnej udalosti a vyhláseniu evakuácie môže predchádzať varovanie o hroziacom nebezpečenstve.
	Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi. Varovné signály môžu byť doplnené o hovorené informácie, ktorými sa spresnia podrobnosti a druh ohrozenia.
	„VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri  vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
„OHROZENIE VODOU“ – šesťminútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.
„KONIEC OHROZENIA“ – koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania. Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Varovanie, vyrozumievanie a znenie vyhlásenia evakuácie vykoná okresný úrad v sídle kraja (okresný úrad alebo obec) technickými prostriedkami, signálom sirény doplneným o hlasovú informáciu a písomne. Evakuáciu na území obce vyhlási starosta obce.
V objekte školy vyhlási evakuáciu riaditeľ školy, ktorý zodpovedá za včasné vyhlásenie a vykonanie evakuácie žiakov a ostatných osôb v objekte školy. V prípade neprítomnosti riaditeľa školy plní tieto úlohy určený zástupca.
	Predmetom oznamu o vyhlásení evakuácie je spravidla:
	druh, charakteristika a predpokladané následky mimoriadnej udalosti,
	spôsob, úlohy a časové údaje na vykonanie evakuácie,
	rozmiestnenie evakuačných zariadení,
	charakteristika evakuačných trás, kontrolné stanovištia, stanica nástupu a výstupu a miesto ubytovania evakuovaných,
	dôležité informácie o organizačnom, poriadkovom, materiálnom, dopravnom, zdravotníckom a inom zabezpečení evakuácie.

Odporúčaný postup riaditeľa školy po vyhlásení evakuácie
Evakuácia v objekte školy sa vyhlasuje osobne hlasom, poverenými osobami, telefonicky, za použitia školského rozhlasu alebo elektronickými prostriedkami a realizuje sa v primeranom rozsahu podľa prílohy  č. 3 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 328/2012 Z. z.
	Deti z materskej školy sa po vyhlásení evakuácie odovzdávajú rodičovi alebo inej oprávnenej osobe. Žiaci základnej školy, žiaci strednej školy, ako aj deti a žiaci školského zariadenia sa posielajú domov.
	Deti a žiaci, u ktorých nemožno postupovať podľa druhého bodu, evakuujú sa prostredníctvom evakuačného strediska; materská škola, základná škola, stredná škola a školské zariadenie plnia funkciu evakuačného strediska.
	Pri nedostatku času, najmä pri krátkodobej evakuácii, sa všetky deti a všetci žiaci evakuujú prostredníctvom evakuačného strediska.
	Preprava evakuovaných osôb sa vykonáva vlastnými dopravnými prostriedkami školy, v prípade že ich nevlastní, tak dopravnými prostriedkami obce alebo prostriedkami  hromadnej dopravy. V krajnom prípade, ak to bezpečnostná situácia dovolí, je možné presun vykonávať pešo.
	Riaditeľ školy a evakuačná komisia školy môžu nariadiť ostatným vlastným zamestnancom školy a zamestnancom zariadenia školského stravovania aj ďalšie doplňujúce a podporné úlohy, činnosti a povinnosti.
	Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať zabezpečeniu organizovanosti a poriadku. V prípade, že sa vykonáva evakuácia žiakov, zodpovedajú za organizovanosť a poriadok všetky prítomné dospelé osoby v škole. Rovnako mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať organizovanosti evakuačného presunu a ak to evakuačná situácia dovolí, evakuovaným sa poskytujú dostatočne dlhé prestávky na odpočinok, občerstvenie, doplnenie vody, prípadne zaobstaranie potravín. Počas evakuácie je nevyhnutné dodržiavať pokyny príslušníkov Policajného zboru alebo  mestskej polície.
	Prestávky počas evakuačného presunu sa organizujú podľa možnosti v miestach, kde je možnosť pred nebezpečenstvom ohrozenia evakuované osoby ukryť.
Pri krátkodobej evakuácii, ak to bezpečnostná situácia dovolí, na základe rozhodnutia evakuačnej komisie obce, riaditeľa školy a evakuačnej komisie školy môžu žiaci odísť zo škôl domov.

Osobitný postup po vyhlásení evakuácie
Evakuovaným žiakom zo školy sa po celú dobu evakuácie musí poskytovať osobitná starostlivosť. Zvýšená pozornosť musí byť venovaná najmä telesne a zmyslovo postihnutým žiakom a osobám zo špeciálnych škôl a zo špeciálnych školských zariadení.
V prípade krátkodobej evakuácie sa všetci žiaci evakuujú zásadne so školou a ostatnými osobami.
Vlastní pedagogickí a ostatní zamestnanci školy, podieľajúci sa na jej evakuácii, si môžu svoje deti do 15 rokov v čase evakuácie vziať so sebou.

Správy a spôsob ich predkladania
Riaditeľ školy zabezpečí vypracovanie základných údajov o vyhodnotení priebehu evakuácie a formou správy ich bezodkladne predkladá evakuačnej komisii obce.
Správu, obsahom ktorej je najmä správa o vzniku mimoriadnej udalosti, o dosiahnutí pohotovosti, o začatí evakuácie a o dosiahnutí konečného miesta ubytovania, predkladá evakuačnej komisii obce riaditeľ školy osobne, písomne alebo prostredníctvom spojovacích prostriedkov (telefonicky) ihneď.

Spoločné a prechodné ustanovenia
Plán evakuácie je potrebné spresňovať so stavom k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka a evakuačnej komisii obce ho predkladať do 15. januára príslušného kalendárneho roka.
Predmetom spresnenia je spravidla:
	zloženie evakuačnej komisie školy,
	zmeny objektu evakuačného zariadenia (ak je škola určená ako evakuačné zariadenie),
	aktualizácia menných a číselných prehľadov evakuovaných,
	odborné zabezpečenie evakuácie,
	iné údaje s podstatným vplyvom na zabezpečenie a priebeh evakuácie.
	Zmeny v údajoch je potrebné evakuačnej komisii obce predkladať priebežne alebo ihneď.
Ak nie je určené inak, škola v čase evakuácie je súčasťou evakuačných zariadení obce a je povinná plniť ich úlohy, pričom riaditeľ školy môže do evakuačnej komisie obce delegovať aj zástupcu školy.
Vyhlasovanie, prípravu, začiatok a priebeh evakuácie s presunom do miesta ubytovania sa odporúča precvičiť aj s námetom so všetkými kategóriami žiakov a vlastných zamestnancov školy najmenej jedenkrát  za školský rok.

Záverečné ustanovenia
Toto metodické usmernenie má odporúčací charakter a jeho ustanovenia je vhodné využiť na plánovanie, riadenie a zabezpečovanie evakuácie a na plnenie úloh a vykonávanie opatrení spojených s evakuáciou  škôl, žiakov škôl a ostatných osôb.
Vysokým školám sa odporúča toto metodické usmernenie využiť v primeranom rozsahu.
Nadobudnutím účinnosti tohto metodického usmernenia sa ruší platnosť „Metodického usmernenia č.11/2008 – R z 10. septembra 2008 pre plánovanie a zabezpečovanie evakuácie v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike“.

Účinnosť
Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2015.
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