
Krizový plán školy 

 

NL Školní řád – zákaz vnášet do prostor školy NL a látky, napodobující tvarem, 

vzhledem obalu NL, zákaz vstupu pod vlivem NL, postup platný i pro alkohol 

a tabák. 

Oznamovací povinnost na distribuci NL! 

Konzumace NL ve 

škole 

→ postup platný i pro alkohol a tabák 
→ v případě přistižení konzumace NL je primárně nutné žákovi v další 

konzumaci zabránit 
→ NL odebrat za přítomnosti další osoby (obálka – žák vloží NL za 

přítomnosti svědka do obálky, pg pracovník obálku zalepí, svým 
podpisem a podpisem žáka a svědka přes přelep zajistí objektivitu 
úkonu) 

→ v případě ohrožení na zdraví a životě poskytnout nezbytnou pomoc 
a zavolat rychlou lékařskou službu  

→ nehrozí-li akutní nebezpečí – stručný záznam s vyjádřením žáka za 
přítomnosti svědka, vyrozumět bezodkladně vedení, zápis 
k založení ŠMP do agendy 

→ v případě, kdy je žák pod vlivem NL do té míry, že je ohrožen na 
zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou předlékařskou první pomoc 
a volá RZ a Policii ČR, pokud ji nevolala již dříve 

→ jestliže akutní nebezpečí nehrozí – pg pracovník vyrozumí  
zákonného zástupce 

→ s ohledem na to, že žák není po požití NL způsobilý pobytu ve škole 
a účasti na vzdělávacím procesu, je nezbytně nutné, aby si jej 
převzali zákonní zástupci, nebo po jejich souhlasu osoba blízká, 
nelze ji je sehnat nebo odmítnou, je nutné požádat o součinnost 
Policii ČR a OSPOD 

→ škola ohlásí zákonnému zástupci skutečnost, že nezletilý žák 
konzumoval NL ve škole i v případě, že je schopen výuky 

→ zákonný zástupce má právo se písemně vyjádřit ke konzumaci a 
postupu školy 

→ oznamovací povinnost školy k OSPOD 
→ ŠMP poskytne informace o odborné pomoci žákovi a zákonným 

zástupcům 
→ Opatření stanovená školním řádem 

Distribuce NL ve 

škole 

→ protiprávní jednání – trestný čin, množství NL není důležité 

→ v případě důvodného podezření škola vždy vyrozumí Policii ČR 

Přechovávání NL ve 

škole 

→ přechovávání  NL je vždy protiprávní jednání 
→ pg pracovník nehodnotí typ porušení zákona 
→ v případě podezření je nutné látku zajistit a předat Policii ČR 
→ pg pracovník nesmí, není oprávněn tuto látku zlikvidovat nebo 

předat zákonným zástupcům (=protiprávní jednání) 
→ jestliže se tohoto jednání dopustila osoba ml.18 let nebo bylo 

namířeno proti osobě ml.18 let, vyrozumí škola zákonného 
zástupce a OSPOD 

Nález NL ve škole → a) v případě nálezu NL ve škole: o nálezu hned uvědomí vedení školy 
a Policii ČR, látku netestují, poté záznam školy o nálezu, v případě 



časové překážky Policii ČR látku uložit do obálky v rukavicích (datum, 
čas, místo nálezu, na přelep razítko školy, podpis pg pracovníka – 
trezor – Policie) 

→ b) v případě zadržení NL u žáka: viz postup a) + podpis žáka u 
záznamu, rozhovor s žákem za přítomnosti ŘŠ, v případě intoxikace 
žáka škola volá lékaře, kterému může předat zajištěnou NL 
k usnadnění léčby, dále pak Policie 

→ c) v případě důvodného podezření, že žák NL má u sebe: pouze 
kompetence Policie ČR, kterou pg pracovník bezodkladně vyrozumí, 
konzultace postupu, informace zákonného zástupce nezletilého 
žáka, izolace žáka od ostatních do příjezdu PČR, ale pod dohledem, 
pg pracovníci žáka ani jeho věci v žádném případě neprohlížejí 

 

 

 

Rizikové chování v dopravě → v případě rizikového chování výlučně 
komunikace s rodiči 

→ u žáků zajistit akci zaměřenou na 
zvýšení kompetencí dítěte v dopravním 
systému 

→ v případě podezření konzultace 
nápadnosti v chování žáka s VP, s PPP  

 

 

Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, 

mentální bulimie) 

→ předcházet šikaně pro vzhled, oblečení, 
tělesný výkon, to, co jí nebo pije 

→ předcházet nevhodným redukčním dietám… 
→ vyrozumět vždy zákonného zástupce, 

pediatra, když dítě výrazně zhubne, zvrací 
(opakovaně, stačí informace od vrstevníků), 
sebepoškozuje se, nechodí do školní jídelny 

→ VP nebo ŠMP doporučí nebo zprostředkuje 
kontakt s lékařem, psychologem, doporučí 
odborné pracoviště 

 

 

Alkohol Školní řád – zákaz nosit a požívat ve škole alkohol 

Žák přinese alkohol do školy → Nelze prohledávat žákovi osobní věci 
→ V případě nezletilého žáka spolupracuje škola se 

zákonnými zástupci  
→ Společně zjistit, kde vzal alkohol? V případě nákupu 

vyrozumět Policii ČR nebo Městskou policii o prodeji 
alkoholu dětem 

→ Pg pracovník vyzve žáka, aby se alkoholu zbavil, 
odložil ho, sankce podle školního řádu 

Žák uvede, že vzal alkohol doma → Je vhodné probrat událost s rodiči, upozornit je, že 
mu musí zabránit přístupu k alkoholu 

→ V případě opakování – oznámit OSPOD 
→ Opakovaně nespolupracující rodiče – Policie ČR 



→ Lze podat oznámení, aby Policie ČR posoudila, zda 
nedochází k páchání trestné činnosti v rodině 

Žák požil ve škole alkohol → Pg pracovník mu okamžitě zabrání v další konzumaci 
→ V případě potřeby poskytnutí předlékařské první 

pomoci 
→ V případě ohrožení života nebo zdraví volat 

zdravotnickou záchrannou službu 155 
→ Pokud žákův stav vylučuje pokračování ve 

vzdělávání, škola musí  vyrozumět zákonného 
zástupce, aby si žáka vyzvednul, řeší s ním, kde 
alkohol žák vzal a proč ho konzumuje 

→ Řešení podle školního řádu – opatření a sankce 
(neomluvené hodiny žákovy nepřítomnosti) 

→ Opakované porušení hlásí škola OSPOD a Policii ČR 

Žák nabízí alkohol ve škole ostatním žákům → Přestupek nebo TČ 
→ Volat Policii ČR 
→ Vyrozumět zákonné zástupce 
→ V případě ohrožení života a zdraví volat záchrannou 

zdravotnickou službu 
→ Škola vyrozumí  OSPOD 

 

 

Syndrom týraného dítěte - CAN → U každého podezření o výskytu musí být vždy 
informován ředitel školy, řeší VP, ŠMP, TUČ, 
pediatr, OSPOD 

→ povinnost oznámit a překazit páchání 
trestného činu týrání dítěte 

→ V případě podezření je třeba kontaktovat 
odborníky – OSPOD 

→ Diagnostika – náhlé zhoršení prospěchu, 
změna chování, fyzické známky 

 

 

Kyberšikana a další formy kybernetické agrese → Škola pomůže oběti zajistit důkazy 
→ Škola postupuje podle krizového plánu (viz 

šikana) 
→ V případě hrubých a opakovaných slovních či 

fyzických projevů násilí na žácích či učitelích 
je ředitel povinen žáka vyloučit – oznámení 
OSPOD (povinná šk. docházka) a státnímu 
zastupitelství 

→ Závažnější případy PČR a OSPOD 
→ Ohlašovací povinnost školy 

Postup pro oběť  → Zachovat klid 
→ Uschovat si důkazy 
→ Ukončit komunikaci s pachatelem 
→ Blokovat pachatele a blokovat obsah, který 

rozšiřuje 
→ Identifikovat pachatele 
→ Oznámit útok dospělým 
→ Nebát se vyhledat pomoc u specialistů 



→ Žádat konečný verdikt 

Co může dělat škola → Podpořit oběť a zajistit její bezpečí 
→ Zajistit co nejvíc důkazních materiálů 
→ Incident vždy vyšetřit 
→ Informovat rodiče 
→ Zkonzultovat řešení s dalšími institucemi 
→ Žádat konečný verdikt a informace 
→ Zvolit odpovídající opatření 
→ Realizovat preventivní opatření 

Řešení z pohledu rodiče  → Zajistit bezpečí a podporu dítěte 
→ Vyšetřit situaci 
→ Vyhnout se bezprostřednímu zákazu 

přístupu dítěte k IT 
→ Kontaktovat školu, specializovanou instituci 

či přímo rodiče agresora 
→ Požadovat konečný verdikt 
→ Vyvodit důsledky a stanovit opatření 
→ Spolupracovat se školou 

 

Homofobie → Sledování situace, vyhledání odborníků 
→ V případě šikany povolat pracovníky PPP, 

jde-li o podezření na spáchání TČ, vyrozumět 
Policii ČR a OSPOD 

 

Extremismus, rasismus, xenofobie, 

antisemitismus 

→ Zjistit postoje ve třídě a razantně vystoupit 
proti projevům intolerance mezi žáky 

→ Povolat odborníky k diskusi se žáky 
→ Informovat rodiče, v případě závažných 

projevů informovat Policii ČR 

 

Vandalismus  → Jednotnost pg sboru v názorech na 
standardy chování a postupy při řešení, 
vzájemná spolupráce 

→ zvýšení dohledu, komunikace, nácvik 
zvládání agresivity 

→ Postup podle školního řádu – opatření 
→ Vždy vyrozumět zákonné zástupce 
→ Při odmítnutí spolupráce či opakovaném 

vandalismu škola vyrozumí OSPOD 
→ Pokud nedojde ke smíru, náhrada škody -   

hlásí se Policii ČR 
→ Objektivní informace sboru, žákům a 

rodičům 
→ V případě opakování škola osloví PPP, SVP 

(souhlas rodičů a žáků) 

 

Záškoláctví  → MP k postupu při omlouvání a postihu 
záškoláctví 

→ Postup podle školního řádu 
→ Co nejdřív záškoláctví odhalit – jaké jsou 

příčiny 



→ Komunikace s žákem a rodiči, případně s 
psychologem 

→ Hledání příčin, analýza postavení žáka ve 
třídě, nastolení změny 

→ Vyvarovat se nedůslednosti a nejednotného 
přístupu v dodržování pravidel při řešení 

→ V případě rozšíření záškoláctví 
spolupracovat s PPP a SPC (spec.pg centra) 

První kontakt se zákonným zástupcem při 

absenci žáka 

→ V případě neomluvené absence TUČ 
upomíná zák. zástupce (záznam) 

→ Poté TUČ kontaktuje zák. zástupce – 
informuje ho o absenci 

→ Zák. zástupce o absenci neví – rozbor 
situace, rozhovor s žákem, řešení domluvou 

→ Zák. zástupce o absenci ví – důvod je 
omluvitelný 

→ Zák. zástupce o absenci ví – důvod je 
neomluvitelný – hledání motivů, dalšího 
postupu – záznam 

→ TUČ informuje vedení školy, VP a ŠMP 

Písemná pozvánka k osobnímu jednání, nedaří-li 

se kontaktovat zák. zástupce žáka 

→ Neformální pozvánka – TUČ x rodič 
→ Formální pozvánka – doporučeným dopisem 
→ Formální pozvánka – doporučeným dopisem 

s doručenkou 

Schůzka zákonných zástupců žáka s TUČ → Zjišťování situace 
→ Hledání příčin záškoláctví 
→ Domluva o postupu k řešení 
→ Postup navrhuje ŠMP nebo VP, kteří se 

účastní schůzky – účast žáka je vhodná 
→ Záznam o opatřeních 
→ Domluvena další schůzka – reflexe zlepšení 

situace 

Podpis IVP v případě, že využíván → Forma spolupráce mezi žákem, rodiči, TUČ, 
vedením školy, ŠMP, VP, případně pracovník 
OSPOD, Probační a mediační služby a další 

→ Reakce na vzniklou situaci a hledání řešení 
→ Koordinace postupu 
→ Získání nástroje ke kontrole plnění 

Postoupení případu další straně → Nedojde-li k odstranění rizikového chování 
žáka i přes veškerou podporu – je rodina 
indikována pro spolupráci s další stranou – 
OSPOD, Policie ČR, … 

 

Krádeže  → U každého podezření o výskytu musí být vždy 
informován ředitel školy 

→ Postup podle školního řádu, záznam 
→ Vždy snaha o vyšetření příčin 
→ Při škodě většího rozsahu oznámit Policii ČR 
→ Vždy hlásit rodičům 
→ Při opakování nebo neúčinnosti opatření 

školy hlásit OSPOD 



 

 

Tabák  → Porušení školního řádu – řeší odpovědný pg 
pracovník 

→ Intervence u daného dítěte – porušení šk. 
řádu, výchovné opatření, informuje zák. 
zástupce 

→ Pg pracovník může rodiče informovat o 
odborné pomoci, v případě opakování 
situace a nespolupráce rodičů kontaktovat 
OSPOD 

→ Najde-li pg pracovník u žáka tabákové 
výrobky – ohlásí to rodičům žáka, může je 
zajistit a předat rodičům žáka proti podpisu 

 

 

Krizové situace spojené s ohrožením násilí ve 

školním prostředí, které přichází z vnitřního i 

vnějšího prostředí 

 

Předcházení vzniku rizikové situace → Závisí na kvalitě nastavených pravidel 
fungování denního chodu školy 

→ Bezpečnostní plán školy – vede k identifikaci 
rizikových jevů 

Včasná identifikace příznaků rizikové situace → Monitoring rizikových míst a postup 
vzhledem k situaci – všichni pracovníci školy 

Postup při ohrožení školy rizikovou situací → Krizový plán školy 

Následná intervence → Podpora těch, kteří se stali objektem 
násilného chování, včetně externí pomoci 
(bezpečnostní složky, zdravotnická pomoc, 
psychologická pomoc, OSPOD) 

→ Pravidla pro komunikaci s médii 

 

Netolismus  → Učitel může zpozorovat varovné a nežádoucí 
změny v chování žáka v důsledku netolismu 

→ Učitel vyrozumí zák. zástupce žáka 
→ Učitel nemá kompetence intervenovat 
→ Učitel může předat kontakt na odborníky 

 

 

Sebepoškozování  → Posoudit aktuální riziko, v případě 
závažného sebepoškozování odeslat dítě i 
proti vůli jeho a rodičů do spádového 
psychiatrického zařízení 

→ Kontaktovat rodinu 
→ Předat žáka do péče psychologa (PPP) 
→ Motivovat žáka a jeho rodinu k návštěvě 

specialisty 
→ Stanovit jasná pravidla a hranice na půdě 

školy 

 



 

Nová náboženská hnutí  → U každého podezření o výskytu daného jevu 
informovat vedení školy, zák. zástupce TUČ 

→ Seznámit žáky s riziky a praktikami různých 
skupin 

→ Naslouchat žákům, vést s nimi diskuse, 
neodsuzovat, nekázat, nevnucovat, 
nezesměšňovat 

→ V případě problému kontaktovat odborníky 
→ V případě podezření na trestný čin 

vyrozumět OSPOD, v případě jistoty páchání 
trestné činnosti vyrozumět Policii ČR 

 

Rizikové sexuální chování → Učitel si všimne zvláštností v chování žáka 
→ Žák sám pedagoga vyhledá 
→ Učitel bere sdělení žáka vážně 
→ Učitel kontaktuje školní poradenské 

pracoviště, TUČ, … 
→ Zjištěné násilí je povinen ohlásit OSPOD nebo 

Policii ČR 

 

Příslušnost k subkulturám  → Samotná příslušnost není znakem rizikového 
chování 

→ V případě trestné činnosti se učitel obrací na 
orgány činné v trestním řízení 

→ V případě podezření kontaktuje OSPOD 

  

Domácí násilí  → Oznamovací povinnost učitele, získá-li 
hodnověrné informace o násilí páchaném 
na dítěti, týrání atd. 

→ Snaha školy o komunikaci s obětí domácího 
násilí – odkaz na pomoc odborníka 

 

 

Hazardní hraní  → Identifikovat problém, zmapovat situaci ve 
třídě, předat info o rizicích hráčství, 
kontaktovat odborníky s vhodným 
preventivním programem 

→ V případě hazardní hry ve škole postupovat 
podle školního řádu 

→ V případě podezření kontaktovat vždy zák. 
zástupce žáka 

→ V případě nespolupráce rodičů se školou 
vyrozumět OSPOD 

→ V případě páchání trestné činnosti 
v souvislosti s hazardním hraním škola 
oznamuje Policii ČR 

 

 

 



 

 

 


