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Krizový plán – 

co dělat v případě výskytu rizikového chování 

 

1. V případě podezření na zneužívání návykových látek i u ostatních forem rizikového 

chování je prováděno diskrétní šetření a pohovor se žákem ( šetření provádí nejčastěji 

ŠMP nebo jiná osoba školního preventivního týmu, záznam z jednání je uložen 

v deníku ŠMP nebo výchovného poradce, kteří informují rodiče, příp. v závažných 

případech zřizovatele školy nebo jinou instituci. Podobně se postupuje také v případě 

školního úrazu, který zaznamenává vyučující hodiny, ve které se úraz stal, příp. dozor 

o přestávce. Záznam o úrazu se provádí do knihy úrazů, která je uložena v kanceláři 

školy. Současně vyučující ošetří žáka, příp. jej odešle do příslušného zdravotnického 

zařízení a vyrozumí zákonného zástupce žáka). 

2. Při důvodném podezření jsou okamžitě kontaktováni zákonní zástupci žáka, 

v závažných případech nebo při opakovaném zjištění je uvědoměn sociál. odbor          

( provádí  ředitel školy). 

3. Při průkazném zjištění zneužití návykových látek ve škole, příp. je-li žák těmito 

látkami ovlivněn v době vyučování, jsou kontaktováni zákonní zástupci a příslušné 

zdravot. zařízení , event. OPD ( provádí člen školního preventivního týmu). 

 

 

 

ŠIKANA 
 

- je úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem nebo skupinou, 

fyzické i psychické, ponižování lidské důstojnosti. Dominantním znakem šikany je bezmocnost 

oběti. Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy, 

škol. metodika prevence, výchovného poradce i ostatních pedagogů. 

 

 

 

Nutné kroky: 
 

1. Zjistit, koho se týká => izolovat oběť a agresora a ihned informovat ŠMP 

2. Vyhodnotit závažnost dané situace 

3. Ošetřit oběť a informovat rodiče s postupem řešení [TU, ŠMP] 

4. Zjistit kde a kdy probíhá šikana (v rámci školy, cestou do nebo ze školy) 
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Pokud si nejsme jisti, zda se o šikanu jedná => kontaktovat ŠMP též, posoudí situaci !!! 

 

Další kroky podle závažnosti situace: 

 

a)  v případě ohrožení života oběti  =>  

 

 První pomoc (PP) - poskytne ihned dozírající učitel, který poté uvědomí zdravotníka, 

ŠMP, TU =>  izoluje oběť a agresora 

 Volat 150 – upadá-li zraněný do bezvědomí, s raněným odjíždí vyučující, kterého 

pověří vedení školy, zajistí zprávu od lékaře           

TU – ihned informuje rodiče žáka                                                                            

dozírající učitel – zapíše hlášení o úrazu do knihy úrazů 

 PČR – ohlašovací povinnost – zvážit míru vážnosti šikany (ŠMP, VP, vedení školy, 

TU zhodnotí situaci) 

PČR výslechy vede odděleně – oběť, agresor – nad 15 let nemusí být třetí osoba, 

do 15 přítomen ŠMP, VP… 

           Další kroky podnikne PČR sama, rozhodne, koho uvědomí. 

 

 

b) Bez ohrožení života-následné šetření => 
 

 1. pohovor s obětí [ŠMP, VP, u méně závažných TU] 

 2. pohovor se svědky (alespoň 2 věrohodné) - [ŠMP VP, u méně závažných TU] 

 3. pohovor s agresorem [ŠMP, VP, vedení školy, u méně závažných TU] 

   =>výchovné opatření (sdělit po poradě) podle stupně závažnosti: 

 

Závažnost Výchovné opatření Skutková podstata 

I. stupeň Domluva od TU, VP, 

ŠMP, omluva oběti 

Lituje a neuvědomil si, co tím 

způsobí.  

II. stupeň Napomenutí TU Záměrné ponížení s cílem ublížit. 

III. stupeň Důtka TU; ŘŠ Záměrné a opakované působení 

s cílem ublížit. 

IV. stupeň Snížená známka z 

chování 

Velmi kruté či dlouhodobé působení 

s cílem ublížit, případně do jednání 

vstoupila PČR. 

 

 

 4. pohovor s rodiči agresora [TU,ŠMP,VP,vedení školy] => sdělit výchovná opatření 

 5. mimořádné třídní schůzky v závažných případech – informovat rodiče, požádat je o 

spolupráci, sdělit s kým na případu spolupracujeme [TU, ŠMP, VP] 

 6. ŠMP, VP nebo ŘŠ informuje pedagogický sbor: co se přihodilo, výchovná a 

bezpečnostní opatření, sdělení pro žáky, následná péče o třídní kolektiv 

 7. seznámit rodiče oběti s řešením dané situace 
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Podle stupně závažnosti šikany do šetření vstupují: 

 

   I.  =  řeší škola   

                    II. + III.  =  řeší škola + PPP 

   IV. + V. =  řeší PČR (ohrožení života oběti) 

 

 

 

 

DROGY 
 

1. Zjistit, koho se to týká [TU => hlásí ŠMP] 

 

2. Kde a kdy probíhá (v rámci školy) 

 

3. Zjistit závažnost situace: 

 pod vlivem drog  [ŠMP => rodiče ] 

 distribuce drog  [ŠMP => PČR] 

 bere drogy [ŠMP => rodiče] 

 

          4.  Ohrožení života (upadá do bezvědomí): 

 dozírající učitel poskytne PP, uvědomí zdravotníka, TU – ŠMP, VP, vedení školy 

 volat 150 => transport s učitelem, který zajistí zprávu od lékaře 

 TU - informuje rodiče 

 ohlašovací povinnost PČR [ŘŠ, ŠMP, VP] - zhodnotí situaci (citlivě vyhodnotí) 

 

5. Výchovná opatření: výchovná komise [ŘŠ,ŠMP,VP,TU] 

 pohovor se žákem 

 pohovor s rodiči – doporučení další spolupráce s odborným centrem 

 přestupek  =>  řešení v rámci NTU, DTU 

 recidiva => snížená známka z chování 

 

 

6. Informace ŘŠ pro pedagogický sbor: co se stalo, opatření, co říci žákům 
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ZÁŠKOLÁCTVÍ 
 

 

1. Koho se to týká [TU => hlásí ŠMP, VP] 

 

2. Kde a kdy probíhá (v rámci školy) 

 

3. Zjistit závažnost: TU =>                 

                                 rodiče 

  [VP; ŠMP              OSPOD ( nad 25 h)] 

 

 do 10 hod. - výchovné pohovory se žákem a rodiči [TU, VP] 

 nad 10 hod. - konání výchovných komisí [VP, TU, ŠMP, ŘŠ] 

 nad 25 hod. - ohlašovací povinnost ⇒ OSPOD [VP] 

 

4. Výchovná opatření: výchovná komise [ŘŠ,ŠMP,VP,TU] 

 pohovor se žákem 

 pohovor s rodiči  

 výchovná opatření :    a) do 10 h – náhrada mimo vyučování, 

                                           napomenutí TU 

                    b) nad 10 h – NTU, DTU (na zvážení dle situace) 

               c) nad 25 h – snížený stupeň z chování (na zvážení dle situace) 

 

 

                 

ALKOHOL 
 

 

1. Koho se to týká [TU => hlásí ŠMP, VP] 

 

2. Kde a kdy probíhá (v rámci školy) 

 

3. Zjistit závažnost: TU  ⇒ [ VP;ŠMP   ⇒   rodiče] 

 

4. Výchovná opatření: výchovná komise [VŠ,ŠMP,VP,TU] 

 pohovor se žákem 

 pohovor s rodiči – doporučení další spolupráce s odborným centrem 

 přestupek  =>  řešení v rámci NTU, DTU 

 recidiva => snížená známka z chování 
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AGRESE, VANDALISMUS 
 

 

1. Koho se to týká [TU => hlásí ŠMP, VP] 

 

2. Kde a kdy probíhá (v rámci školy) 

 

3. Zjistit závažnost: TU =>    [VP, ŠMP ⇒  rodiče] 

 

4. Výchovná opatření: výchovná komise [ŘŠ,ŠMP,VP,TU] 

 pohovor se žákem 

 pohovor s rodiči – případně spolupráce s odborným centrem 

 přestupek  =>  řešení v rámci NTU, DTU 

 recidiva => snížená známka z chování 

 

 

   

                                

TÝRANÉ DĚTI 
 

 

1. Koho se to týká [TU => hlásí ŠMP, VP,] 

 

2. Kde a kdy probíhá  

 

3. Zjistit závažnost: TU  => [VP;ŠMP  ⇒ ŘŠ;PČR]                

 

 

 

 

JINÉ PATOLOGICKÉ JEVY 
 

 

1. Koho se to týká [TU => hlásí ŠMP, VP] 

 

2. Kde a kdy probíhá (v rámci školy) 

 

3. Zjistit závažnost: TU  ⇒ [ VP;ŠMP ⇒  rodiče] 

 

4. Výchovná opatření: výchovná komise [VŠ,ŠMP,VP,TU] 

 pohovor se žákem 

 pohovor s rodiči – popřípadě doporučit  spolupráce s odborným centrem 

 přestupek  =>  řešení v rámci NTU, DTU 

 recidiva => snížená známka z chování                                                

                


