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Krizový plán pro pedagogické pracovníky 

 

Tento krizový plán je určený pedagogickým pracovníkům naší školy v případech rizikového 

chování, které je třeba řešit okamžitě. 

Obsah 

1) Žák pod vlivem alkoholu nebo podezření, že je pod vlivem 

2) Žák pod vlivem psychotropních látek nebo podezření, že je pod jejich vlivem 

3) Nález alkoholu či tabákových výrobků v prostorách školy 

4) Nález drog v prostorách školy  

5) Šikana mezi žáky  

6) Šikana učitele 

7) Kyberšikana  

8) Záškoláctví  

9) Týrání, sexuální zneužívání  

10) Domácí násilí  

11) Žák je v ohrožení života  

12) Krádeže  

13) Netolismus  

14) Sebepoškozování  

15) Nová náboženská hnutí  

16) Rizikové sexuální chování  

17) Příslušnost k subkulturám  

18) Důležité kontakty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.) ŽÁK POD VLIVEM ALKOHOLU NEBO PODEZŘENÍ, ŽE JE POD JEHO VLIVEM  

1) Pokud je žák v ohrožení života, přítomný učitel zajistí zavolání záchranné lékařské služby 

(tel.155), od žáka neodcházíme, případně zajistíme první pomoc  

2) Zabránit další konzumaci  

3) Odebrat a zajistit látku, ale netestovat ji, uložit ji i se zápisem u vedení školy  

4) Informovat vedení školy a školního metodika prevence  

5) Preventivní tým- rozhovor se žákem, řešení situace  

6) Třídní učitel podá informace zákonným zástupcům žáka  

7) Školní metodik prevence s přítomným učitelem vyhotoví záznam o situaci 

 

2.) ŽÁK POD VLIVEM PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK NEBO PODEZŘENÍ, ŽE JE POD 

JEJICH VLIVEM  

1. Přítomný učitel zajistí kontaktování lékaře (tel.155)  

2. Zabránit dalšímu užití  

3. Přítomný učitel + další učitel (pošleme jednoho žáka pro dalšího pedagoga) zajistí 

případnou látku v místě nálezu  

4. Přítomný učitel informuje vedení školy a školního metodika prevence  

5. Vedení školy musí kontaktovat Policii ČR a OSPOD  

6. Třídní učitel kontaktuje zákonné zástupce žáka  

7. Preventivní tým vede rozhovor se žákem, řeší situaci  

8. Školní metodik prevence s přítomným učitelem vyhotoví záznam o situaci 

 

3) NÁLEZ ALKOHOLU ČI TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ V PROSTORÁCH ŠKOLY  

1. Přítomný učitel zajistí látku a odnese ji k vedení školy, kde ji se stručným zápisem uloží  

2. Přítomný učitel ihned informuje vedení školy a školního metodika prevence  

3. Preventivní tým ve spolupráci s ostatními pedagogy mapuje situaci a řeší ji  

4. Školní metodik prevence s přítomným učitelem provede stručný záznam o situaci  

 

4) NÁLEZ DROG V PROSTORÁCH ŠKOLY  

1. Přítomný učitel + další učitel (pošleme některého ze žáků pro kolegu) zajistí látku v místě 

nálezu, látku netestuje  

2. Přítomný učitel informuje vedení školy a školního metodika prevence  

3. Vedení školy (v nepřítomnosti školní metodik prevence) kontaktuje Policii ČR (provádí 

šetření)  

4. Škola nemůže dělat osobní prohlídku!!! 



5. Školní metodik prevence s přítomným učitelem provede stručný záznam o situaci 

 

5) ŠIKANA MEZI ŽÁKY  

1. Podezření oznámit školnímu metodikovi prevence, výchovnému poradci či vedení školy 

2. Odhad závažnosti a formy šikany  

3. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi  

4. Nalezení vhodných svědků  

5. Individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů a svědků 

a konfrontace oběti s agresory)  

6. Ochrana oběti  

7. Předběžné vyhodnocení a volba ze dvou typů rozhovoru:  

a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření) 

b) rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku)  

8. Realizace vhodné metody:  

a) metoda usmíření  

b) metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise s 

agresorem a jeho rodiči)  

9. Třídní hodina:  

a) efekt metody usmíření  

b) oznámení potrestání agresorů  

10. Rozhovor s rodiči žáka  

11. Třídní schůzka  

12. Práce s celou třídou 

 

6) ŠIKANA UČITELE  

1. Pedagog si zajistí pro sebe bezpečí – odejde ze třídy, přivolá si pomoc apod.  

2. Požádá o spolupráci jiného kolegu nebo vedení školy pro zajištění dohledu ve třídě,   

případně izolaci agresora a zajištění bezpečí pro ostatní žáky ve třídě   

3. Vše oznámit školnímu metodikovi prevence, výchovnému poradci či vedení školy – 

školní poradenské pracoviště (ŠPP)  

4. ŠPP postupuje jako při řešení šikany mezi žáky viz.bod 5 

5. ŠPP vyvolá jednání s rodiči agresora, vše oznámí OSPODu, kurátorovi, popřípadě Policii 

ČR, v případě ohrožení zdraví volat 155 

 

 



7) KYBERŠIKANA  

A) Z pozice školy: 

1. Vše oznámit ŠMP a VP či vedení školy  

2. Zajistit ochranu oběti (kontaktovat operátora, zřizovatele www stránek…) 

3. Zajistit důkazy (pomoc IT kolegy)  

4. Důkladné vyšetření  

5. V případě nutnosti informovat Policii ČR  

6. Opatření  

7. Informovat rodiče oběti i kyberagresora (postup jako při řešení šikany)  

B) Z pozice oběti (a rodiče)  

1. Ukončit komunikaci  

2. Blokovat útočníka  

3. Oznámit útok, vyhledat pomoc  

4. Uchovat důkazy  

5. Žádat konečný verdikt 

 

8) ZÁŠKOLÁCTVÍ  

1. Třídní učitel informuje výchovného poradce a školního metodika prevence  

2. Preventivní tým vede pohovor se žákem, pohovor s dalšími žáky, mapování situace  

3. Třídní učitel informuje zákonné zástupce žáka  

4.Výchovný poradce svolá výchovnou komisi  

5. Při opakovaném záškoláctví a nespolupracujících zákonných zástupců vedení školy 

kontaktuje OSPOD  

 

9) TÝRÁNÍ, SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ  

1. Rozhovor se žákem  

2. Informujeme školního metodika prevence, vedení školy – společné mapování situace  

3. Vedení školy informuje Policii ČR a OSPOD  

4. Pokud jsou pachateli zákonní zástupci, neinformujeme je – řeší Policie ČR  

5. Školní metodik prevence vyhotoví záznam o situaci 

 

10) DOMÁCÍ NÁSILÍ  

1. Pokud se dítě samo svěří učiteli, měl by mu učitel projevit důvěru, nebagatelizovat jeho 

sdělení, neobviňovat jej ze lži a podpořit jej.  

2. Informovat ŠMP, VP, vedení školy  



3. Klaďte dítěti otevřené otázky, které umožňují, aby Vám svými slovy popsalo, co se stalo: 

a) Řekni mi, co se stalo… b) Co se stalo potom? c) Kde jsi přišel/a k této modřině?  

4. Ujistit dítě, že je dobře, že se svěřilo…a že za nic nemůže (viníkem je pouze agresor, 

nikdo jiný) 

5. Abychom mu pomohli, potřebujeme vyhledat odbornou pomoc – oznamovací povinnost 

6. Informovat OSPOD, Policii ČR 

 

11) ŽÁK V OHROŽENÍ ŽIVOTA  

1. Přítomný učitel poskytuje první pomoc  

2. Přítomný učitel zajistí zavolání lékařské záchranné služby (tel.155)  

3. Informujeme vedení školy, školního metodika prevence, třídního učitele  

4. Třídní učitel informuje rodiče  

5. Přítomný učitel provede záznam do knihy úrazů  

6. Preventivní tým – případné vyšetřování úrazu  

 

12) KRÁDEŽE  

1. Vždy informujeme ředitele školy  

2. Zároveň učitel informuje školního metodika prevence a výchovnou poradkyni  

3. Zabývat se každou krádeží ve škole  

4. Pečlivě se zabývat příčinami - preventivní tým - mapování situace, zjišťování podrobností 

5. Preferujte nápravu vztahu mezi poškozeným a zlodějem = náhrada škody, omluva  

6. Třídní učitel informuje zákonné zástupce - až se budou znát přesné příčiny krádeže 

7. Pokud se jedná o krádež většího rozsahu – vedení školy informuje Policii ČR  

8. Pečlivě vést záznam  

 

13) NETOLISMUS – závislost na virtuálních drogách (televize, video, počítačové hry, apod.)  

1. Pokud má učitel nějaké podezření, informuje školního metodika prevence, výchovnou 

poradkyni, vedení školy  

2. Třídní učitel informuje zákonné zástupce dítěte  

3. Preventivní tým – zjišťování situace, rozhovor se žákem, popřípadě s rodiči 4. 

Zprostředkovat žákovi odbornou pomoc - PPP, odborné zdravotnické zařízení… 

 

14) SEBEPOŠKOZOVÁNÍ 

1. Učitel nahlásí sebepoškození žáka ŠMP, výchovné poradkyni, vedení školy, zákonným 

zástupcům žáka  



2. Posoudit riziko závažného sebepoškození  

a) V případě přímého rizika závažného ublížení či ohrožení života (žák drží ve škole 

žiletku a plánuje se řezat) - Psychiatrické oddělení či klinika spádové nemocnice, 

centrální příjem nejbližší psychiatrické léčebny – i nedobrovolně, ideálně po 

předchozí telefonické konzultaci  

b) Pokud žák není aktuálně ohrožen závažným sebezraněním  

 dostupná psychiatrická či psychologická ambulance – ideálně s doporučením od 

dětského/dorostového lékaře, resp. po telefonickém objednání rodiči  

 krizová centra – netřeba doporučení zdravotnického zařízení, předchozí 

telefonická nebo e-mailová domluva vhodná, ale není nutná  

 Linky důvěry 

3. Kontaktovat rodinu – dlouhodobá spolupráce  

4. Motivovat rodiče a dítě k návštěvě specialisty  

5. Stanovit se žákem jasná pravidla a hranice na půdě školy  

6. Průběžně, dlouhodobě mapovat situaci žáka – motivace, zjišťování jeho stavu, 

nálady 

 

15) NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ  

1. U každého podezření o výskytu daného jevu, informujte vedení školy, rodiče a třídního 

učitele  

2. V odůvodněných případech je také možné kontaktovat školního metodika prevence, 

výchovnou poradkyni, PPP, SVP, OSPOD, Polici ČR, Linku důvěry  

3. Učitel by měl být dítěti oporou, ale zároveň si musí stanovit cíle, kterých chce ve své 

pomoci dosáhnout - podávat dítěti informace o sektách (rizika), nesnažit se „pravdivě 

argumentovat“ 

 

16) RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ  

1. Podezření na rizikové sexuální chování nahlásit – vedení školy, výchovné poradkyni a 

školnímu metodikovi prevence, dle závažnosti i Policii ČR, OSPOD  

2. Třídní učitel informuje rodiče (zákonné zástupce dítěte)  

3. Preventivní tým vyslechne žáka, mapování situace  

4. Doporučit rodičům, aby pro své dítě vyhledali odbornou pomoc. Pokud dítě sexuálně týrá 

některý z rodičů, nekontaktovat rodiče, ale zavolat Polici ČR, OSPOD 

 

 



17) PŘÍSLUŠNOST K SUBKULTURÁM  

1. Kontaktovat školního metodika prevence, výchovnou poradkyni, vedení školy, rodiče  

2. Vyslechnutí žáka, rozhovor 

3. Doporučit rodičům, aby vyhledali pro své dítě odbornou pomoc  

4. O dítě se průběžně zajímat, zjišťovat situaci průběžnou konzultací 

 

18) DŮLEŽITÉ TELEFONNÍ KONTAKTY  

1. Škola – tel. +420 493 531 278 

2. Preventivní tým  

a) Mgr. Michaela Štálová – ředitelka školy 

b) Mgr. Jaroslava Zilvarová – zástupce ředitele  

c) Mgr. Gabriela Paulusová – školní metodik prevence  

d) Mgr. Jitka Hlawatschke – výchovný poradce + třídní učitel  

 

Odbor sociálního zabezpečení Jičín 

 Tel. 493545 240 

Vedoucí odboru – Bc. Alena Pudlowská email: pudlowska@mujicin.cz 

 

Policie České republiky- Obvodní oddělení Nová Paka  

Tel. 974 533 111  

Tel. 158 - Tel. 606 753 919  

Hasiči – tel. 150  

Záchranná služba – tel. 155 

 

Pedagogicko- psychologická poradna Jičín  

Tel. 493 533 505 - Okresní metodik PPP –Mgr. Lukáš Nálevka  

 

Krajský školní metodik prevence  

 Mgr. Dita Kosová – tel. 495 817 219, e-mail: dkosova@kr-kralovehradecky.cz  

 

Probační a mediační služba Jičín - Tel. 493 520 157  

Středisko výchovné péče Návrat Hradec Králové - Tel. 495 541 374 - Tel. 739 401 363 - 

E-mail: info@svphk..cz  

Semiramis, z.ú. Hradec Králové – tel. +420 734 316 123, e-mail: tereza.berkova@os-

semiramis.cz  

https://mujicin.cz/bc-alena-pudlowska/o-6398
mailto:pudlowska@mujicin.cz
mailto:info@svphk..cz
mailto:tereza.berkova@os-semiramis.cz
mailto:tereza.berkova@os-semiramis.cz


Centrum SASanka Jičín - tel. 733 741 753  

Rodičovská linka bezpečí – tel. 840 111 234  

Linka bezpečí- tel. 116 111 


