
6.2 Krizový plán 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 
 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY, část 3. SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO 

CHOVÁNÍ 

PŘÍLOHY:  „Co dělat, když – intervence pedagoga (Rizikové chování ve školním 

prostředí)“ Č. j. MSMT-5217/2017-1 přílohy 1 - 22 mají k dispozici všichni zaměstnanci 

školy 
   

KRIZOVÝ PLÁN  

 

 

Obsahuje postupy, které přesně řeší některé krizové situace /ve spojitosti s projevy 

rizikového chování žáků/, které ve škole mohou nastat. 

 

Tyto postupy jsou přesně popsány v přílohách a rizikové chování a sankce ve Školním řádu. 

Určují konkrétní odpovědnost jednotlivých zaměstnanců. Definují intervenční, komunikační a 

bezpečnostní postupy a v neposlední řadě i následná preventivní opatření. 

 

- kdo provádí první pomoc/intervenci/ 

- kdo komu hlásí v systému školy 

- kdo kam zapíše 

- kdo informuje zákonné zástupce žáků 

- kdo a v kterých případech informuje Policii ČR,OSPOD 

- kdo a jak informuje rodiče ostatních žáků školy 

- kdo a jak informuje ostatní žáky školy 

- kdo a jak informuje zřizovatele, media…. 

 

Pracovní tým: 

-  ředitelka školy – Mgr. Milena Prášková 

- zástupce ředitelky Mgr. Petr Šedivý, Jitka Moosová 

- metodik prevence – Jitka Moosová 

- výchovný poradce – Mgr. Iva Mláková 

- školní psycholožka – PhDr. Anna Balatová 

- třídní učitelé 

 

 

 

A. AKUTNÍ KRIZE (z pokynu MŠMT 21291/2010-28 a 1398/2015-1) – přílohy 1-22 

B. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 

(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)  
C. Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) 

k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) ve 

školách a školských zařízeních:  

D. a)      vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a 

začlenění prevence do školního vzdělávacího programu a školního řádu,  

E. b)      popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického 

pracovníka,  

F. c)      definuje Minimální preventivní program,  



G. d)     doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu vybraných rizikových 

forem chování dětí a mládeže.  

Metodické doporučení… 

     Priloha_1_Navykove_latky  

     Priloha_2_Rizikove_chovani_v_doprave  

     Priloha_3_poruchy_prijmu_potravy  

     Priloha_4_Alkohol 

     Priloha_5_Syndrom_CAN  

 Priloha_6_Skolni_sikanovani 

 Priloha_7_Kybersikana  

 Priloha_8_Homofobie  

 Priloha_9_Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus  

 Priloha_10_Vandalismus  

 Priloha_11_Zaskolactvi  

 Priloha_12_Kradeze  

 Priloha_13_Tabak  

 Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim  

 Priloha_15_Netolismus  

 Priloha_16_Sebeposkozovani  

 Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti  

 Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani  

Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam  

 Priloha_20_Domaci_nasili  

Priloha_21_hazardni_hrani  

Příloha 22: Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků 

s PAS ve školách a školských zařízeních.   

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_1_Navykove_latky.rtf
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_2_Rizikove_chovani_v_doprave.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_3_poruchy_prijmu_potravy.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_4_Alkohol.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_5_Syndrom_CAN.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_6_Skolni_sikanovani.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_7_Kybersikana.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_8_Homofobie.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_9_Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_10_Vandalismus.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_11_Zaskolactvi.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_12_Kradeze.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_13_Tabak.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_15_Netolismus.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_16_Sebeposkozovani.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_20_Domaci_nasili.doc
http://www.msmt.cz/uploads/priloha_21_hazardni_hrani.docx
http://www.msmt.cz/file/40398/
http://www.msmt.cz/file/40398/


Zdroj: www.msmt.cz/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny 

H. OBECNÉ POSTUPY 

Jsou rozpracována rámcová doporučení v Příloze č. 1 Metodického pokynu k primární 

prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

a každý učitel školy má k dispozici Přílohu „Co dělat, když… 

Třídní učitelé se zaměřují na identifikaci žáků, kteří spadají do rizikové skupiny s 

násilnickými sklony, je komplexní a zvažovat by se měly zejména následující faktory, 

které mohou posilovat násilné chování:  

 fascinace mediálním násilím, zbraněmi a výbušninami, 

 snížená schopnost lítosti,  

 hrubé chování k ostatním lidem i zvířatům, 

 nedostatek pozitivních vztahů k dospělým a ke škole, 

 onemocnění spojená s možnými ataky násilného a nekontrolovaného jednání. 

 
 

Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem  

(součást školního řádu) 

 

I. KONKRÉTNÍ POSTUPY 

- Při výskytu rizikového chování informuje učitel – TU – společně pak VP 

nebo MP (popřípadě oba), pokud není problém velký, pracuje se v týmu učitel 

– třídní učitel – MP – VP) – během řešení je informována ředitelka školy – 

informace rodičům telefonicky a pozvání na osobní jednání, kterého se 

zúčastní jmenovaný tým – TU výsledek řešení probere se třídou 

- Při výskytu závažnějšího problému učitel – TU – VP + MP + ředitelka školy 

+ školní psycholožka, popřípadě zástupce ředitelky – informace telefonicky 

rodičům a následné osobní jednání – TU probere výsledek řešení se třídou 

- Návyková látka ve škole, vandalismus, krádež – učitel – TU – MP + VP + 

ŘŠ – informace rodičům – přizvání PČR, v případě potřeby Záchranná služba 

(volání z kanceláře školy) – zajistí MP, návykovou látku odebere žákovi učitel 

a neprodleně jí odevzdá v kanceláři zástupců, kde bude vložena do obálky, 

zalepena a pokud hned nepřijede policie, bude uložena do trezoru školy 

- Záškoláctví – TU – VP +  MP – informace ředitelce školy – telefonicky a 

potom následně ústně rodiče – OSPOD zajistí VP,  TU probere situaci se 

třídou 

- Úraz – učitel (sepíše Záznam o úrazu a odevzdá statutárnímu zástupci 

ředitelky školy) – TU – kancelář školy + ředitelka školy (ŘŠ + sekretářka mají 

základní zdravotnický kurz) – telefonicky rodiče, popřípadě Záchranná služba 

(volat z kanceláře školy), zajistí pracovnice v kanceláři, TU probere úraz se 

třídou 

- Šikana, násilí – učitel – TU – MP + VP + ŘŠ + školní psycholožka, popřípadě 

PČR, Záchranná služba, OSPOD – zajistí MP, - práce s agresorem a objetí – 

školní psycholožka, práce se třídou MP z PPP Benešov – zajistí MP  

- Fyzické násilí, psychický nátlak na učitele ze strany žáků a jejich 

zákonných zástupců a dalších osob, které jsou v kontaktu s pedagogickým 

pracovníkem – učitel vyšle žáka ze své třídy do vedlejší třídy, aby informoval 

přítomného pedagoga nebo, pokud má mobilní telefon zavolá do kanceláře 

školy 317721697 nebo kanceláře zástupců 3177223545, 

 



 

J. POSTUP ŠKOLY VYPLÝVAJÍCÍ ze Zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek s platností zákona od 1. 6. 2017 

Zákon zakazuje: 

- § 8, …kouřit ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru ve škole a školském 

zařízení. Zde se zakazuje používat i elektronické cigarety. Elektronickou cigaretou se 

zde rozumí výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo 

jiných výparů (nemusí tedy obsahovat nikotin). 

- § 11, … prodávat nebo podávat alkoholické nápoje ve škole 

- § 18, Osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve 

stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, se 

zakazuje vstupovat a zdržovat se … ve škole a školském zařízení. Zjistí-li vlastník 

prostoru školy a školského zařízení porušení tohoto zákazu, je povinen osobu, 

porušující zákaz vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. 

Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout. Zjistí-li vlastník prostoru školy a 

školského zařízení porušení tohoto zákazu, je povinen osobu, porušující zákaz vyzvat, 

aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna 

výzvy uposlechnout. 

- § 19, Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje 

nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo ve vztahu k níž jiný právní předpis 

stanoví zákaz požívat alkohol nebo užívat jiné návykové látky, nesmí požívat 

alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před 

jejím vykonáváním, a to tak, aby zajistila, že tuto činnost nebude vykonávat pod 

vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 

- § 20, Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření je povinna se 

podrobit osoba, u které je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné 

návykové látky 

- § 21 Vyzvat osobu k tomuto vyšetření může příslušník Policie ČR, strážník obecní 

policie, nebo zaměstnavatel. 

- § 22, Orientační vyšetření může provést zaměstnavatel, odborné poskytovatel 

zdravotních služeb. 

    -Pokud se jedná o nezletilou osobu, bude ihned zavolána (z kanceláře školy)     

Záchranná služba, budou informováni zákonní zástupci, OSPOD a přivolána Policie 

ČR. 

 

- § 35, Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nedodržuje základní ustanovení 

zákona 

Tyto správní delikty projednává Česká školní inspekce. 

 

 

VŽDY MUSÍ BÝT: 

 

- Sepsán záznam o úrazu nebo o rizikovém chování se žákem, svědky (učitelem, 

který problém zachytil) nebo vedení školy, pokud má problém pedagog. 

V tomto případě bude o pomoc požádána Policie ČR 

- Sepsán záznam z jednání s rodiči (VP nebo MP nebo TU) 

- V třídní knize informace o řešení se třídou a v následné třídnické hodině práce 

se třídou (TU, který v případě potřeby informuje rodiče na třídních schůzkách 

a v případě potřeby svolá mimořádnou třídní schůzku) 



- Informováno vedení školy, které v případě nutnosti informuje zřizovatele, 

Školskou radu, média 

- TU informují na třídnické hodině své žáky 

 

     U postupů, jejichž povaha to vyžaduje, je třeba realizovat také praktický výcvik. (např. 

výcvik pracovníků školy v poskytnutí první pomoci - DVPP; výcvik pracovníků školy a žáků 

v oznamování rizikových příznaků, přenosu informací mezi pedagogy, ostatními zaměstnanci 

školy, žáky, shromažďování, evakuace – každý rok pořádáme Branný den). 
 

 

Schváleno pedagogickou radou 30. 8. 2017 


