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Příloha 3 

KRIZOVÝ PLÁN 

ÚVOD  

Krizový plán vymezuje výchovné problémy, které se mohou ve školním prostředí 

vyskytnout, a poskytuje stručný návod zaměstnancům školy, co v těchto krizových 

výchovných situacích dělat.  

 

Krizový plán školy je sestavován za pomocí členů školního poradenského pracoviště, které 

úzce spolupracuje s odborníky a odbornými centry. Školní poradenské pracoviště je možné 

navštívit při jakýchkoli problémech v konzultačních hodinách:  

pátek 13:35-14:20 hod. + dle dohody 

 

1.  Koho kontaktovat 

• ředitelka školy: PaedDr. Eva Petřikovová: 602 565 013 

• kancelář školy (metodik prevence: Mgr. Iva Urbanová, výchovný poradce: Mgr. 

Zdeněk Čapek): 495 541 548; 602 829 776 

• OSPOD: vedoucí oddělení Mgr. Světluše Kotrčová: 495 707 382 

• Policie ČR 158 

• PPP Hradec Králové: 495 265 423 

• Záchranná služba: 155 

• Linka bezpečí: 116 111 
 

- další kontakty viz Preventivní program školy  

 

2.  Situace, které mohou nastat 

 

2.1  Bezprostřední ohrožení života 

• Poskytnout první pomoc 

• Zavolat záchrannou službu: 155 

• Informovat vedení školy 

• Informovat zákonné zástupce 
 

2.2  Alkohol 

• Nález nebo požití je oznámeno vedení školy 

• Nález je uložen u vedení školy  

• Sepíše se záznam o nálezu 
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• Je vyrozuměn zákonný zástupce 

• Dle závažnosti bude ev.  vyrozuměn OSPOD 

• Budou uložena kázeňská opatření dle školního řádu  

• Pokud jde o podezření na ohrožení zdraví nebo života dítěte v důsledku požití 

alkoholu, je okamžitě volána záchranná služba 

• Se žákem (žákyní) bude nadále pracovat školní metodik prevence, popř. nabídne 

další odbornou pomoc 
 

2.3  Omamné a psychotropní látky  

• Nález je oznámen vedení školy a uložen 

• Je informována Policie ČR 

• Je informován zákonný zástupce 

• Je informován OSPOD 

• Jsou uložena kázeňská opatření dle školního řádu 

• Pokud jde o podezření na ohrožení zdraví nebo života dítěte v důsledku požití 

omamné či psychotropní látky, je okamžitě volána záchranná služba 

• Se žákem (žákyní) bude nadále pracovat školní metodik prevence, popř. nabídne 

další odbornou pomoc 
 

2.4  Tabákové výrobky 

• Nález je oznámen vedení školy a uložen 

• Je informován zákonný zástupce 

• Pokud jde o podezření na ohrožení zdraví nebo života dítěte v důsledku požití 

tabákových výrobků, je okamžitě volána záchranná služba 

• Se žákem (žákyní), ev. s jeho (její) rodinou, bude nadále pracovat školní metodik 

prevence, popř. nabídne další odbornou pomoc 

• V případě opakování bude ev. informován OSPOD 
 
 

2.5  Krádeže 

• Za zcizené věci odpovídá škola pouze v případě, že byly uloženy na místě k tomu 

určeném  

• Vyučující po poradě s vedením školy rozhodne o dalším postupu 

• V případě škody většího rozsahu škola informuje Policii ČR 

• Při prokázání krádeže ukládá škola kázeňské opatření dle školního řádu  

• Jsou informování zákonní zástupci 

• Se žákem (žákyní) bude nadále pracovat školní metodik prevence, popř. nabídne 

další odbornou pomoc 
 

2.6  Vandalismus 

• Náhrada úmyslně způsobené škody je vymáhána na zákonných zástupcích, je jim 

dána možnost škodu na vlastní náklady odstranit nebo jinak nahradit, případně 

vzniklou škodu uhradit  
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• Při prokázání úmyslně způsobené škody uloží škola kázeňské opatření dle školního 

řádu  

• Se žákem (žákyní) bude nadále pracovat školní metodik prevence, popř. nabídne 

další odbornou pomoc 
 

2.7  Záškoláctví 

a) do 1-7 neomluvených hodin 

• Prokazatelně pozveme rodiče k pohovoru – zajišťuje třídní učitel  

• Po pohovoru vypracuje zápis, evidenci těchto pohovorů vede třídní učitel  

• Zápisy provádí třídní učitel a evidenci těchto zápisů vede zástupkyně ředitelky 

školy 

• Za porušení školního řádu - napomenutí třídního učitele 
 

b) do 8-16 neomluvených hodin  

• Třídní učitel informuje vedení školy  

• Třídní učitel svolá školní výchovnou komisi – na tuto je nutné písemně pozvat 

zákonné zástupce  

• Dokladem o pohovoru je zápis školní výchovné komise, včetně závěrů, doporučení 

a navržených opatření  

• Zápis provádí a evidenci těchto zápisů vede třídní učitel 

• Za porušování školního řádu - důtka třídního učitele 
 

c) nad 17-24 neomluvených hodin  

• Třídní učitel informuje vedení školy   

• Třídní učitel svolá školní výchovnou komisi – na tuto je nutné písemně pozvat 

zákonné zástupce  

• Dokladem o pohovoru je zápis školní výchovné komise, včetně závěrů, doporučení 

a navržených opatření  

• Zápis provádí a evidenci těchto zápisů vede třídní učitel 

• Za opakované porušování školního řádu (za závažné porušení školního řádu, 

neomluvené hodiny) důtka ředitele školy 
 

d) v případě opakovaného záškoláctví a porušování školního řádu (25-37) neomluvených 
    hodin 

• Třídní učitel informuje vedení školy  

• Třídní učitel prokazatelně pozve zákonné zástupce, svolá výchovnou komisi 

• Dokladem o pohovoru je zápis školní výchovné komise, včetně závěrů, doporučení 

a navržených opatření  

• Zápis provádí a evidenci těchto zápisů vede třídní učitel 

• Za závažné porušování školního řádu (vysoká neomluvená absence, od 25-37 

hod., nevhodné chování, podvod aj.) - druhý stupeň z chování 
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e) v případě opakovaného záškoláctví a opakovaného porušování školního řádu 
     od 37 neomluvených hodin 

• Třídní učitel informuje vedení školy  

• Třídní učitel prokazatelně pozve zákonné zástupce, svolá výchovnou komisi 

• Dokladem o pohovoru je zápis školní výchovné komise, včetně závěrů, doporučení 

a navržených opatření  

• Zápis provádí a evidenci těchto zápisů vede třídní učitel 

• Za závažné a opakované porušování školního řádu (vysoká neomluvená 

absence (od 38 hod., hrubé porušení školního řádu, podvod aj.) - třetí stupeň 

z chování 

 

2.8  Šikana 

• Podrobnější postup viz Školní program proti šikanování  

 – příloha Preventivního programu školy  

 

2.9  Ostatní situace 

V dalších možných rizikových projevech v chování žáků se škola řídí dle Metodického 

doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument 

MŠMT č. j.: 21291/2010-28) a jeho přílohách.  

 

 

 

Hradec Králové 1. září 2018 

  

 


