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Krizový plán školy
Každý se může ve svém životě setkat s problémem či ocitnout v situaci, kterou
nedokáže řešit nebo ji řeší nevhodným způsobem. Naší povinností a prioritou je
nejen žáky vzdělávat, ale i dbát na prevenci rizikových jevů a našim žákům v tomto
směru adekvátně pomoci.
Cílem krizového plánu je eliminovat či minimalizovat škody v případě, kdy dojde
k projevům rizikového chování ve školním prostředí, vytvořit ve škole bezpečné a
respektující prostředí. Krizový plán upravuje zásady jednotného postupu pracovníků
školy při zjištění rizikového chování žáků. Dále jsou zde uvedeny postupy, kterými
se pedagogičtí pracovníci řídí v případě nastalých situací. Plán je nedílnou součástí
preventivního programu. Krizový plán je k dispozici ve sborovně školy.
Účastníci plnění krizového plánu:
- třídní učitelé, ostatní pedagogové
- asistenti pedagoga
- vychovatelky ŠD
- provozní zaměstnanci
Výchovná komise
K řešení závažných výchovných problémů stanoví ředitel školy výchovnou komisi.
Členové komise: ŘŠ nebo ZŘŠ, výchovný poradce, metodik prevence, třídní učitel,
popř. další osoby. TU zajistí pozvání zúčastněných a připraví podklady k jednání
výchovné komise.

Krizový plán se zaměřuje na:
- postup při úrazu žáka
- záškoláctví, neomluvené hodiny
- svévolné opuštění třídy, školy, školní akce
- tabákové výrobky, elektronické cigarety, alkohol
- omamné a psychotropní látky
- krádež
- trestnou činnost
- sexuální zneužívání a týrání

Postup při úrazu žáka
Školní úraz je úraz, který se stal žákovi při vyučování ve škole, na výletech,
exkurzích a akcích organizovaných školou. Školním úrazem není úraz, který se stal
např. na cestě do školy a zpět.
1. Zjistit poranění, popř. konzultovat se zdravotníkem školy, ošetřit zranění,
případně zavolat rychlou záchranou službu.
2. Informovat vedení školy.
3. Oznámit skutečnost zákonnému zástupci, požádat o převzetí dítěte.
4. Učinit zápis do knihy úrazů, vyplnit záznam o úrazu (zápis v knize úrazů se musí
provést nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se vyučující o úrazu dozví).
5. Opětovně poučit žáka o bezpečnosti a poučení zapsat do třídní knihy.

Postup v případě záškoláctví, neomluvených hodin
Evidenci a kontrolu absence zajišťuje třídní učitel, který má včasné informace od
ostatních vyučujících o případných neomluvených hodinách. TU průběžně uděluje
výchovná opatření.
1. V případě neomluvené absence žáka do počtu 12 zameškaných hodin (dva dny)
pozve TU zákonného zástupce žáka do školy k projednání absence. O jednání
provede TU záznam, který obě strany podepíší.
2. Při opakované neomluvené absenci pozve TU zákonného zástupce na jednání
výchovné komise. O jednání provede TU zápis s podpisem všech zúčastněných.
3. V případě, že dochází k opakovanému záškoláctví v průběhu školního roku,
následuje oznámení této skutečnosti příslušným orgánům (Městský úřad Luka
nad Jihlavou, OSPOD, Policie ČR).
4. Hlavním úkolem pro pedagogy je vyšetření důvodů záškoláctví. V úvahu je
nutno brát rozdíl mezi cíleným záškoláctvím a odmítáním docházky do školy
z důvodu psychické poruchy.
Postup při svévolném opuštění třídy, školy, školní akce
1. Svévolné opuštění školy je posuzováno jako závažné porušení školního řádu.
2. O situaci je informován ZZ, popř. je vyžádána pomoc Policie ČR
Oznámení trestné činnosti
Pokud jsem jako zaměstnanec školy svědkem páchání trestné činnosti nebo se o
spáchání trestného činu dozvím, ohlásím vše ŘŠ.
Škola celou záležitost oznámí Policii ČR

Postup v případě odhalení nebo zadržení tabákových výrobků, alkoholu a
elektronických cigaret
1. Nepodrobovat nález žádnému testu.
2. Odebrat, zajistit a uložit tabákový výrobek, alkohol, el. cigaretu v kanceláři
školy.
3. Pořídit o události stručný zápis (datum, jméno, od koho získáno, místo čas,
podpis).
4. Zápis předat školnímu metodikovi prevence.
5. Vyrozumět vedení školy.
6. Třídní učitel informuje ZZ.
7. Třídní učitel navrhne výchovné opatření.
Postup v případě zjištění užívaní tabákových výrobků, alkoholu, elektronické
cigarety
1. Pokusit se odebrat a zajistit alkohol, tabákový výrobek , el. cigaretu, informovat
ZZ.
2. V případě nutnosti poskytnout žákovi první pomoc, zavolat záchrannou službu,
následně informovat ZZ.
3. Pokud žák není schopen pokračovat ve výuce, vyzvat ZZ žáka, aby si jej vyzvedl.
4. Další postup viz.: Postup v případě odhalení nebo zadržení tabákových výrobků,
alkoholu, el. cigaret.

Postup v případě nálezu omamných a psychotropních látek ve škole
Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření a propagace OPL, bez ohledu
na věk a prostředí, kde k takovým činům dochází. Stejně tak je zakázáno navádění
k užívání těchto látek.
1. Nepodrobovat OPL žádnému testu.
2. Za přítomnosti dalšího pracovníka vložit nalezený materiál do obálky označené
datem, časem a místem nálezu, přelepený a orazítkovaný uložit v kanceláři školy.
3. Pořídit o události stručný zápis (datum, jméno, od koho získáno, čas, podpis).
4. Vyrozumět o nálezu Policii ČR.
5. V případě podezření konzumace či držení OPL žákem, odvést mimo kolektiv
(zajistit dozor pedagogickým pracovníkem školy).
6. Informovat vedení školy
7. Kontaktovat ZZ, Policii ČR.
8. Návrh výchovného opatření TU, informovat OSPOD.
Postup v případě zjištění předmětů mající charakter zbraní a předmětů, které
do školy nepatří (zbraně, chemikálie, pornografie….)
1. Odebrat žákovi předměty a informovat vedení školy.
2. Uložit je v ředitelně školy.
3. V případě střelných zbraní informovat Policii ČR, ZZ.
4. TU navrhne výchovné opatření.

Postup při řešení krádeže
Krádež je protiprávní jednání. Škola upozorňuje žáky a jejich zákonné zástupce, že
nezodpovídá za cenné věci, které nesouvisejí s vyučováním a vzděláváním, a
doporučuje je nenosit do školy, protože může dojít k jejich odcizení.
1. Informovat vedení školy.
2. V případě, že došlo k odcizení majetku školy nebo vznikla škoda, může ředitelka
školy událost oznámit Policii ČR. Pokud se nejedná o majetek školy, může poučit
poškozeného a ZZ o možnosti podání trestního oznámení.
3. V případě, že je viník znám, vyzvat zákonného zástupce k nápravě škody, úhradě
škody.
4. TU navrhne výchovné opatření, popř. navrhne svolání výchovné komise.

Postup v případě nahlášení nebo zjištění sexuálního zneužívání či týrání žáka
Pohlavní zneužívání (§ 242 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona) je závažným
trestným činem proti lidské důstojnosti, na který se vztahuje povinnost překazit jej
(§ 167 trestního zákona). Překazit znamená zabránit páchání nebo dokončení
takového jednání (oznámit orgánům činným v trestních řízeních)
1. Uvědomit si, že jde o krajně citlivou záležitost.
2. Informovat vedení školy, seznámit se záležitostí co nejužší okruh osob.
3. Informovat ZZ. V případě, že se násilí dopouští ZZ, není žádoucí ho informovat.
4. Pořídit o události stručný zápis.
5. Informovat Policii ČR, OSPOD.

Důležité kontakty:
ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou

567 219 230

Výchovná poradkyně - RNDr. Ivana Bušová

567 219 230

Metodik prevence - Mgr. Libor Kucza

567 219 230

PPP a SPC Vysočina - p. Vyhnanovská

567 572 416, 567 572 412

Krizové centrum Jihlava

567 155 028

Linka bezpečí

116 111

Rodičovská linka

840 111 234

Linka pro pedagogy

841 220 220

Krizová linka k šikaně

286 881 059

Středisko výchovné péče Jihlava – p. Floriánová

778 409 218

OSPOD Jihlava

www.jihlava.cz

OSPOD – vedoucí odboru

567 167 629

OSPOD – vedoucí kurátorů

567 167 637

Poruchy příjmu potrava

www.idealni.cz

Non stop linka

800 800 980

BKB Jihlava p. Křoustek
(Bílý kruh bezpečí)

606 631 551

AT ambulance Jihlava
(prevence a léčba závislosti na alkoholu)
Zkratky:
ZZ- zákonný zástupce
OSPOD – orgán sociálně právní ochrany dětí
OPL – omamná a psychotropní látka

567 552 111

