
GYMNÁZIUM  

A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC  
 

Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace  

  

  

tel.:+420 601 555 149; 482 771 326 fax: 

482 771 329  

IČ: 46748075  

  

Krizový plán školy  

  

Zpracoval: Mgr. Petr Král  

 

Krizový plán školy je dokument, ve kterém je přesný návod postupu při řešení krizových situací ve škole. Je 

zpracován podle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních (č.j. 20 006/2007-51 ze dne 16. 10. 2007) a Metodického pokynu MŠMT k 

řešení šikanování ve školách a školských zařízeních.   
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Jak postupovat v jednotlivých situacích  

 

1. TABÁKOVÉ VÝROBKY  

a. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v 

době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další 

konzumaci zabránit.  

b. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.  

c. Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný 

záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí 

školní metodik prevence do své agendy.    

d. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého 

žáka.  

e. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání 

opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola 

může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.  

f. Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.   

 

2. ALKOHOL  

a. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době 

školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další 

konzumaci zabránit. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci 

pokračovat.   

b. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí 

škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.  

c. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu 

školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má 

alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.   

d. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného 

zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 

Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte 

obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní 

ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.   

e. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, 

kdy je žák schopen výuky. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k 

orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.     

f. Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.   

g. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test 

na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu 

zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na 

přítomnost alkoholu.   
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  3. NÁLEZ ALKOHOLU VE ŠKOLE  

a. Nálezce o nálezu ihned uvědomí vedení školy.   

b. Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.   

c. Zpracují stručný záznam o události.    

d. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: O nálezu 

ihned uvědomí vedení školy. O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého 

byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého 

byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede 

pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka 

školy nebo její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.    

e. O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u 

téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který 

se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.  

  

4. OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY (OPL)  

a. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního 

vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci 

zabránit.  

b. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat.  

c. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický 

pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.  

d. V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola 

nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.  

e. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu 

školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.  

f. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného 

zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.  

g. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a 

vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.  

h. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy 

je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy).  

i. Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 

Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště 

dítěte.  

j. Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je 

nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor 

všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu.  
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5. Distribuce OPL ve škole   

a. Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou 

chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako 

přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství 

nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem.  

b. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této 

skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o 

podezření ze spáchání trestného činu.  

c. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě 

mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce 

s rozšířenou působností.  

d. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za 

omamnou nebo psychotropní, postupují takto: Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění 

její chemické struktury. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. Za přítomnosti dalšího 

pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, 

přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. O nálezu 

vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.  

e. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou 

nebo psychotropní, postupují takto: Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění 

její chemické struktury. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. O nálezu sepíší stručný záznam 

s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. 

Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že 

podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem 

je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která 

provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka. V 

případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše 

uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou 

známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.  

f. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, 

postupují takto: Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují 

zákonného zástupce žáka. Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho 

pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho 

věcí. 
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6. KRÁDEŽE A VANDALISMUS  

a. O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného.   

b. Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie 

ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost.  

c. V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li 

pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.  

d. Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a 

pokusit se odhalit viníka.  

e. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu 

škody.  

f. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o 

náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.  

 

7.  ŠIKANA  

a. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s obětmi.  

b. Nalezení vhodných svědků.  

c. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a 

agresorů).  

d. Zajištění ochrany obětem.  

e. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.  

f. Domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování.  

g. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.  

h. Pokračující pomoc a podpora oběti.  

i. V závažnějších případech nahlášení policii.  

j. Účastní-li se šikanování většina problémové skupiny, nebo jsou-li normy agresorů skupinou 

akceptovány, doporučuje se, aby šetření vedl odborník-specialista na problematiku 

šikanování (z pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, diagnostického 

ústavu, krizového centra apod.)  

k. O šikaně je informován výchovný poradce (záznam), vedení školy, rodiče. 
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8. KYBERŠIKANA 

 

l. Podpořit oběť a zajistit její bezpečí. 

m. Zajistit, aby kyberšikana dále nepokračovala, tedy odstranit závadný obsah z internetu (lze 

provádět v součinnosti s IT odborníkem, poskytovatelem dané on-line služby, administrátory 

služby apod.). 

n. Zajistit co nejvíce důkazních materiálů před samotným smazáním. 

o. Zajistit bezpečí svědků – tj. z důkazního materiálu by nemělo být zřejmé, jak byl získán. 

p. Incident vždy vyšetřit. 

q. Informovat rodiče. 

r. Zkonzultovat řešení s dalšími institucemi. 

s. Žádat konečný verdikt a informace. 

t. Zvolit odpovídající opatření. 

u. Realizovat preventivní opatření. 


