
KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 

platný od šk.roku 2016 – 2017 
Cílem krizového plánu školy je stanovení postupu pro pedagogické pracovníky školy v případě 
podezření na zneužívání omamných a psychotropních látek (OPL), prevenci a řešení šikany, krádeže 
a vandalství ve škole.  

Krizový plán je součásti MPP a vychází z Metodického pokynu MŠMT k primární prevenci sociálně-
patologických jevů u dětí a studentů ve školních a školských zařízení.  

 

Rizikové chování je takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému 
nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo 
společnost. Mezi rizikové chování patří záškoláctví, šikana a extrémní projevy 
agrese, rasizmus a xenofobie, sexuální rizikové chování a závislostní chování. 

 

UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK (OPL) 

Všem osobám v prostorách školy je zakázáno užívat návykové látky – alkohol, omamné látky, 

psychotropní látky a ostatní látky způsobilé ovlivnit psychiku člověka, jeho ovládání a rozpoznávací 

schopnosti a sociální chování.  

Užívání OPL osobami mladšími 18 let je v ČR považováno za nebezpečné chování.  

1. Nález alkoholu nebo OPL – postup: 

 a. Nález v prostorách školy: 

 Látka se nepodrobuje testům a ihned se informuje vedení školy 

 Za přítomnosti dalšího pracovníka se vloží do obálky, označí se datem, časem a místem 
nálezu, přelepí, orazítkuje a uschová v trezoru.  

 O nálezu se vyrozumí PČR 

 b. Nález u žáka: 

 Zabavená látka se nepodrobuje testům a ihned je informováno vedení školy.  

 Uložení u vedení školy pro případ důkazu. 

 O nálezu je sepsán stručný záznam (datum, místo, čas nálezu, jméno a podpis žáka), 
zápisu je přítomen ředitel školy. Pokud odmítne, uvede pracovník tuto skutečnost do 
zápisu, při záznamu je třeba dalšího účastníka z řad pedagogů. 

 O nálezu škola vyrozumí PČR a informuje zákonné zástupce.  

 V případě, že se látka našla u žáka, který ji intoxikoval, předá se zajištěná látka 
přivolanému lékaři. 

 c. Podezření, že má žák alkohol nebo OPL u sebe: 

 Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, řešení spadá do 
kompetence PČR. 



 Škola vyrozumí PČR, zkonzultuje postup a informuje zákonného zástupce.  

 Žáka je třeba izolovat a do příjezdu policie ho mít pod dohledem. 

 Nesmí se provádět osobní prohlídka ani prohlídka jeho věcí.  

2. Konzumace alkoholu nebo OPL ve škole – postup:  

 Při přistižení žáka je nutné mu v další konzumaci zabránit. 

 Alkohol nebo OPL je třeba odebrat a zajistit.  

 V případě, že je žák ohrožen na zdraví a životě, pedagogický pracovník okamžitě volá 
záchrannou službu.  

 Jestliže toto nebezpečí nehrozí, sepíše stručný záznam i s vyjádřením žáka (odkud, od koho 
alkohol získal). 

 Pokud žák není schopen pokračovat ve výuce, vyrozumí škola zákonného zástupce a vyzve 
jej, aby si žáka vyzvedl.  

 V případě nedostupnosti zákonného zástupce vyrozumí škola OSPOD a požádá o pokyny, 
může požadovat pomoc. 

 Zákonnému zástupci škola oznámí konzumaci alkoholu dítětem, i když je schopno výuky.  

 Při opakování škola splní oznamovací povinnosti k OSPOD. 

 Škola v zájmu dítěte a jeho zástupce může informovat o možnostech odborné pomoci při 
řešení takové situace.  

 Z konzumace alkoholu ve škole škola vyvodí sankce. 

3. Distribuce OPL ve škole – postup:  

 Jestliže má pracovník školy podezření, že došlo k distribuci OPL ve šjikem oznámí tuto 

skutečnost PČR. 

 Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let proti osobě mladší 18 let, vyrozumí 

škola zákonného zástupce a orgán sociálně právní ochrany dětí.  

ŠIKANA 

Charakteristika šikanování: 

Šikanování je jakékoliv chování,  jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo 
zastrašit jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované 
užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí 
nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky 
v podobě bití, vydírání, loupeží , poškozování věci druhé osobě, tak i útoky slovní 
v podobě urážek, nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Šikana se 
projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či 
skupinu žáků. 

Z hlediska trestního zákona může šikanování naplnit skutkovou podstatu trestných činů vydírání, 



omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví, loupeže, vzbuzení důvodné obavy, poškození 
cizí věci.  

1. Řešení šikany – postup: 

a. Při vyšetřování počáteční šikany: 

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

• Nalezení vhodných svědků. 

• Individuální rozhovory se svědky, je také možná konfrontace svědků (nikoli však 
konfrontace obětí a agresorů). 

• Zajištění ochrany obětem.  

• Rozhovor s agresory (vždy jako poslední krok), případně konfrontace mezi nimi.  

 

b. Při vyšetřování pokročilé šikany:  

• Bezprostřední záchrana oběti.  

• Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.  

• Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.  

• Pokračující pomoc a podpora oběti.  

• Nahlášení PČR. 

• Vlastní vyšetřování. 

 

KRÁDEŽ 

 O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. 

 Věc ohlásit PČR nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto 
možnost.  

 V případě, že je znám pachatel mladší 18 let, nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany a 
současně věc předat orgánům činným v trestním řízení. 

VANDALISMUS 

 O vzniklé škodě na školním majetku je třeba vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka.  

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

 Pokud nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradě 
škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.  

 

 

 

V Kladně 1. 9. 2016       školní metodik prevence 

         Mgr. Kristýna Sladká 


