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Krizový plán vychází z těchto dokumentů: 

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, 

žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28 

 Zákon č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a mládeže 

 Zákon č.561/2004 SB., p předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů 

 Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník 

 Vyhláška č.116/2011 Sb., která mění vyhlášku č.72/2005 Sb., o 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních 

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a 

mládeže č. j. 21 291/2010 – 28 

 Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a 

školských zařízeních č.j.22 294/2013-1 

 Metodický pokyn k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 

č.j. 20 006/2007-51 

 Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a 

intolerance č.j. 14 423/1999-22 

 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání 

žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j.10 194/2002-14 



 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí – žáků ve 

školských zařízeních zřizovaných MŠMT č. j.37 014/2005-25 

 Úmluva o právech dítěte 104/1991 Sb. 

 Školní řád ZŠ a MŠ Bujanov (Klasifikační řád) 

 Vyhláška č.197/2016 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 72/2005 Sb. 

 

  



1. ŠIKANA 

Jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat 

jiného žáka, případně skupinou žáků. Cílené, opakované užití fyzických a 

psychických útoků. Zahrnuje fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, 

poškozování věcí, tak i slovní útoky v podobě nadávek, pomluv, 

vyhrožování či ponižování. Nově se může realizovat i prostřednictvím 

moderních komunikačních prostředků, především prostřednictvím 

internetu a mobilu. 

POSTUP: 

Neprodleně oznámit metodikovi prevence. 

Následuje schůzka metodik, třídní učitel, ředitelka školy, je stanoven další 

postup. 

Zjištění skutečnosti, pohovor s obětí, agresorem, s dalšími svědky. 

Písemné zaznamenání zjištěných skutečností. Pokud je více agresorů, je 

možné je nechat mezi sebou konfrontovat. 

Telefonické oznámení rodičům: 

AGRESOR: ( provádí ředitel školy), následná metodika prevence, třídního 

učitele, výchovného poradce a rodičů za účasti ředitelky školy. 

NIKDY NEKONFRONTOVAT OBĚTI A AGRESORY! 

 Spolupráce s dalšími institucemi. 

 Potrestání agresora (agresorů) a další práce s ním (s nimi). 

 Práce se třídou, skupinou, ve které k šikaně došlo. 

 

KDY VYROZUMĚT POLICII ČR a OSPOD: 

 Pokud má učitel jistotu, že byl spáchán trestný čin ( zejména u pokročilé 

šikany. 

 Jestliže má pedagog podezření, zákon určuje školskému nařízení za 

povinnost nahlásit tuto skutečnost obecnímu úřadu, tedy sociálnímu 

pracovníkovi z orgánu sociálně právní ochrany dětí 



 V případě, že rodiče odmítají spolupracovat se školou, nezúčastňují se 

opakovaně výchovných komisí, je škola povinna vyrozumět OSPOD 

 

2. KYBERŠIKANA 

 

Zneužití ICT (mobilních telefonů a internetu) zejména k takovým 

činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu.  

 

POSTUP: 

Informovat školního metodika prevence, třídního učitele, výchovného 

poradce, ředitelku školy. 

Stejná opatření jako u šikany. Některé případy kyberšikany nespadají do 

kompetence školy. 

 

3. ZÁŠKOLÁCTVÍ 

Za záškoláctví je považována neomluvená absence žáka ( absenci omlouvá 

nikoliv rodič, ale pedagog, a to na základě písemné žádosti zákonného 

zástupce vždy v souladu s pravidly školy o omlouvání absence). 

Pravé záškoláctví – žák ve škole není, ale rodiče si myslí, že do školy chodí. 

Záškoláctví s vědomím rodičů – odmítavý postoj rodičů ke škole, příp. 

slabost rodičů ve vztahu k dítěti či závislost na pomoci a podpoře dítěte 

v domácnosti. 

Záškoláctví s klamáním rodičů – děti, které přesvědčují rodiče o svých 

zdravotních obtížích, pro které nemohou jít do školy. 

Odmítání školy – některým typům žáků činí představa školní docházky 

psychické obtíže. 

POSTUP:  

Vždy informovat ředitelku školy. 

1. Přátelský rozhovor s žákem bez hodnocení a odsuzování 



2. Zajímat se, jak dítě vidí svoje chování s odstupem, hledat cesty k nápravě 

3. Připravit mu podmínky ve škole a v rodině ke zlepšení situace 

4. ROZHOVOR S RODIČI 

Vyjádřit porozumění 

Vést k porozumění motivaci chování dítěte 

Stanovit opatření k nápravě 

Dohodnout se na následném sezení k reflexi, jak dohodnutá opatření 

fungují, případně stanovit další možnosti. 

 

Kdy informovat Policii České republiky a OSPOD: 

-  Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se 

zákonným zástupcem žáka třídní učitel. O pohovoru je sepsán zápis a 

dohodnut způsob nápravy, zákonný zástupce obdrží kopii. Odmítnutí či 

převzetí zápisu se do zápisu zaznamenává. 

- Pokud má žák více jak 10 neomluvených hodin, svolává ředitelka školy 

výchovnou komisi za účasti třídního učitele, zákonného zástupce, 

výchovného poradce, zástupce OSPODu, školního metodika prevence a 

zástupce rady školy. O průběhu jednání a závěrech se sepíše zápis. 

V rámci sociálně – právní ochrany se dětmi a mladistvými s opakovanými 

poruchami závažného rázu zabývají kurátoři ve spolupráci s rodiči a 

školou. 

- V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku následuje 

hlášení o zanedbání povinné školní docházky Policii ČR. 

- Pokud má žák více zameškaných hodin, které jsou omluvené, ale učitel 

má podezření na skryté záškoláctví, může toto konzultovat s OSPODem. 

 

4.VANDALISMUS 

Ve školním prostředí se projevuje ničením školního majetku nebo jen 

poškozováním a ničením majetku ostatních spolužáků. Jestliže se jedná o 

záměr a cíl, pak je třeba použít vůči žáku / žákyni jiné opatření, než když 

se jedná o snahu na sebe upozornit, vyrovnat se ostatním nebo o 

následek šikany či její doprovodný jev. 

Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil. Škola bude po 

něm požadovat náhradu. 



Nahrazení škody: oprava poškozené věci žákem nebo zákonným zástupcem 

nebo finanční náhrada. 

POSTUP:  

1. Informovat ředitele školy, metodika prevence, výchovného poradce 

třídního učitele. 

2. Sepsat zápis o celé záležitosti 

Kdy hlásit rodičům: 

- Pokud je škoda nepatrná nebo malá a dítě věc poškodilo úmyslně a 

nejeví žádnou snahu o nápravu. V případě škody většího rozsahu nebo 

škod na majetku někoho třetího (spolužák, cizí osoby v průběhu školní 

exkurze atd.) se rodičům oznamuje vždy. 

Kdy hlásit policii: 

- V případě, že je škoda nikoliv nepatrná (nad 5000,- Kč) a škola není 

vlastními silami schopná dopomoci se takové nápravy. Musí se jednat o 

úmyslné poškození. Hlásí se i tehdy, jestliže o to žádá poškozený nebo 

poškozená nebo jejich zákonní zástupci. 

Kdy hlásit OSPOD: 

- v případech, kdy se jedná o opakované jednání a výchovná a další 

opatření, která zvolila škola, neměla žádný účinek. 

  

5.KRÁDEŽ 

Krádež je takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není 

jeho, a to za účelem si ji ponechat, používat ji apod., aniž by s tím majitel 

věci souhlasil nebo o tom byl informován. Hmotná škoda není vždy 

rozhodující, protože pro majitele mají věci osobní a emocionální hodnotu. 

Většinou se kradou věci nezabezpečené a volně položené.  

POSTUP: 

1. Každý, kdo se dopustí krádeže, by měl možnost pohovořit s ředitelem 

školy.  



S náhradou škody se postupuje jako u vandalismu. 

2. Zákonného zástupce vyrozumí metodik preventivní péče tehdy, až budou 

zřejmé všechny příčiny, které dítě k tomuto chování vedly. 

Kdy hlásit rodičům: 

- Rodičům poškozeného vždy ihned, rodičům pachatele krádeže po 

vyšetření všech příčin. 

Kdy hlásit policii: 

- V případě, že je škoda nikoliv patrná, nikdo nejeví snahu o nápravu. Jedná 

se o úmyslné zcizení, poškození nebo zničení věci. 

ŠKOLA ani školské zařízení není orgán činný v trestním řízení, takže 

nemůže nic vyšetřovat. Pokusy o vyšetřování ze strany školy mohou 

nenapravitelně ovlivnit další vyšetřování Policie České republiky. 

 

6.PORUCHY PŘÍJMU POTRAVIN  

Často se rozvíjejí pomalu. Mentální anorexie začíná nejčastěji ve věku  

13-18 let. Mentální bulimie obvykle mezi 15 – 25 rokem věku zejména 

dívek. PPP mohou způsobovat řadu zdravotních problémů, které souvisejí 

s úbytkem hmotnosti a nedostatečnou výživou. Jsou nebezpečné i 

z hlediska rozvoje jiných duševních poruch. 

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ je záměrné a opakované ubližování si. Projevuje se 

zraňováním vlastního těla, je projevem vlastního psychického projevu, 

který postižený nedokáže zvládat jiným způsobem. 

POSTUP: 

 Třídní učitel, výchovný poradce a metodik prevence projednají situaci a 

následně informují rodiče. 

 Rodiče informují vždy, když dítě výrazně zhubne a bylo přistiženo, že 

zvrací, sebepoškozuje se. Informace mohou pocházet i od vrstevníků. 

 Pokud rodič odmítá situaci řešit, informace je poskytnuta ošetřujícímu 

lékaři a OSPOD. 

 



Síť partnerů spolupráce: 

Jednotka specializované péče pro PPP PK VNF ( Ke Karlovu 11, Praha 2, 

2224965353) 

Dětská psychiatrická klinika ( v ÚVALU 84/1, 15 000 Praha 5, tel: 

222 433 400) 

Anabell – občanské sdružení ( posta@anabell.cz ) 

Krizové centrum RIAPS (Chelčického 39, Praha 3, 222 580 697) 

Linka důvěry 

Síť organizace STOB (redukce nadváhy – programy pro rodiny). 

 

7. SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE 

Jde o jakoukoliv formu týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Dítě 

nejčastěji poškozují rodiče nebo další členové rodiny, pokud jsou k dítěti 

necitliví a bezohlední a pokud je podřizují nebo využívají k uspokojení 

vlastních potřeb. Jde buď o zneužití fyzické síly, nebo psychické 

nadřazenosti a moci dospělého nad podřízeným a závislým dítětem. 

POSTUP: 

1. U každého podezření vždy projedná ředitel školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, třídní učitel, pediatr a OSPOD. 

CÍL PREVENCE: 

Předejít vzniku traumatizace dítěte, zabránit pokračování a zabránit 

rozvoji dlouhodobých zdravotních, psychologických a sociálních následků. 

1. Všimnout si a odhalit týrání 

2. Navázání osobního kontaktu se žákem, kontaktovat i PPP 

3. Možnost anonymního řešení problému (doporučit Linku bezpečí) 

4. Rozhovor se sourozenci, spolužáky 

5. Rozhovor s rodičem – okomentovat problémy, případně zjistit z chování 

rodiče zda skutečně nedochází k týrání dítěte. 

6. Spolupráce s odborníkem 

- Pediatr si přeje, aby dítě přišlo v doprovodu rodiče 

- PPP -Prioritou je pomoci dítěti 

- OSPOD – podezření na týrání žáka  

mailto:posta@anabell.cz


Týrání svěřené osoby dle ustanovení § 198 trestního zákoníku spadá mezi 

trestné činy vyjmenované jak v nepřekažení trestného činu (§ 368 TZ). Tím, 

že nekontaktujeme-li orgány činné v trestním řízení v případě, že už jsme se 

hodnověrným způsobem dozvěděli o týrání svěřené osoby, můžeme být 

sami pachatelé trestných činů nepřekažení trestného činu a neoznámení 

trestného činu. 

Řešení sexuálního zneužívání: 

Pohlavní zneužívání je závažným trestným činem proti lidské důstojnosti, na 

které se vztahuje povinnost překazit jej (v souladu s trestním zákoníkem). 

Překazit, znamená zabránit v páchání nebo dokončení takového jednání 

oznámit orgánům činným v trestním řízení. 

- Uvědomit si, že jde o citlivou záležitost 

- Seznámit ředitele školy, metodika prevence a třídního učitele 

- Pokud se tohoto jednání dopouští rodič, neinformovat, že se dítě s tímto 

svěřilo 

- Komunikace s dítětem – podrobněji vyšetřuje psycholog a Policie ČR 

- Sdělit dítěti, že skutečnost musí být ohlášena na policii 

- Ohlášení Policii ČR  

 

Síť partnerů spolupráce: 

 Dětské krizové centru, tel. 241 484 149 

 Internetová poradna: problem@ditekrize. cz 

 Linka bezpečí, tel. 800 155 555 

 Linka důvěry  RIAPS : tel. 222 580 69, linka@mcssp.cz 

 

8. EXTREMISMUS, RASISMUS XENOFOBIE, INTOLERANCE 

EXTREMISMUS – vědomé konání ve prospěch politických, náboženských a 

etnických hnutí a ideologií, které směřují proti základům demokratického 

ústavního státu. U žáků se jedná zejména o dílčí formy a postoje, které mají 

slabý ideologický základ. 

mailto:linka@mcssp.cz


RASISTICKÉ CHOVÁNÍ – je takové, které na základě přisouzení psychických a 

mentálních schopností a dovedností skupinám definovaným podle 

biologického, rasového či národnostního původu příslušníky těchto skupin 

hodnotí a případně je i poškozuje. 

XENOFOBNÍ CHOVÁNÍ je takové, které na základě subjektivně stanovených 

prvků cizosti (jinakosti) vyvolává obavy ze subjektů, které jsou jako cizí 

pojímány, v krajních případech může vést k jejich poškozování, což vyvolává 

protireakci. 

ANTISEMITISTICKÉ JEDNÁNÍ – je takové, které poškozuje objekt židovského 

charakteru. 

POSTUP: 

1. Zjistit hloubku postojů u jednotlivců a zjistit jejich případné vazby na 

extremistickou scénu mimo školu. 

2. Zjistit rozšíření uvedených postojů ve třídě, škole. 

3. Diskutovat o problémech souvisejících s uvedenými postoji s cílem 

odhalit příčinu. 

4. Okamžitě vystoupit proti projevům intolerance. 

5. Zaměřit výuku na tuto problematiku, pozvat experty. 

6. Informovat rodiče 

- v případě verbálních či vizuálních projevů s možným extremistickým 

projevem u žáka nebo při podezření na účasti žáka v extremistické partě. 

7. Informovat Policii České republiky 

- v případě podezření na promyšlenou a takto orientovanou činnost. 

 

9. NÁVYKOVÉ LÁTKY (alkohol, tabákové výrobky, omamné látky…) 

Alkohol je legální drogou, v České republice je podle zákona možné 

podávat a prodávat alkohol zletilým osobám, tj. od 18 let věku. 

Nález alkoholu ve škole: 

a)Nalezený v prostorách školy 

1. Nepodrobovat žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. 



2. Oznámení ředitelce školy, uložení nalezeného alkoholu pro případ 

důkazu. 

3. Provést stručný záznam – třídní učitel, metodik prevence. 

b) Zadržení alkoholu u žáka 

1. Stejný postup ad a) 

2. Pedagogičtí pracovníci posoudí, zda žákovi nehrozí nebezpečí. 

3. V případě, že je žák ohrožen na životě, škola zajistí nezbytnou pomoc a 

volá lékařskou záchrannou službu. 

4. Pokud to stav žáka dovoluje, provede záznam s vyjádřením žáka. 

V případě, že žák odmítne, skutečnost je zaznamenána do zápisu, záznam 

obsahuje nejméně 2 účastníky z řad pedagogů jako svědků. 

5. Záznam je uložen do agendy metodika prevence. 

6. Vyrozumění zákonného zástupce, v případě opakování OSPOD. 

7. Z konzumace alkoholu ve škole jsou vyvozeny sankce dle školního řádu. 

Nález tabákových výrobků ve škole : 

1. Při přistižení žáka zabránit mu v další konzumaci. 

2. Odebrat tabákový výrobek, zajistit jako důkaz. 

3. Sepsat stručný záznam s vyjádřením žáka. 

4. Školní metodik prevence založí do své agendy. 

5. Třídní učitel informuje zákonného zástupce o porušení zákazu kouření. 

Při opakování vyrozumí škola OSPOD. 

Užití omamných psychotropních látek ( OPL ): 

1. Stejný postup ad a), b) 

2. Ředitelka školy vloží zabavenou látku do obálky, přelepí, opatří razítkem 

a uschová. O nálezu informuje Policii České republiky. 

3. Ředitelka školy vyrozumí zákonného zástupce žáka. 

4.  V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají 

zajištěnou látku výše uvedeným postupem přivolanému lékaři. Další 

postup k identifikaci látky zajistí Policie České republiky. 



Pokud je podezření, že má žák OPL, toto řešení spadá do kompetence 

Policie České republiky. U žáka se v žádném případě nesmí provádět 

osobní prohlídka či prohlídka jeho věcí.    

Výchovná opatření - míru zhodnotí metodik prevence, výchovný poradce, 

ředitelka školy (vyjma bodů č. 6., 7., které posuzuje třídní učitel, metodik 

prevence, výchovný poradce a ředitelka školy). 

1. Napomenutí třídního učitele 

2. Důtka třídního učitele 

3. Důtka ředitele školy 

4. Snížená známka z chování 

 

Mgr. Radomíra Stoličková                                                      Mgr. Olga Floriánová 

Školní metodik prevence                                                        Ředitelka školy 

 

 


