
19 
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KRIZOVÉ PLÁNY 
 
Krizový plán je sestaven na základě charakteristik a doporučených postupů při řešení sociálně 
patologických jevů, které se mohou na střední škole objevit. 
 
Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případech 
podezření či výskytu sociálně patologických jevů mezi žáky. Základem pro jeho zpracování je 
Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j.: 
21291/2010-28 a Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských 
zařízeních č. j.: 22294/2013-1. 
 
V rámci prevence sociálně patologických jevů je třeba věnovat pozornost jakýmkoli změnám 
v chování či prospěchu, které se u jednotlivce nebo skupiny na škole vyskytnou. 
 

 Pokud se týká jednotlivce, promluvit si s ním v bezpečném a chráněném prostředí 
a pokusit se zjistit příčinu. 

 Informovat o zjištěných poznatcích třídního učitele, metodika prevence, výchovného 
poradce, případně ředitele školy, 

 Třídní učitel informuje zákonného zástupce žáka, nabídne mu pomoc při řešení 
situace, případně doporučí poradenské zařízení. 

 Pokud se změna týká celého kolektivu, přenechat šetření na metodikovi prevence. 
Třídní učitel o zjištěném stavu informuje zákonného zástupce žáků s ohledem na 
situaci buď individuálně, nebo prostřednictvím mimořádné rodičovské schůzky, 
zákonným zástupcům nabídne pomoc při řešení a doporučí poradenské zařízení. 

Rodiče žáků jsou pravidelně informování o prospěchu a chování svých dětí a mají možnost 
kdykoliv žádat vysvětlení a objasnění hodnocení nebo postupu řešení, mají možnost se 
kdykoliv obrátit na ředitele školy a žádat přešetření situace. 
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ZÁŠKOLÁCTVÍ 
Charakteristika: Za záškoláctví je považována neomluvená absence žáka při vyučování 
(absenci žáka omlouvá pedagogický pracovník na základě písemné žádosti zákonného 
zástupce či plnoletého žáka, vždy se souladem se školním řádem). Jedná se o přestupek, 
kterým žák úmyslně zanedbává školní docházku a porušení školního řádu. Rozlišujeme 
několik kategorií záškoláctví: pravé záškoláctví (úmyslné, bez vědomí rodičů), záškoláctví 
s vědomím rodičů, skryté záškoláctví (s vědomím rodičů), záškoláctví s klamáním rodičů, 
útěky ze školy, odmítání školy, pozdní příchody. 
 

Primární prevence záškoláctví 
 Prostřednictvím školního vzdělávacího programu je třeba posilovat u žáků kladný 

vztah ke škole, vzdělávání, ke svým spolužákům a učitelům, nabízet pozitivní vzory 
chování a posilovat zdravé klima školy, nabízet žákům atraktivní školní i mimoškolní 
zájmové činnosti. 

 Žáky a rodiče je třeba důsledně seznámit se školním řádem, aktivně s rodiči 
spolupracovat, vhodně motivovat žáky ke studiu. 

Doporučené rady při zjištění záškoláctví 
 Zjištění příčiny 
 Spolupráce s rodiči, s výchovným poradcem a metodikem prevence. 
 Navodit změnu, naplánovat opatření, aby se situace neopakovala. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁŠKOLÁCTVÍ 

Stanovit pravidla a jejich dodržování 

Zjistit příčinu zameškaných hodin 

Spolupracovat s výchovným poradcem, 
metodikem prevence 

Oznámit vedení školy, popř. OSPOD 

Informovat rodiče, provést zápis 

Navrhnout sankce v souladu se Školním řádem 



22 
 

ŠIKANA 

Charakteristika: Šikana je agresivní chování ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků 
či učiteli, které se v čase opakuje (nikoli nutně) a je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a 
obvykle skryté snaze ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně a/nebo v případě šikany učitele 
také profesionálně. Šikana je dále charakteristická nepoměrem sil, bezmocnosti oběti, 
nepříjemností útoku pro oběť a samoúčelnost agrese. 
Podoby šikany:  

 Přímá šikana – může mít podobu fyzickou, verbální nebo neverbální 

 Nepřímá šikana – má za cíl způsobit emocionální a psychologické utrpení a poškodit 
sociální statut oběti. 

 Kyberšikana = elektronická šikana – např. zakládání falešných profilů na jméno žáka 
či učitele, rozesílání vulgárních nebo výhružných koláží s tváří žáka nebo učitele, 
prezentace ponižujících videí, rozesílání výhružných SMS nebo e-mailů apod.  

Hranice šikany, která odlišuje šikanování od škádlení nebo agrese, bývá někdy nezřetelná. 
Jedním z rozlišujících prvků je schopnost žáka škádlení opětovat, bránit se mu, zastavit ho. 
Přímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

- posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívky, ponižování, hrubé žerty na 
jeho účet, např. z důvodu etnicity, sexuální orientace, náboženského vyznání apod. 

- kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejm. pronášené nepřátelským, nenávistným tónem 
- nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil 
- příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným 

tónem a skutečnost, že se jí podřizuje 
- nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k nucení spoluúčasti na 

nich 
- strkání, šťouchání, honění, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je 

nápadné, že je oběť neoplácí 
- rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout 
- žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům apod, 

Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.:  
- žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády 
- při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními 
- při přestávkách vyhledává blízkost učitelů 

-  má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený 

- působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči 

- stává se uzavřeným 

- jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje 

-  jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené 

- zašpiněný nebo poškozený oděv 

- stále postrádá nějaké své věci;  

- odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy  

- mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy 
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-  začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole 

- odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede 
uspokojivě vysvětlit 

 
Primární prevence šikany: 
 

- Učitelé vedou systematicky a důsledně žáky k osvojování zásad mezilidských vztahů, 
učí je respektovat identitu a individualitu jedince. 

- Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka. 

- Všichni učitelé by měli vnímat vztahy mezi žáky, atmosféru v třídních kolektivech, 
kde působí, jako nesdílnou součást své práce. 

- Svým chováním se podílí na prevenci šikanování ve třídách, monitorují sociální klima 
ve třídě, neprodleně reagují na nevhodné chování mezi dětmi. 

- Školní metodik prevence spolupracuje s dalšími organizacemi a organizuje preventivní 
akce proti šikanování a rasové nesnášenlivosti. 
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KRIZOVÝ PLÁN

počáteční projevy 
šikany

8. Rozhovor s rodiči 
oběti

Třídní schůzka

PRÁCE S CELOU 
TŘÍDOU

Odhad 
závažnosti a 
formy šikany

2. hned informovat tyto 
osoby:

Třídního učitele

ŠMP – Mgr. Jana Holíka

VP –Mgr. Stanislavu      
Bubeníčkovou

Ředitele školy – Ing. Jaromíra 
Horníčka

3. rozhovor 
s těmi, kteří na 

šikanování 
upozornili a s 

oběťmi
4. Nalezení vhodných svědků a 

individuální rozhovory se 
svědky 

Nepřípustné je společné 
vyšetřování agresorů a svědků 
a konfrontace oběti s agresory/

5. OCHRANA 
OBĚTI 

6. Předběžné vyhodnocení a 
volba ze 2 typů rozhovoru: a) 
rozhovor s oběťmi a rozhovor 

s agresory 

( směřování k metodě 
usmíření)

b) rozhovor s agresory 
(směřování k metodě vnějšího 

nátlaku)

7. Realizace vhodné metody:

a) metoda usmíření

b) metoda vnějšího nátlaku ( 
výchovný pohovor s agresorem a 
jeho rodiči.

Třídní hodina

Efekt metody usmíření

Oznámení potrestání agresorů
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KRIZOVÝ PLÁN

Pro výbuch 
skupinového 

násilí při 
pokročilé šikaně

8. Sankční 
opatření dle ŠŘ První kroky pomoci

→Zvládnutí vlastního 
šoku- bleskový odhad 
závažnosti a formy šikany

→Bezprostřední záchrana 
oběti, zastavení 
skupinového násilí

2. Příprava podmínek pro 
vyšetřování:

→zalarmování pedagogů na 
poschodí a informování 

vedení školy

→zabránění domluvě na 
křivé skupinové výpovědi

3. Pokračující 
pomoc oběti 

(přivolání lékaře 
– tel. č. 155)

4. Oznámení 
Policii ČR – tel. č. 

158

5. Navázat kontakt na 
specialistu na 

šikanování

Informovat rodiče

6. Vyšetřování

→rozhovor s obětí a 
informátory

→ nalezení nejslabších článků

→ individuální, případně 
konfrontační rozhovory se 
svědky

→rozhovory s agresory, 
případně konfrontační 
rozhovory mezi agresory

NEKONFRONTOVAT OBĚŤ A 
AGRESORA!

7. Náprava

METODA VNĚJŠÍHO 
NÁTLKAU A ZMĚNA 

KONSTELACE SKUPINY
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KRIZOVÝ PLÁN

Kyberšikana, která se 
nestala v době školní 

výuky

8. Neudělovat 
sankce!

Zajistit ochranu oběti

→ zklidnění oběti, 
doporučit, aby ukončila 
komunikaci s agresorem

→ zajistit, aby kyberšikana 
nadále nepokračovala

2. Ihned informovat tyto 
osoby:

Třídního učitele

ŠMP – Mgr. Jana Holíka

VP –Mgr. Stanislavu      
Bubeníčkovou

Ředitele školy – Ing. Jaromíra 
Horníčka

3. Zajistit dostupné 
důkazy s podporou IT 
odborníka a provést 

zápis

→ uložit, vytisknout, 
vyfotit

4. Incident vyšetřit 
a zapsat zápis

→ kde, kdy a jak 
probíhal

5. Informovat rodiče , že daný 
případ nespadá do 

kompetence školy a doporučit 
jim další odborníky, např. 

právníky, policii (např. 
agresora mohou zažalovat za 
obtěžování), OSPOD a další 

organizace

7.  Práce se třídou 
– preventivní 

třídnické hodiny
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KRIZOVÝ PLÁN

projevy kyberšikany ve 
škole

8. PRÁCE 
S CELOU 
TŘÍDOU Zajistit ochranu oběti

→ zklidnění oběti, 
doporučit, aby ukončila 
komunikaci s agresorem

→ zajistit, aby kyberšikana 
nadále nepokračovala

2. Ihned informovat tyto 
osoby:

Třídního učitele

ŠMP – Mgr. Jana Holíka

VP –Mgr. Stanislavu      
Bubeníčkovou

Ředitele školy – Ing. 
Jaromíra Horníčka

3. Zajistit dostupné 
důkazy s podporou IT 
odborníka a provést 

zápis

→ uložit, vytisknout, 
vyfotit

4. Incident 
vyšetřit a zapsat 

zápis

→ kde, kdy a jak 
probíhal

5. Informovat rodiče 
oběti i agresora

→ poučit rodiče, jaký 
bude postup řešení na 

úrovni školy

INFORMOVAT OSPOD, 
POLICII ČR

6. Zkonzultovat řešení 
s dalšími institucemi

→ konzultace 
především trestů –

zřizovatel, ČŠI

7.  Udělení 
sankce dle ŠŘ
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KRIZOVÝ PLÁN

při agresivním

chování žáka/žáků

rozpoznání situace→ 
snažit se o zklidnění 

situace a zajištění 
bezpečnosti pro 
ostatní žáky a 
pedagogické 
pracovníky

2. žák odchází s 
vyučujícím

do sborovny v patře

Odmítá

3. ostatní žáci se 
přesunují 

do volné učebny

4. přítomný pedagog ihned 
informuje tyto osoby:

ŠMP – Mgr. Jana Holíka

VP –Mgr. Stanislavu      
Bubeníčkovou

Ředitele školy – Ing. Jaromíra 
Horníčka   

5. podle vyhodnocení 
situace (vyhodnotí TU, VP, 

ŠMP, vedení školy)

Jsou informování 

Policie ČR, tel. č. 158

LSPP, tel. č. 155

zákonní zástupci žáka

6. TU/ŠMP/VP 

provede rozhovor se 
zápisem se žákem, 

podle potřeby i s ostatními 
spolužáky ve třídě 

7. Udělení sankcí 
dle ŠŘ
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KRIZOVÝ PLÁN

krádež

Ihned informovat tyto 
osoby:

Třídního učitele

ŠMP – Mgr. Jana Holíka

VP –Mgr. Stanislavu      
Bubeníčkovou

Ředitele školy – Ing. Jaromíra 
Horníčka

2. Analyzovat 
příčiny, provést 

zápis

3. U náhrady škody by měla 
být preferovaná náprava 

vztahu mezi poškozeným a 
pachatelem (omluva, 

vrácení, náhrada)

4. Rodičům 
poškozeného je třeba 
krádež nahlásit ihned, 
rodičům pachatele po 

předchozím zjištění 
příčiny

5. Udělení sankce 
v souladu se 

školním řádem

6.  Pokud se žák krádeží 
dopouští opakovaně a 

škola již vyčerpala všechna 
kázeňská opatření, je třeba 

případ hlásit na OSPOD

7. Policii je nutné informovat vždy, 
když se jedná o krádež z 
uzamčeného prostoru, dále pokud 
má skutek znaky násilí a vydírání 
nebo došlo k odcizení předmětů 
vyšší hodnoty (peníze, mobilní 
telefon,…)

Při hlášení na Policii ČR už věc 
neřeší vyučující, vyšetřování plně 
spadá do kompetence Policie ČR
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KRIZOVÝ PLÁN
při zadržení 

nelegální 
návykové látky u 

žáka

8. Vyvodit 
sankce 

stanovené 
školním řádem

Zabavit nelegální 
návykovou látku

LÁTKU NETESTOVAT!

2. Ihned informovat tyto osoby:

Třídního učitele

ŠMP – Mgr. Jana Holíka

VP –Mgr. Stanislavu      
Bubeníčkovou

Ředitele školy – Ing. Jaromíra 
Horníčka

ODVÉST ŽÁKA K ŠMP

/zůstat s ním do příchodu ŠMP/

3. Nalezenou látku uložit do 
obálky a 

Popsat místo nálezu

Napsat čas a datum nálezu

Přelepit obálku a orazit 
razítkem školy

Opatřit podpisy zúčastněných

Obálku uzamknout v trezoru

4. Uskutečnit intervenční 
rozhovor se žákem

Pokud žák je 
intoxikován/neschopen 

rozhovoru/→kontaktovat 
první pomoc tel.č. 155

→předat látku lékaři

→informovat rodiče a 
poskytnout informace o 

možnostech odborné péče

5. informovat 
Policii ČR

Mgr. Luboš 
Vilímek

tel.č. 974 526 731

6. Identifikovat a 
zajistit látku, 
informovat 
rodiče žáka

7. Provést písemný 
záznam s vyjádřením 

a podpisy

Přítomní: pedagog, 
ŠMP, ředitel školy a 

žák

Záznam uložit.
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KRIZOVÝ 
PLÁN

při zadržení 
alkoholu u 

žáka

8. Vyvodit sankce 
stanovené školním 

řádem

Zabavit alkohol

NETESTOVAT!

2. Ihned informovat tyto osoby:

ŠMP – Mgr. Jana Holíka

VP –Mgr. Stanislavu      
Bubeníčkovou

Ředitele školy – Ing. Jaromíra 
Horníčka

ODVÉST ŽÁKA K ŠMP

/zůstat s ním do příchodu ŠMP/

3. Nalezený alkohol uložit u 
vedení školy a sepsat záznam: 

Popsat místo nálezu

Napsat čas a datum nálezu

Opatřit podpisy zúčastněných

Uzamknout v trezoru

4. Uskutečnit intervenční 
rozhovor se žákem

Pokud žák je 
intoxikován/neschopen 

rozhovoru/

→kontaktovat první pomoc 
tel.č. 155

→předat alkohol lékaři

→informovat rodiče a 
poskytnout informace o 

možnostech odborné péče

5. V případě 
opakovaného nálezu u 
téhož žáka informovat 

OSPOD Čáslav

Mgr. Jan Kubinec, tel. č. 
495 703 934 

6. Identifikovat a 
zajistit látku, 

informovat rodiče 
žáka

7. Provést písemný 
záznam s vyjádřením a 

podpisy

Přítomní: pedagog, ŠMP, 
ředitel školy a žák

Záznam uložit.
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KRIZOVÝ PLÁN

při násilném / 
nevhodném

chování žáka s AS

8. VP/TU/ŠMP 

V případě potřeby 
kontaktuje odborné 
pracoviště PPP KH

rozpoznání situace podle 
stanovených kritérií –

a) vzdor při práci, 

b) fyzické nebo psychické 
sebepoškozování,

c) nadávky, fyzické ataky 
ostatních žáků

2. žák odchází 
s asistentem

do sborovny v prvním 
patře

Odmítá

3. ostatní žáci se přesunují 

s vyučujícím daného 
předmětu do jiné volné 

učebny

4. přítomný pedagog ihned 
informuje tyto osoby:

Třídního učitele

ŠMP – Mgr. Jana Holíka

VP –Mgr. Stanislavu      
Bubeníčkovou

Ředitele školy – Ing. Jaromíra 
Horníčka

5. podle vyhodnocení 
situace (vyhodnotí TU, 
VP, ŠMP, vedení školy)

Jsou informování 
rodiče žáka

6. TU/ŠMP/VP 
(specifikovat kdo)

provede rozhovor se 
žákem, 

podle potřeby i s ostatními 
spolužáky ve třídě

7. návrat žáka do 
kmenové třídy

Případně příchod 
ostatních žáků do 

kmenové třídy
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KRIZOVÝ PLÁN

žák je ohrožen na 
zdraví, na životě

Přítomný pedagog 
neopouští 

ohroženého žáka

2. 

Pedagog volá 
rychlou záchrannou 
službu – tel. č. 155

3. přítomný pedagog ihned 
informuje tyto osoby:

Třídního učitele

ŠMP – Mgr. Jana Holíka

VP –Mgr. Stanislavu      
Bubeníčkovou

Ředitele školy – Ing. 
Jaromíra Horníčka

4. 

Třídní učitel nebo 
ŠMP informuje 

zákonné zástupce 
žáka

5.

TU/ŠMP/VP 

provede zápis o 
situaci a opatří 

podpisy
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KRIZOVÝ PLÁN

vandalismus

Ihned informovat tyto osoby:

Třídního učitele

ŠMP – Mgr. Jana Holíka

VP –Mgr. Stanislavu      
Bubeníčkovou

Ředitele školy – Ing. Jaromíra 
Horníčka

Uvědomit rodiče

2. Provést záznam o 
škodě, popř. pořídit 

fotodokumentaci

3. Vyžadovat náhradu 
škody nebo opravu

4. Není – li 
provedeno, dle 

závažnosti informovat 
Policii ČR

5. Udělení sankce 
v souladu se školním 

řádem


