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Krizový plán školy 

co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků 

 
Tabák 
 
Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit.1  

- V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy v době 
školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další 
konzumaci zabránit a tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat. 

- 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.2 

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

- 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. 

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

 
 
Alkohol, OPL 
 
Prodej a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno.3 
Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, 
a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo.4  

- Školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního 
vyučování i na všech akcích školou pořádaných. 

- V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy v době školního 
vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci 
zabránit a alkohol žákovi odebrat. 

- 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. 

- Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník 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 a vyrozumí vedení 
školy. 

                                                      
1 § 8 odst. 1 b) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 
2 Příloha č.3/II vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních – metodické a koordinační činnosti odst. 9. 
3 § 12 zákona č. 379/2005 Sb., o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 
4 § 187, 187a, 188 a 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 
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- 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 a vyčká jeho pokynů.  

- 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.5 

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

 
Nález alkoholu, OPL v prostorách školy: 

- O nálezu ihned informovat vedení školy. 
- Nalezenou tekutiny uložit u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. 
- Zpracují stručný záznam o události. 

 
Nález alkoholu, OPL u žáka: 

- O nálezu se sepíše 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). Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. 

- O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u 
téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte. 

 
 
První pomoc při otravě návykovými látkami 
 
Při vědomí – k otravě došlo nitrožilní cestou nebo vdechnutím 
� zajistit maximálně možný dostatek čerstvého vzduchu 
� zabránit prochladnutí 
� zajistit nepřetržitý dohled 
� ošetřit případná zranění 
� opatřit informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři 
 
Zvracení nemá smysl vyvolávat, látka neprošla zažívacím ústrojím. 
 
Při bezvědomí 
Nikdy nepodávat nic ústy ! Nesnažit se vyvolávat zvracení! 
� položit postiženého do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk 
� sledovat dýchání – při zástavě dechu uvolnit dýchací cesty (záklonem hlavy a odstraněním 

zvratků nebo cizího tělesa tím, že sáhnete do úst a vyčistíte je) 
� zabránit prochladnutí 
� zajistit nepřetržitý dohled 

                                                      
5 § 10 odst. 4 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.  
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� ošetřit případná zranění 
� opatřit informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři 
 Šikana 
 
Škola či školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením § 
29 zákona č. 5651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny 
zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dští v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a 
současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro přecházení vzniku rizikového chování.  
 
� Pro vyšetřování počáteční šikany lze doporučit tyto strategie: 
- Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 
- Nalezení vhodných svědků. 
- Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a 

agresorů). 
- Zajištění ochrany obětem. 
- Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 
 
� Pokročilá šikana s neobvyklou formou – výbuch skupinového násilí vůči oběti: 
- Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 
- Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 
- Pokračující pomoc a podpora oběti. 
- Nahlášení policii.vlastní vyšetřování. 

 
� V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách 

spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou 
poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR. 

 
� Pro potrestání agresorů lze užít následující výchovná opatření (vycházející ze školního řádu): 
- Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. 
- Snížení známky z chování. 
- Převedení do jiné třídy. 

 
� Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné 

vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina). 
 
� V mimořádných případech se užijí další opatření: 
- Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, 

případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném 
diagnostickém ústavu. 

- Ředitel školy podá návrh orgán sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, 
případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným 
umístěním v diagnostickém ústavu. 
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Krádež 
 
Postup při nahlášení krádeže žákem: 

- O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. 
- 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. 
- 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. 
 
 
Vandalismus 
 

- Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a 
pokusit se odhalit viníka. 

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

- V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o 
náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou. 

  
 
 Záškoláctví 
 

� Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným 
zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný 
zástupce nebo zletilý žák pozván doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti 
žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. 
Seznámí zákonného zástupce nebo zletilého žáka s možnými důsledky v případě nárůstu 
neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy 
dohodnutý se zákonným zástupcem nebo zletilým žákem.  Zákonný zástupce nebo zletilý 
žák zápis podepíše a obdrží kopii zápisu.  

 
� Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou 

komisi,  které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, 
zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí, školní metodik prevence, popř. další odborníci a zástupce rady školy, pokud byla 
zřízena. 

 
� Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí doporučeným 

dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který 
zúčastněné osoby podepíší.  

 
� V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle 

bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému 
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orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací 
povinnost vychází z platné právní úpravy.  

 
� V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní 

zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle 
ustanovení zákona, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky 
Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného 
činu ohrožení mravní výchovy mládeže Kopie hlášení o zanedbání školní docházky bude 
zaslána příslušnému okresnímu úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu 

 
 
Vstup policie do školy 
 
          Policista se po vstupu do budovy ohlásí u ŘŠ, představí se a jasně sdělí, proč přišel, co 
potřebuje a na základě čeho. Svou příslušnost k policii prokazuje stejnokrojem s identifikačním 
číslem (kriminalista stejnokroj mít nebude), služebním průkazem, odznakem služby kriminální 
policie. 
          Škola mu poskytne vhodnou místnost. Policista požádá ŘŠ o přítomnost další osoby, což 
musí být pedagogický pracovník. Po celou dobu přítomnosti dítěte ve škole jsme nad ním 
povinováni dohledem. 
          Škola musí o výslechu žáka předem vyrozumět zákonného zástupce dítěte, pokud tak již 
neučinila PČR. To neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného zástupce 
nelze zajistit. Jestliže rodič vydá pokyn, abychom akci zadrželi do chvíle, než přijde, je nutné mu 
sdělit, že to ze zákona nelze. 
 
Odvedení žáka ze školy 
 
          Policistovu totožnost lze telefonicky ověřit  na pracovišti, které uvedl a služebním průkazem 
doložil. Jestliže odvádí dítě mladší 15 let, potom nepřijede v uniformě – bude to specialista na 
problematiku mládeže. Po celou dobu tohoto úkonu – odvedení, naložení do auta, převozu na 
služebnu, výslechu na služebně – musí být přítomna další osoba. Je na policistovi zajistit třetí osobu 
– třeba pedagoga nebo zástupce OSPOD. Důležité je domluvit se, kam policista dítě zase vrátí – 
jestli zpět do školy nebo zákonným zástupcům a také kdy. O přítomnosti policisty ve škole vyhotoví 
ŘŠ zápis. 
 
 
Žák s podlitinami 
 
          Ihned informovat příslušné OSPOD a dohodnout s nimi postup a korekci. Sledovat 
v budoucnosti chování tohoto dítěte a i to, jak vypadá (známky týrání jak fyzického, tak 
psychického). Zajišťuje OSPOD, PČR, škola – TU, ŘŠ, ŠMP. 
 
 


