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KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 

 
Krizový plán stanovuje závazný postup pro všechny pracovníky školy v případě 

podezření či výskytu šikany a návykových látek, patologických jevů a mimořádných situací.  

Základem Krizového plánu školy je Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a 

tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-

21149/2016) a Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně-patologických jevů u 

dětí a studentů ve školách a školských zařízeních 20 006/2007-51 a Metodický pokyn MŠMT 

k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 21291/2010-28. 

Krizový plán je také součástí Minimálního preventivního programu a Školního řádu školy.  

 

 

1. Prevence a postup v případě řešení šikany, patologických jevů a mimořádných 

situací 

 

 Pedagogičtí pracovníci školy v přímém i nepřímém vyučovacím procesu sledují 

chování žáků vůči sobě navzájem, ve vztahu k žáků zachovávají profesionální přístup 

(viz. Metodický pokyn MŠMT). 

 Třídní učitel je v pravidelném kontaktu se žáky, na třídnických hodinách se zajímá o 

problémy žáků a jejich vzájemné vztahy. V případě náznaku závažnějších konfliktů 

nebo problémů zjišťuje příčinu a pokusí se o řešení. V dalších krocích informuje 

vedení školy. 

 Pedagogové, kteří nejsou třídními učiteli v dané třídě, v případě podezření na výskyt 

šikany nebo jiného neobvyklého chování ze strany žáků neprodleně informují třídního 

učitele. 

 Třídní učitel ihned informuje vedení školy, výchovného poradce a všechny pedagogy, 

kteří ve třídě učí nebo pracují s třídou jiným způsobem. Požádá je o spolupráci při 

sledování třídy. 

 Třídní učitel se ve spolupráci s výchovným poradce snaží získat více informací o 

vývoji vztahů v dané třídě, hledají společný postup řešení dané situace. Žádný 

z ostatních pedagogů nebude v dané věci samostatně postupovat, žáky nebude předem 

o této věci kontaktovat a ani nebude provádět vyšetřování. O celé situaci bude 

pravidelně informováno vedení školy. 

 Při potvrzení na výskyt šikany nebo jiného neobvyklého chování žáků vedení školy ve 

spolupráci s výchovným poradcem bude postupovat dle doporučených metod 

Metodického pokynu MŠMT. 

 Pokud se prokáže výskyt šikany, případně výskyt neobvyklého chování, je nutná 

důsledná ochrana oběti. Následně je třída informována o postupu a kázeňských 

opatření. S vyšetřováním jsou prostřednictvím vedení školy seznámeni všichni 

pedagogičtí pracovníci a ve spolupráci s třídním učitelem a výchovným poradcem 

zajišťují ochranu oběti a sledování třídy. 

 Vedení školy, výchovný poradce a třídní učitel informují o výsledcích vyšetřování 

zákonné zástupce oběti, ale i viníka. 



 Kázeňská opatření a další postup školy se řídí Metodickým pokynem MŠMT dle 

závažnosti zjištěných skutečností. 

 

2. Prevence a postup v případě zjištění návykových látek 

 

V případě zjištění držení nebo zneužití návykových látek je závazný následující postup: 

 Pedagogický pracovník zabrání žákovi nebo žákům distribuci nebo konzumaci 

návykové látky, tu odebere a zajistí. Škola neprovádí testování žáků na zneužití 

návykových látek 

 Pedagogický pracovník ihned informuje vedení školy o dané situaci. Zadržená látka je 

uložena v obalu u vedení školy. Pedagogický pracovník a vedení školy posoudí 

zdravotní stav žáka, neprodleně informuje zákonné zástupce žáka, v případě ohrožení 

zdraví žáka zajistí odbornou lékařskou pomoc. O dané situaci se provede písemný 

záznam s podpisy svědků a podpisem žáka, u kterého byla látka zjištěna. Záznam se 

ukládá do písemné agendy školního metodika prevence. 

 V případě zjištění výskytu návykové látky vedení školy informuje Policii ČR. 

Zajištěná látka a kopie záznamu o situaci je předána Policii ČR. 

 Žák, který je podezřelý z držení nebo ze zneužití návykové látky, pokud jeho zdravotní 

stav nevyžaduje lékařskou pomoc, je pod nepřetržitým dohledem pedagogického 

pracovníka. Škola neprovádí osobní prohlídky. 

 Školní metodik prevence písemně informuje o situaci pracovníky Odboru sociální péče 

v Jihlavě. 

 Vedení školy, třídní učitel, výchovný poradce a školní metodik prevence projedná 

celou situaci se zákonnými zástupci žáka, kde jsou rodičům informace o možnostech 

odborné pomoci.  

 Kázeňská opatření jsou dle závažnosti zjištěných skutečností udělena v souladu se 

Školním řádem. 

 

 

 

 

 

 

V Jihlavě dne 31. 8. 2018 

 

          Mgr. Milada Papoušková 

                   ředitelka školy 


