
Přehled činností v krizových situacích 

Situace Kdo řeší 
 

Činnost Spolupráce 

Alkohol TU, VP, MP, vedení školy Diagnostika, zajisti, zapsat, 
oznámit 

Psycholog, VP, OSPOD, vedení 
školy, PČR, zákonní zástupci 

Šikana, 
kyberšikana 
 

TU, VP, MP, vedení školy, 
psycholog 

Diagnostika, zabránit, zapsat, 
oznámit 

Psycholog, PČR, OSPOD, zákonní 
zástupci 

Extremismus 
 

TU, MP, VP, vedení školy Analýza, diagnostika, zabránit, 
zapsat, oznámit 

Psycholog, PČR, OSPOD, zákonní 
zástupci 

Agrese zbraní 
 

Vedení školy, MP, VP Volat ZS, PČR, zapsat TU, zákonní zástupci, psycholog 

Záškoláctví, 
vandalství 

TU, MP, VP, vedení školy Aktivní vyhledávání, oznámit, 
zapsat 

Psycholog, OSPOD, zákonní 
zástupci, PČR 

Distribuce OPL Vedení školy, MP, TU Zajistit, oznámit PČR, zapsat, 
oznámit 

MP, TU, zákonní zástupci, 
psycholog 

Užívání OPL MP, vedení školy, TU Překazit, volat l. 155 Vedení školy, TU, MP, psycholog, 
PČR, OSPOD, zákonní zástupci 

Děti s PAS VP, vedení školy, psycholog, 
asistent, speciální pedagog 

Analýza, zklidnit situaci, zajistit 
bezpečí, volat l. 155 

VP, vedení školy, psycholog, 
speciální pedagog, asistent 
OSPOD, zákonní zástupci 

Další situace Rizikové projevy v dopravě, poruchy příjmu potravy, syndrom CAN, 
domácí násilí, sebepoškozování, příslušnost k náboženským 
skupinám a subkulturám, netolismus, rizikové sexuální chování 

MP, VP, vedení školy 

 



 

Kyberšikanač.j. MŠMT - 21291/2010-28, příloha č. 7

Charakteristika kyberšikany

Zneužití ICT  (internet, mobil)

Má znaky šikany - záměrné, cílené, 
opakované 

Zasílání urážlivých SMS zpráv, zveřejňování 
fotodokumentace, porušení soukromí, 

pomluvy

Řešení kyberšikany

Řeší TU, metodik prevence, VP, školní psycholog, 
odborník na ICT

Individuální rozhovory se svědky (informátory), zajištění 
důkazů, zálohování dat - ZÁPIS

Ochrana oběti - pohovor se školní psycholožkou

Vyhodnotit situaci, informovat vedení školy a 
zákonné zástupce, TU navrhne sankce

Prevence kyberšikany

Pravidla používání ICT ve školní řádu a jejich 
důsledné dodržování

Sankce při nedodržení pravidel navrhuje 
TU dle informací od vyučujících

Důsledný dohled nad žáky

Intervenční programy



 

Šikana učitele Č.j. MŠMT - 21291/2010-28, příloha č. 6

Prevence šikany

Uvědomit si riziko šikany ve 
škole a nepřehlížet příznaky

Nastavení jasných pravidel ve 
třídě

Vyhýbat se konfrontaci, 
individuální řešení

Učitel reaguje na potřeby žáků

Propojuje výuku s praktickým 
životem

Nezpůsobuje ponížení nebo 
zesměšnění žáků

Vznik šikany

Narušení rolí učitel - žák

Změny v chování žáků

Veřejná konfrontace  učitel - žák

Nerespektování základních pravidel 
chování

Pravidla chování určuje žák, třída

Řešení šikany učitele

Vyhledat pomoc ostatních učitelů, 
vedení školy

Zajistit bezpečí pedagoga

Spolupráce vedení školy a pedagogů

Zajistit dohled ve třídě

Vyhledat odbornou pomoc

Nastavení pravidel, navržení sankcí

Řešení ve třídě

Posouzení vztahů mezi žáky

Zajistit intervenční program

Znovunastolení bezpečí ve třídě

Důsledně dodržovat pravidla, 
navržení sankcí, informovat 

zákonné zástupce



 

Záškoláctví Č.j. MŠMT - 21291/2010-28, příloha č. 11

Odhalit, analyzovat příčiny

Řeší TU, metodik prevence, VP, 
školní psycholog

Vyrozumět vedení školy

Rozhovor s zákonnými zástupci, 
vyhotovit zápis

Případně viz. šikana

Prevence

Důsledné dodržování školního řádu o 
termínu omlouvání absencí

Informovat vedení školy, vyučující

Výchovná komise, navržení sankce (nad 
10 neomluvených hodin)

Informovat OSPOD, Policii ČR (nad 25 
neoluvených hodin)

Informovat zákonné zástupce, vyhotovit 
zápis



 

Extremismus, rasismus  Č.j. MŠMT - 21291/2010-28 příloha č.9

Žák se projeví ve třídě

Učitel zasáhne, vysvětlí, informuje 
TU

Při opakování informovat 
zákonného zástupce

Informovat metodika prevence

TU navrhne sankce dle školního 
řádu

Závažné, násilné projevy

Postup viz. šikana

Informovat vední školy, 
vyhotovit zápis

Vedení školy informuje PČR, 
vyšetří a vyhotoví zápis



  

Vandalismus Č.j. MŠMT - 21291/2010-28 příloha č.10

Velká škoda

Informovat TU, vedení školy a 
zákonného zástupce

Vyžadovat náhradu škody

Není-li nahrazena, vyrozumět PČR

Vyhotovit zápis

TU navrhne sankce dle školního 
řádu

Opravitelná škoda

Opraví ji zákonný zástupce 
žáka ve spolupráci se 

školníkem

Zákonný zástupce odmítá 
opravu provést

Postupujeme jako při veké 
škodě



Šikana Č.j. MŠMT - 21291/2010-28, příloha č. 6

Obvyklá šikana

Řeší TU, metodik prevence, VP, 
školní psycholog

Individuální rozhovory se svědky 
(informátory) - ZÁPIS

Ochrana oběti - pohovor se školní 
psycholožkou

Vyhodnotit situaci, informovat 
vedení školy a zákonné zástupce

Výbuch násilí

Rychlé vyhodnocení situace

Záchrana oběti

Svolat pedagogy, informovat 
vedení školy

Pomoc oběti, přivolání lékaře

Vedení školy informuje PČR, 
vyšetří a vyhotoví zápis



 

 

Děti s PAS Č.j. MŠMT - 5217/2017-1

Prevence a předcházení

Zjistit aktuální zdravotní 
stav žáka

Popsat obtíže žáka

Postupovat dle obtíží a 
doporučení ŠPZ

Vytvořit krizový plán

Problémová situace

Popsat nevhodné chování

Vymezit kompetence a 
odpovědnost zaměstnanců

Stanovit podmínky pro pomoc 
odborníků (linka 155)

Zapsat do záznamového archu



 

Alkohol  Č.j. MŠMT - 21291/2010-28 příloha č.4

Žák je přistižen při konzumaci nebo je pod vlivem

Zabránit další konzumaci

Žák je schopen pokračovat ve 

školních aktivitách

Informovat vedení školy a TU, 
vyhotovit zápis

TU informuje zákonné zástupce

TU navrhne sankce dle školního 
řádu

Žák není schopen pokračovat 
ve školních aktivitách

Zajistit pomoc, volat linku 
155

Vyrozumět vedení školy, TU, 
vyhotovit zápis

Zákonný zástupce 
vyzvedne žáka ze školy

Zákonný zástupce nereaguje, 
vyrozumět OSPOD

TU navrhne 
sankce

Nález alkoholu ve škole

Zabavit, neanalyzovat, uložit jako 
důkaz

Uvědomit vedení školy a TU

Vyhotovit zápis, případně s 
vyjádřením žáka

Vyrozumět zákonného zástupce

TU navrhne sankce dle školního 
řádu



 

Násilí Č.j. MŠMT - 21291/2010-28 příloha č.14

Rvačka mezi žáky

Vyhodnocení situace, zasáhnout

Zmapovat a prošetřit situaci

Pomoc při zranění

Vyhotovit zápis, informovat 
zákonného zástupce

Slovní útok na zaměstnance 
školy

Nedohadovat se, zklidnit 
situaci, ztišit hlas

Udržet třídu na své straně

Rozebrat situaci a zvážit další 
postup

Informovat zákonného 
zástupce a vyhotovit zápis



 

Záškoláctví Č.j. MŠMT - 21291/2010-28, příloha č. 11

Odhalit, analyzovat příčiny

Řeší TU, metodik prevence, VP, 
školní psycholog

Vyrozumět vedení školy

Rozhovor s zákonnými zástupci, 
vyhotovit zápis

Případně viz. šikana

Prevence

Důsledné dodržování školního řádu o 
termínu omlouvání absencí

Informovat vedení školy, vyučující

Výchovná komise, navržení sankce 
(nad 10 neomluvených hodin)

Informovat OSPOD, Policii ČR (nad 25 
neoluvených hodin)

Informovat zákonné zástupce, 
vyhotovit zápis



 

Omamné a psychotropní látky 
č.j.2191/2010-28, příloha č. 1

Nález podezřelé látky

Zajištění podezřelé látky, neanalyzovat 

Uvědomit vedení školy, písemný záznam

Uložení podezřelé látky na uzavřené místo

Vedení školy upozorní PČR

Spolupracovat s metodikem prevence

Žák má - je podezřelý z užití drogy

Zabavit podezřelou látku, neanalyzovat

Uvědomit vedení školy

Vyhotovit písemný záznam s vyjádřením žáka 
a za přítomnosti vedení školy

Vedení školy vyrozumí PČR

Je-li žák intoxikován, přivolat lékaře

Uvědomit zákonného zástupce, případně 
OSPOD

TU navrhne sankce v souladu se školním řádem

Žák je důvodně podezřelý z držení či z 
distribuce drog

Izolovat žáka od ostatních pod dozorem

Uvědomit vedení školy s písemným 
záznamem

Vední školy vyrozumí PČR

TU navrhne sankce v souladu se školním 
řádem



 

Děti s PAS Č.j. MŠMT - 5217/2017-1

Prevence a předcházení

Zjistit aktuální zdravotní 
stav žáka

Popsat obtíže žáka

Postupovat dle obtíží a 
doporučení ŠPZ

Vytvořit krizový plán

Problémová situace

Popsat nevhodné chování

Vymezit kompetence a 
odpovědnost zaměstnanců

Stanovit podmínky pro 
pomoc odborníků (linka 155)

Zapsat do záznamového 
archu



 

Sebepoškozování č.j. MŠMT - 21291/2010-28, příloha č. 16

Charakteristika chování

neschopnost zvládnout stres jiným 
způsobem, nedostatek citového 

zázemí

úmyslné sebepoškozování - řezání, 
pálení, škrabání atd.

vyskytuje se u dívek, ale i chlapců 
kolem období puberty

Rizikové faktory 

disharmonická osobnost, agresivita, 
sebevražedné sklony, negativita atd.

příslušníci subkultur - emo, gotik

prostředek ke zmírnění napětí

Prevence a postupy

informovat zákonné zástupce, 
psychologa

Policie ČR, OSPOD - souvislost s 
šikanou, kyberšikanou, syndrom CAN

dlouhodobá spolupráce s 
psychologem, psychiatrem

informovat pedagogické 
pracovníky

sdílení přes internet



 

Poruchy příjmu potravy  č.j. MŠMT - 21291/2010-28, příloha č. 3

Charakteristika chování

mentální anorexie - úmyslné 
snižování hmotnosti

mentální bulimie - záchvatovité 
přejídání

vyskytuje se u dívek, ale i chlapců 
kolem období puberty

Rizikové faktory 

nevhodné způsoby stravování, diety, obezita 
v rodině, některé sporty

nedostatek rodičovské kontroly, zaměření 
na výkon (učitelé Tv)

prezentování nevhodných  módních 
vzorů, diet, jednostranné přetížení

Prevence a postupy

včasná intervence u rizikových 
jedinců, rozvoj všestranných zájmů

informovat zákonné zástupce, 
pediatra

pohovor s psychologem

Intervenční programy
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