
Krizové plány ZŠ Slavičín - Vlára  
 Níže je popsáno, jak se musí zachovat v určitých situacích zaměstnanci naší školy.  

 

Nezvladatelné chování žáka ve vyučování 

 okamžitě odvést žáka z vyučovací hodiny (vyučující) a předat ŘŠ (ředitel školy) nebo ZŘŠ 

(zástupce ředitele školy) 

 žáka předat do péče učitele určeného vedením školy 

 o situaci informovat TU (třídní učitel), provést zápis do sešitu třídy, zápis předat ŠMP (školní 

metodička prevence) 

 kontaktovat zákonné zástupce, vyzvat je v případě potřeby k vyzvednutí žáka  

 vyvodit opatření stanovené školním řádem 

 v případě nutnosti svolat výchovnou komisi   

 

Vandalismus  

 Jak postupovat při vzniku škody způsobné vandalismem?  

  V případě zjištění škody na školním majetku: 

 sepsat záznam způsobené škody (kdo – kdy – kde – jak – proč - čím) do sešitu třídy, zápis 

předat ŠMP 

 uvědomit TU, který vyrozumí zákonného zástupce žáka a vedení školy (požadování náhrady 

škody) 

 v případě, že nedojde k dohodě se zák. zástupci o náhradě škody, vedení školy vyrozumí 

Policii ČR (podezření na spáchání přestupku proti majetku, případně trestného činu 

majetkové povahy), vedení školy vyrozumí Policii ČR i v případě, že o to žádá zák. zástupce 

poškozeného 

 v případě, kdy se jedná o opakované jednání a výchovná a další opatření, která zvolila škola, 

neměla žádný účinek, ŘŠ oznámí OSPOD  

 

Krádeže  

 Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem?  

 sepsat záznam o události do sešitu třídy a oznámit ŘŠ a TU, zápis předat ŠMP 

 TU podá informaci zákonnému zástupci 

 ŘŠ hlásí Policii ČR v případě, kdy nikdo nejeví snahu o nápravu a škola není schopna vlastními 

silami domoci se nápravy 

 v případě, kdy se jedná o opakované jednání a výchovná a další opatření, která zvolila škola, 

neměla žádný účinek, ŘŠ oznámí OSPOD  



 

 Tabákové výrobky  

 V případě přistižení žáka při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo na 

školních akcích je zaměstnanec školy povinen: 

 zabránit žákovi v další konzumaci a výrobek mu odebrat 

 informovat TU  

 zjistit odkud má žák tabákový výrobek 

 sepsat stručný zápis o události do sešitu třídy 

 zápis předat ŠMP, informovat ŘŠ  

 TU - pozvat do školy zákonného zástupce dítěte, předat informace a vyvodit opatření 

stanovené školním řádem 

 v případě nutnosti svolat výchovnou komisi.   

Alkohol  

 Jak řešit konzumaci alkoholu ve škole?  

  V případě přistižení žáka při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo na školních akcích je 

zaměstnanec školy povinen:  

 zabránit žákovi v další konzumaci a výrobek mu odebrat 

 pokud je žák ohrožen na zdraví nebo na životě přivolat lékaře a oznámit tuto skutečnost ŘŠ 

nebo ZŘŠ a zákonnému zástupci   

 pokud nehrozí akutní nebezpečí - oznámit  TU a posléze ŘŠ 

 sepsat stručný zápis o události do sešitu třídy 

 zápis předat ŠMP 

 v případě, že nebyl nutný zásah lékaře, informovat neprodleně o vzniklé situaci zákonného 

zástupce a vyzvat jej k vyzvednutí žáka.  

 následně svolat výchovnou komisi a vyvodit opatření stanovené školním řádem 

Jak řešit nález alkoholu ve škole?  

  V případě nálezu alkoholu v prostorách školy je zaměstnanec povinen:  

 nepodrobovat tekutinu žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury  

 uvědomit ŘŠ a uložit u něj nalezenou tekutinu 

 sepsat stručný zápis o události a předat ŠMP  

 V případě zadržení alkoholu u některého žáka je zaměstnanec povinen: 

 nepodrobovat tekutinu žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury  

 uvědomit ŘŠ a uložit u něj nalezenou tekutinu pro případ důkazu, v případě potřeby předat 

přivolanému lékaři (intoxikace)  

 sepsat stručný zápis o události do sešitu třídy -  zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen 

ŠMP, ŘŠ  nebo ZŘ  



 informovat TU, zápis předat ŠMP 

 TU - vyrozumět zákonného zástupce a vyvodit opatření stanovené školním řádem   

 v případě nutnosti svolat výchovnou komisi.   

 

Návykové látky (netolerované drogy)  

Jak řešit konzumaci NL ve škole?  

 V případě přistižení žáka při konzumaci NL v prostorách školy nebo na školních akcích je 

zaměstnanec školy povinen: 

 zabránit žákovi v další konzumaci a látku mu odebrat 

 podle závažnosti stavu žáka posoudit, zda mu nehrozí nebezpečí 

 pokud je žák ohrožen na zdraví, přivolat lékaře a zajistit nezbytnou pomoc 

 pokud nehrozí akutní nebezpečí - oznámit  TU a ŘŠ 

 sepsat stručný zápis o události do sešitu třídy, zápis předat ŠMP  

 v případě, že nebyl nutný zásah lékaře, informovat neprodleně o vzniklé situaci zákonného 

zástupce a vyzvat jej k vyzvednutí žáka  

 ŘŠ -  splnit oznamovací povinnost k orgánu sociálně - právní ochrany dítěte. Obdobný postup 

bude i v případě, kdy nelze prokázat, že k intoxikaci žáka došlo ve škole.  

 následně svolat výchovnou komisi a vyvodit opatření stanovené školním řádem 

 ŠMP - v případě zájmu zákonných zástupců nebo žáka poskytnout informaci o možnostech 

odborné pomoci.  

 Jak řešit distribuci NL ve škole?  

  V případě důvodného podezření distribuce NL v prostorách školy nebo na školních akcích je 

zaměstnanec školy povinen: 

 oznámit tuto skutečnost ŘŠ, ten vyrozumí místně příslušné oddělení Policie ČR (podezření ze 

spáchání trestného činu) a OSPOD 

 oznámit TU, který s touto skutečností seznámí zákonné zástupce žáka 

 pokud je zajištěna látka, postupovat dle pokynu uvedeného níže  

 Jak řešit nález NL ve škole?  

 V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo 

psychotropní, postupují takto: 

 nepodrobovat látku testu ke zjištění chemické struktury 

 o nálezu ihned informovat spolu s písemným záznamem vedení školy, které vyrozumí Policii 

ČR   

 ŘŠ - v případě časové překážky na straně policie za přítomnosti ŠMP nebo ZŘ s použitím 

rukavic vložit látku do obálky, napsat datum, čas a místo nálezu, obálku přelepit, přelep 

označit razítkem školy a svým podpisem, uschovat do školního trezoru a následně předat 

Policii ČR  



   V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou 

nebo psychotropní, postupují takto: 

 nepodrobovat látku testu ke zjištění chemické struktury 

 o nálezu ihned informovat spolu s písemným záznamem (datum, místo a čas nálezu, jméno 

žáka a podpis – v případě odmítnutí podpisu tuto skutečnost uvést) a vyjádřením žáka vedení 

školy, které vyrozumí Policii ČR (ta informuje zák. zástupce žáka) 

 zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ŘŠ nebo ŠMP. 

 V případě, kdy pracovníci školy mají důvodné podezření, že některý z žáků má u sebe NL, 

postupují takto:  

 vyrozumět Policii ČR a zákonného zástupce žáka 

 neprovádět osobní prohlídku u žáka, čekat na příjezd Policie ČR 

 izolovat žáka od ostatních a mít ho pod dohledem. Dohled zajistí zaměstnanec školy, kterého 

určí vedení školy  

  

 

 


