
Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov 

Školní 74; 294 04 Dolní Bousov 

      Krizový plán 

                          

Jak postupovat, když… 

 
1. VŠIMNOUT SI    

 Jedná se o změny chování žáka, neobvyklé reakce, o fyzické známky vypovídající o násilném 

zacházení s dítětem (mezi časté signály patří: zhoršení prospěchu, je mu jedno, jaké bude mít 

známky, poruchy v pravidelných návycích – chodí pozdě do školy, tělesné známky – modřiny, 

podlitiny, zhoršení ekzému…) 

Konzultovat s výchovnou poradkyní, metodikem prevence, školním psychologem + vedení školy 

 

2. ZJISTIT, JESTLI TO JE PRAVDA 

 Navázat důvěru – tř. učitel, učitel tělocviku, oblíbený učitel – ROZHOVOREM 

 Zjistit situaci u spolužáků, kamarádů, sourozenců 

 Vyžádat si psychologické vyšetření (na specializovaném pracovišti) 

(Učitel vede rozhovor zeširoka – nedoporučuje se při takovém osobním rozhovoru věnovat se 

problému okamžitě!!!) 

 Rodiče – zavolat si rodiče, ať okomentují situaci, co se děje, proč je tato situace: 

 (Občanské sdružení má kontakt na odborníky, kteří mohou udělat specializované vyšetření bez 

rodičů.) 

Pediatr si přeje vyšetření dítěte v doprovodu rodičů, také PPP vyšetří dítě v doprovodu rodičů. 

Pokud se však škole podaří domluvit se na vyšetření bez rodičů, je považováno toto porušení 

pravidel za přijatelné. Prioritou je pomoci dítěti. 

 

3. OSPOD                
 Dítě popřelo situaci, děje se stále, rodiče nespolupracují… 

 

4. POZOR 

 Pokud se důvěryhodným způsobem dozvím o týrání, zneužívání, zanedbávání dítěte a neoznámím 

to, dopouštím se trestného činu. Trestný čin se týká nepřekažení §367, neoznámení §368. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Jak postupovat, když… 

 
 

1) Žák kouří (pije alkohol) v prostorách školy a šk. zařízení v době šk. vyučování 

 třídní učitel informuje rodiče 

 třídní učitel navrhne výchovné opatření, které projedná a schválí pedagogická rada 

 třídní učitel písemně informuje rodiče o rozhodnutí pedagogické rady  

2) Žák se dostaví do školy pod vlivem alkoholu nebo nějaké jiné návykové látky 

 vyučující zjistí zdravotní stav dítěte a  informuje rodiče a třídního učitele 

 vyučující (třídní učitel) vyzve rodiče, aby si dítě neprodleně vyzvedli a seznámí je se zdravotními 

obtížemi dítěte, pokud si rodič pro dítě do školy nepřijde, vyučující přehodnotí zdravotní stav žáka 

a je v jeho kompetenci přivolat lékařskou pomoc (155) 

 vyučující informuje třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence a 

vyhotoví písemný zápis, se kterým budou rodiče žáka seznámeni 

 třídní učitel navrhne výchovné opatření, které projedná a schválí pedagogická rada 

 třídní učitel písemně informuje rodiče o rozhodnutí pedagogické rady 

 výchovný poradce informuje orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) - v případě opakován  

3) U žáka zachytí alkohol nebo tabák 

 vyučující informuje třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence a 

vyhotoví písemný zápis, se kterým budou rodiče seznámeni 

 třídní učitel informuje rodiče 

 třídní učitel navrhne výchovné opatření, které projedná a schválí pedagogická rada 

 třídní učitel písemně informuje rodiče o rozhodnutí pedagogické rady 

 

4) Ve škole se objeví uživatel omamných a psychotropních látek 

 vyučující informuje třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence a 

vyhotoví písemný záznam, se kterým budou rodiče žáka seznámeni 

 třídní učitel informuje rodiče 

 výchovný poradce informuje orgán sociálně- právní ochrany dítěte 

 

5) Ve škole zachytíme látku, o které se domníváme, že se jedná o omamnou a     

psychotropní látku 

 vyučující neznámou látku dítěti odebere, uloží do obálky- zapečetí ji (razítko), uloží ji do trezoru a 

provede písemný záznam, se kterým budou rodiče seznámeni 

 vyučující informuje třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence 

 ředitel školy předá nález Policii ČR, která provede šetření 

  

6) Dozvíme se, že některé z dětí do školy přináší omamné a psychotropní látky (0PL) a 

předává je (prodává je) 



 taková osoba je DISTRIBUTOREM OPL a dopouští se závažného trestného činu ( § 187 trestního 

zákona) a je naší povinností tento trestný čin překazit ( § 167 trestního zákona) - stanovena 

ohlašovací povinnost 

 postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití OPL  žákem se řídí Trestním 

zákonem 140/1961 Sb. a Zákonem 397/2005 Sb., o ochraně před alkoholismem a toxikománií) 

 vyučující informuje třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence 

 třídní učitel informuje rodiče a vyhotoví písemný záznam o pohovoru 

 výchovný poradce informuje orgán sociálně právní ochrany dětí 

 ředitel školy informuje Policii ČR, která provede šetření  

 7) Žák se svěří s užíváním OPL 

 vyučující informuje třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence a 

vyhotoví písemný záznam , se kterým budou rodiče žáka seznámeni 

 výchovný poradce a metodik prevence navrhnou řešení 

  

 8) Ve škole se objeví šikana  

 viz metodický pokyn 2016 

 včasné předání informací mezi pedagogy 

 vyslechnutí: 1.oběti, 2.svědků, 3.agresorů 

 zajistit ochranu oběti 

 po vyslechnutí aktérů pozvat rodiče NE DOHROMADY 

 potrestat agresory- ŠŘ 

 informovat ostatní třídy 

 inf. ŘŠ, VP, ŠMP, provést písemný záznam 

 práce se třídou 

9) Kyberšikana 

 zajistit ochranu oběti 

 zajistit důkazy s podporou IT 

 vyšetření, pomoc odborníka 

 opatření 

 informovaní TU, VP, ŠMP, ŘŠ, rodiče 

 postih 

 10)  Ve škole dojde ke krádeži  

 provést písemný záznam 

 inf. TU, ŘŠ, ŠMP 

 inf. zákonné zástupce žáka 

  

11)  Záškoláctví , neomluvená absence 

 TU informuje VP 

 TU nebo VP inf. zákonné zástupce žáka ( provést písemný záznam) 

 v případě pokračování řeší VP spolu s ŘŠ 



(viz školní řád) 

12)  Týrané  dítě 

 rozhovor s dítětem (TU) 

 schůzka s rodičem, informuje VP, ŠMP 

 OSPOD 

13) Zneužívané dítě 

 uvědomit si, že jde o citlivou záležitost 

 TU informuje VP, ŠMP, ŘŠ 

 pokud se zneužívání dopouští rodič, není žádoucí informovat rodiče 

 komunikovat s dítětem, podrobnější výslech Policie, psycholog 

 vhodně dítěti sdělit, že skutečnost musíme ohlásit na Policii 

 ohlásit na Policii 

 ocenit dítě, že se svěřilo 

14)  Sebepoškozování 

 posoudit aktuální stav 

 TU informuje VP, ŠMP, ŘŠ 

 kontaktování rodičů 

 odborná pomoc 

15)  Nová náboženství 

 informovat ŘŠ 

 rodiče, TU 

 

16)  Poruchy příjmu potravy 

 TU,ŔŚ 

 odborná pomoc 

17) Subkultury 

 samotná příslušnost k subkultuře nic neznamená 

 snažit se něco o subkultuře zjistit 

 konzultace se žákem, rodiči, informování ŘŠ 

 pokud trestný čin - OSPOD 

 

 

 

 

 



    

Výchovná opatření, která navrhuje TU( třídní učitel): 

 napomenutí třídního učitele 

 důtka třídního učitele 

 důtka ředitele školy 

 snížená známka z chování 2, 3 

 Spolupráce s odborníky 

(Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie) 

Dospělý je povinen chránit a prosazovat nejlepší zájem dítěte. Zjištěné násilí páchané na dítěti je 

povinen ohlásit Orgánům sociálně – právní ochrany dítěte (OSPOD) nebo Policii ČR. 

Kontakty: 

 Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie 

Dukelská 198, Mladá Boleslav  

Tel.: 326 741 481 

 Pedagogicko psychologická poradna  

Václavkova 1040, Mladá Boleslav 

Tel.: 326 324 955 

 Středisko komplexních terapie a poradna pro léčbu bolesti 

Pavel Ptáček – klinický psycholog – Modrá Hvězda 

Jiráskova 1230, Mladá Boleslav 

Tel.: 326 324 025 

 Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy 

Masná 55, Mladá Boleslav 

Tel.: 326 322 915 

 Ordinace protialkoholní a protitoxikomanická 

MUDr. Krákora, pí. Mixová 

Žižkova 1057, Mladá Boleslav 

Tel.: 326 327 601 

 Oddělení sociálně právní ochrany dětí – péče o rodinu a děti /OSPOD/Magistrát 

města Mladá Boleslav 

Staroměstské náměstí 69, 70, Mladá Boleslav 293 01 

Tel.: 326 716 199, 315 635 335, 315 635333 

Městský úřad Mnichovo Hradiště                 

Masarykovo náměstí 1, Mnichovo Hradiště 295 21       



Tel.: 326 776 700 

 

 Linka důvěry 

Linka důvěry CKI PL Bohnice 

Tel. 284 016 666 /nonstop/ www.plbohnice.cz 

   

 Linka důvěry Dětského krizového centra 

Tel. 241 484 149 /nonstop/ www.ditekrize.cz 

 

 Linka bezpečí 

Tel. 800 155 555; www.linkabezpeci.cz – děti a mládež v krizových životních situacích 

 

 Růžová linka 

Tel. 272 736 263; www.ruzovalinka-praha.cz – děti a mládež ve stavu akutní krize 

 

 Internet Helpline 

Tel. 800 155 555 /nonstop / www.internethelpline.cz  

 

 Krizová linka – senior telefon 

Tel. 800 157 157 / nonstop / www.zivot90.cz – rodiny pečující o těžce nemocné 

 

 Linka vzkaz domů 

Tel. 724 727 777; www.vzkazdomu.cz – děti a mládež na útěku, či vyhozené 

 

 Zlatá linka seniorů 

Tel. 800 200 007; www.elpida.cz – senioři 

 

 Azylové domy 

AD R-mosty 

Nádražní 43, Čejetičky, Mladá Boleslav 29301 

Tel. 326 724 005; www.R-mosty.cz –  rodiny s dětmi, ženy, těhotné žen 

 

 Krizová centra 

Dětské krizové centrum, O. S. 

http://www.plbohnice.cz/
http://www.ditekrize.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.ruzovalinka-praha.cz/
http://www.internethelpline.cz/
http://www.zivot90.cz/
http://www.vzkazdomu.cz/
http://www.elpida.cz/
http://www.r-mosty.cz/


V Zápolí 1250/21, Praha 4, 141 00 

Tel. 241 483 853, 777 664 672; www.ditekrize.cz – týrané zneužívané zanedbávané dítě 

Centrum krizové intervence Bohnice 

Ústavní 91, Praha 4 – Bohnice 

Tel. 284 016 110; www.plbohnice.cz – psychosociální pomoc lidem v krizi 

 

 Středisko pro mládež a rodinnou terapii Apolinářská 4A, Praha 2 

Tel.: 224911364, Dr. Vodňanská 

- klienti od 6 let 

 

 

Všichni zaměstnanci školy, žáci i rodiče jsou informováni, kdo je: 
 

Metodik prevence (MP): Mgr. Vladimíra Nocarová 

 

Výchovný poradce (VP): Mgr. Lenka Dajčová 

 

V Dolním Bousově, 1. 9. 2016, vypracovala Mgr. V. Nocarová 

http://www.ditekrize.cz/
http://www.plbohnice.cz/

