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Příloha č. 1 
 

 

KRIZOVÝ PLÁN  
VÚ STŘÍLKY 

 
Tato příloha obsahuje jednotné postupy pro případ náhlých, krizových situací. Jeho cílem je 
stanovit závazný postup po všechny pracovníky. Je součástí Minimálně preventivního 
programu a Vnitřního řádu. Postupy jsou pro následující situace: 

- Intoxikace dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami 
- Agresivní chování dítěte 
- Sebepoškozování nebo suicidální pokus dítěte 
- Krádež, vandalismus 
- Extrémistické chování dítěte 

V jednotných postupech je odkazováno na osnovy záznamů, ty jsou součástí Krizového plánu, 
také visí na nástěnce v Evixu – složka Krizový plán. 
 
Krizový plán pro případy havárií, jako požáru apod. jsou uvedeny v Požárním a evakuačním 
plánu, v Požární a poplachové směrnici pro areál Zámecká 107. Pro případ úrazů, zranění, 
nutné první pomoci je k dispozici Traumatologický plán.  
 
Krizový plán vychází z těchto dokumentů a těchto zákonů: 

- Dokumenty: Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, 
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j. 21291/2010-28), Metodický 
pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve 
školách a školských zařízeních (č.j. 21149/2016), Metodický pokyn Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie 
a intolerance (č.j. 14423/99-22), Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských 
zařízeních (č.j. 16227/96-22).  

- Zákony: Z. č. 359/1999 Sb., O sociálně právní ochraně dětí, Z. č. 218/2003 Sb., 
O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, Z. č. 
200/1990 Sb., O přestupcích, Z. č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, Z. č. 167/1998 Sb., 
O návykových látkách, Závazný pokyn policejního Prezidenta č. 8/2001, č. 4/200 
o vstupu Policie ČR do škol.  

 
Všichni pedagogičtí pracovníci, děti i zákonní zástupci jsou informováni pracovníky nebo 
prostřednictvím webových stránek o složení poradenského pracoviště.  
 
Školní poradenské pracoviště (krizový tým):  
Ředitel školy: Mgr. Ladislav Huťka 
Zástupce ředitele, výchovný poradce: Bc. Radek Pištělák 
Vedoucí vychovatel, metodik prevence (od 12. 11. 2021): Mgr. Jan Tomiga 
Speciální pedagog, etoped: Mgr. Kateřina Vacková 
Metodik prevence, psycholog (do 12. 11. 2021): Mgr. Michaela Zdráhalová 



         

      

INTOXIKACE DÍTĚTE ALKOHOLEM NEBO JINÝMI NÁVYKOVÝMI 
LÁTKAMI 

 
V ČR je zakázán prodej, konzumace osobám mladším 18 let, stejně tak nabízení alkoholu 
nebo podpora užívání alkoholu osobám mladším 18 let (dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových látek, § 11). Vnitřní řád (str. 22, bod 8.6) a Školní 
řád (str. 4, bod 1) zakazuje přinášení, distribuci či užívání alkoholu či jiných návykových 
látek v prostorách i areálu školského zařízení, na všech akcích pořádaných výchovným 
ústavem (zahrnuje i činnosti mimo areál výchovného ústavu).  
 
Pedagogický pracovník je povinen chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem 
formám rizikového chování ve školském zařízení. Děti mají povinnost dodržovat školní 
a vnitřní řád a předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, 
s nimiž byli seznámeni. 

Užívání návykových látek je, nejen zdravotním, sociálním a výchovným problémem, ale 
i problémem, který se vztahuje k bezpečnosti školského zařízení, k ochraně dětí a ochraně 
pedagogických pracovníků a případně ostatních zaměstnanců školského zařízení. Povinnost 
školského zařízení je v této oblasti explicitně vymezena v § 29 školského zákona a dále v  
§ 22b písm. c) školského zákona. Povinnost dětí v této oblasti je zakotvena zejm. v § 22 odst. 
1 písm. b), odst. 2 písm. c) školského zákona. Ve vztahu k zákonným zástupcům je tato 
povinnost zakotvena např. v § 22 odst. 3 písm. e) školského zákona. 

V případě, kdy žák nebo student přijde do školského zařízení pod vlivem návykové látky, 
jedná se vždy o porušení určitého typu normy – vnitřního a školního řádu a případně 
i o porušení zákona.  

a) Pokud přijde osoba mladší 18 let přijde do školského zařízení pod vlivem alkoholu – 
vzniká kromě porušení školního řádu i důvodné podezření ze spáchání přestupku podle 
Zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (§ 35 
odst. 1 písm. j) zákona).  

b) Když přijde osoba mladší 18 let do školského zařízení pod vlivem jiné návykové 
látky než alkoholu – vzniká důvodné podezření buď: 

- Z přestupku podle zákona č. 167/1998 Sb. O návykových látkách (§ 39 odst. 2 
písm. c), neboť fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že umožní neoprávněné 
požívání návykových látek osobě mladší 18 let (nejde-li o čin přísněji trestný).  

- Nebo v případě, že se jedná o zprostředkování/předání/prodej takové návykové 
látky osobě mladší 18 let, je zde důvodné podezření ze spáchání přečinu 
nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 
podle Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. (§ 283 odst. 1, 2 písm. D, „Kdo 
neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo 
jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, 
přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekurzor nebo jed, bude 
potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.“) 
Případně by se ještě za určitých okolností mohlo jednat dle Trestního zákoníku (§ 
287 odst. 1) o přečin šíření toxikomanie.  

c) Ve chvíli, kdy osoba starší 18 let přijde do školského zařízení pod vlivem alkoholu – 
jedná se výlučně o porušení školního řádu a všechny následné kroky by byly řešeny pouze 



         

      

v intencích školského zařízení podle výchovných opatření (ve smyslu § 31 Školského 
zákona). Osoba starší 18 let smí mimo školské zařízení za podmínek stanovených zákonem 
požívat alkoholické nápoje, resp. nápoje s obsahem etanolu, a užívání jiných návykových 
látek rovněž není protiprávním jednáním. 

d) Pokud osoba starší 18 let přijde do školského zařízení pod vlivem jiné návykové látky 
než alkoholu – může vznikat důvodné podezření ze spáchání přečinu nedovolená výroba a 
jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle Trestního zákoníku  
(§ 283 odst. 1). Případně dle Trestního zákoníku (§ 287 odst. 1) přečin šíření toxikomanie. 

Na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek je možné provést orientační testování 
na základě dobrovolné dohody s dětmi nebo nařízení ředitele. Testování pak provádí 
pedagogický pracovník na základě pověření ředitele zařízení (příloha č. 5 Vnitřního řádu).  
 
Orientační test na přítomnost alkoholu probíhá dechovou zkouškou z přístrojů: 

- zpravidla digitálním alkoholovým detektorem CA2010; 
- kontrolně je pak možné z Digitálního alkoholového testeru CA20F     

s elektrochemickým senzorem.  
 

Testování na další návykové látky – zpravidla na detekci THC a metamfetaminu (pervitin, 
extáze a další metamfetaminy) probíhá ze vzorku moči za pomoci testových proužků: 

- Elisabeth Pharmacon Marihuana urine Test Dip-Strip (THC) 
- a Elisabeth Pharmacon Methamphetamin 500 urine Test Dip-Strip (MET). 

 
V případě potřeby je možné testy na další látky ve spolupráci s pracovníkem se vzděláním 
zdravotní sestry dokoupit, případně změnit objednávané testy dle potřeby. 
 



         

      

Jednotný postup v případě řešení krizové situace  
INTOXIKACE DÍTĚTE ALKOHOLEM NEBO JINÝMI NÁVYKOVÝMI 

LÁTKAMI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Dítě přistiženo při užívání alkoholu nebo 
návykových látek. 

Dítě u sebe alkohol nebo návykové látky 
nemá, ale je zjevně pod jejich vlivem. 

Zabránit v další konzumaci. Za přítomnosti 
dalšího pracovníka – svědka, alkohol nebo 
jinou návykovou látku odebrat. (Nakládat 

s ní dle postupu Nález alkoholu nebo jiné 
návykové látky ve školském zařízení.) 

Zhodnotit aktuální stav dítěte – samostatně nebo pokud lze s pomocí zdravotní, při 
nejistotě s dispečerem zdravotní záchranné služby na tel. 155. (Sledujeme zpravidla dech, 

srdeční činnost, schopnost komunikace, pohybu, celkové projevy atd.) 

Dítě ohroženo na životě.  Dítě není ohroženo na životě. 

Poskytnout 
nezbytnou první 

pomoc a péči, volat 
rychlou záchrannou 

službu tel. 155, 
pokud to nebylo 

učiněno 
v předchozím kroku.  

Zjistit od dítěte co nejvíce 
informací o užití alkoholu 
nebo jiné návykové látky 

(kolik dítě užilo, odkud látku 
má, od koho apod.). 

Informace sepsat do záznamu 
o události s vyjádřením a 
podpisem dítěte (osnova 

záznamu přiložena, také na 
nástěnce v Evixu). Záznam 
bude uložen ve spise dítěte 
(dát do budníku socprac). 

(Dítě by mělo být odděleno od 
ostatních dětí. V případě, že od 
dítěte samotného nelze zjistit 
žádné informace, doptávat se 

ostatních dětí.) 

Pokud dítě není schopné 
komunikovat 

srozumitelně, při 
sepisování události 

nespolupracuje, ale jinak 
je zvladatelné, umístit jej 

na ošetřovnu. Zde ho 
pravidelně kontrolovat, 

případně zajistit 
asistenci, dokud dítě 

nebude schopné 
zvládnout režim zařízení. 

 

Dítě nespolupracuje, je 
agresivní, je nutné 

požádat o pomoc další 
pracovníky, oddělit dítě 
od kolektivu. Zavolat 

PČR a vyčkat do jejich 
příjezdu (viz Jednotný 
postup v případě řešení 

agresivního chování 
dítěte). 

Komunikuje srozumitelně.  Nekomunikuje 
srozumitelně. 

Dítě agresivní. 

Dítě schopné komunikace, spolupracující a respektující režim vrátit do skupiny dětí 
(ať ve škole/výchovné skupině). 

Vždy o situaci 
informovat 

zákonné zástupce 
a ředitele.  

O celém průběhu události udělat podrobný záznam do Evixu a pro další zhodnocení situace a zvolení vhodných 
intervencí. 

Informovat o události ředitele, oznámení zákonným zástupcům provede následně 
sociální pracovnice. 



         

      

Záznam o události 

Užití alkoholu nebo návykové látky dítětem 
 

Datum, čas: 

KDO 

Jméno dítěte/dětí: 
 
 

CO  

Jakou návykovou látku, popř. látky dítě užilo: 
 
 
Pokud lze zjistit, v jakém množství: 
 
 
Původ alkoholu/ návykové látky (odkud, od koho?):  
 
 
Mělo dítě u sebe ještě nějaké množství návykové látky?     ANO         NE 

Pokud ano, jak s ním bylo naloženo: 
 
 

TESTOVÁNÍ NA PŘÍTOMNOST NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

Proběhlo testování na přítomnost alkoholu/návykových látek?  ANO         NE 

Pokud ano, s jakým výsledkem: 
 
 
Podpis pedagogických pracovníků: 
 
Podpis dítěte/dětí: 
 
Další poznámky: 

Záznam slouží jako podklad pro další vyhodnocování krizových situací, mimořádné události a pro potřeby 
dalších institucí (PČR, OSPOD OSZ atd.) 
 



         

      

Jednotný postup v případě řešení krizové situace 
NÁLEZ ALKOHOLU NEBO JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLSKÉM 

ZAŘÍZENÍ NEBO U DÍTĚTE 
 
Pokud je ve školském zařízení nebo u dítěte nalezen alkohol nebo jiná návyková látka, aniž 
by dítě samo bylo touto látkou intoxikováno, postupuje se následujícím způsobem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCE OPL VE ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 
 
Distribuce OPL (omamných psychotropních látek) je v ČR považována za protiprávní 
jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství látky, které 
dítě distribuuje není nijak rozhodující. Přechovávání je vždy protiprávním jednáním. 
Množství, které u sebe dítě v danou chvíli má je rozhodující pro určení, zda jde o přestupek 
nebo trestný čin. 
 
Jestliže má pracovník školského zařízení důvodné podezření, že došlo k distribuci nebo 
přechovávání OPL, musí o tom vždy vyrozumět PČR (jedná se o podezření ze spáchání 
přečinu). V případě, že se jednání dopustila osoba mladší 18 let, nebo bylo-li mířeno proti 
osobě mladší 18 let, musí školské zařízení informovat také zákonné zástupce a kurátora dítěte 
(sděluje sociální pracovnice).   
 
Pokud je v rámci podezření zajištěna nějaká látka, postupuje se dle výše uvedených informací.  

Nález alkoholu nebo jiné návykové 
látky v prostorách školského zařízení. 

Nález alkoholu nebo jiné návykové 
látky u dítěte. 

V případě látky nalezené nebo odevzdané dítětem sepsat 
stručný záznam s vyjádřením dítěte, u kterého byl 
alkohol nebo jiná látka nalezena, popř. který látku 

odevzdal (datum, místo, čas nálezu, jméno žáka). Zápis 
podepíše i dítě. Pokud odmítá, skutečnost se do záznamu 
uvede. Rozhovoru by měl být přítomen někdo z vedení 

školského zařízení, příp. druhý pedagog. (Osnova 
záznamu následuje, současně visí na nástěnce.) Po 

vyplnění a vytištění bude záznam uložen ve spise dítěte. 
(Předat do budníku socprac.) 

Látku nepodrobovat žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. Látku v rukavicích nebo 
sáčkem dát do sáčku/jiného obalu. Uložit se do uzamykatelné pracovny ped. pracovníka a zajistit 

její předání vedoucímu vychovateli nebo řediteli zařízení.   

V běžné pracovní době pak vedoucí vychovatel nebo ředitel zařízení zajistí předání látky po 
domluvě hlídce PČR Morkovice a požádá se o převzetí zabavené látky.   

Zpracovat stručný záznam 
o události. Osnova záznamu o 
nalezení alkoholu nebo jiné 

návykové látky přiložena, visí také 
na nástěnce v Evixu. Pokud není 
nález přiřazen k žádnému z dětí, 

předat záznam 
psychologovi/školnímu metodikovi 

prevence na založení.  

O celém průběhu události udělat záznam do Evixu pro 
další zhodnocení situace. 

 



         

      

Záznam o události 

Nález alkoholu nebo jiné návykové látky ve školském zařízení 
 

Datum, čas: 

CO 

Co za látku bylo nalezeno? 
 
 
V jakém množství? 
 
 
Ví někdo z dětí informace o původu alkoholu/ návykové látky?  
 

 
KDO 

Alkohol nebo jiná návyková 
látka byla nalezena 

u dítěte/dětí: 
ANO / NE 

Alkohol nebo návyková látka 
byla nalezena na místě bez 
vztahu ke konkrétnímu dítěti: 

 
ANO / NE 

Alkohol nebo jiná látka byla 
nalezena a odevzdána 

dítětem, které jí nalezlo: 
ANO / NE 

Jméno/a dítěte/dětí: 
 
 
 
 

Jméno/a dítěte/dětí: 

KDE 

Na jakém místě byla látka nalezena? 
 
 
 
Podpis pedagogických pracovníků: 
 
 
Podpis dítěte/dětí: 
 
 
Další poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záznam slouží jako podklad pro další vyhodnocování krizových situací, mimořádné události a pro potřeby 
dalších institucí (PČR, OSPOD OSZ atd.) 
 



         

      

AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ DÍTĚTE 
 
Z charakteristiky dětí výchovného ústavu vyplývají často problémy v chování jako 
impulsivita, agresivita apod. V těchto situacích je nutné myslet na bezpečnost dítěte 
samotného, ostatních dětí v kolektivu, ale i svou vlastní. Agresivitu zaměřenou vůči sobě řeší 
Jednotný postup v případě sebepoškozování, sebevražedného pokusu (viz dále). Tento postup 
je věnován agresivitě zaměřené vůči věcem, tj. ničení majetku a vůči druhým lidem, tj. 
verbální, brachiální napadání, záměrné poškozování a násilné omezování druhých.  
 
Školské zařízení má povinnost zajistit bezpečí a ochranu zdraví dětí, děti jsou povinny 
v rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména dodržovat předpisy a pokyny 
školského zařízení a pedagogických pracovníků. Od počátku je nutné počítat s tím, že 
agresivitu dětí a vyhrocené situace nemá pracovník zvládat sám! 
 
Pedagogičtí pracovníci mají právo na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich 
pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem 
ze strany dětí. Pedagogický pracovník je povinen chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka 
a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školském zařízení. Děti mají 
povinnost dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně 
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 

V následujícím jednotném postupu je uveden termín „přiměřené obrany“. Přiměřenou 
obranou se rozumí pojmy „krajní nouze“ a „nutné obrany“ definované zákony č. 40/2009 Sb. 
Trestní zákoník (konkrétně §28 a §29) a č. 250/2016 Zákon o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich (konkrétně §24 a §25). Krajní nouze je tak situací, kdy někdo odvrací nebezpečí, 
které nelze v tu chvíli odvrátit jinak. Nutnou obranou je přiměřená obrana způsobu útoku, 
která odvrací přímo hrozící nebo trvající útok.   



         

      

Jednotný postup v případě řešení krizové situace  
AGRESIVNÍHO CHOVÁNÍ DÍTĚTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

   

Agresivní jednání dítěte vůči věcem. Agresivní jednání dítěte vůči druhým. 

Překonat vlastní zaskočení. Zhodnotit situaci, příčinu agresivního jednání. 

Snažit se zklidnit situaci (bližší zásady visí na nástěnce v Evixu), současně přivolat další 
pedagogické pracovníky (telefon, signalizační hodinky). Pokus o změnu osoby/přivolání eto/psy. 

Oddělit s pomocí dalšího pracovníka agresivní dítě od kolektivu dalších dětí, 
případně oddělit ostatní děti od agresivního dítěte. 

Oddělit dítě z dosahu věcí, kterými by si mohlo ublížit, které by mohlo ničit, 
kterými by mohlo ublížit ostatním, přemístěním na ošetřovnu, kde bude moci 

být pod dozorem.  
 

Pokud to není možné s dopomocí dalšího pracovníka odklízet menší kusy 
nábytku, věcí kolem dítěte pryč do jiné místnosti. Vždy by mělo být přítomno 

více pracovníků, nezůstávat s dítětem samostatně. 
 

Snažit se o zachování bezpečnosti pro dítě, ale NEJÍT ZA HRANICE 
BEZPEČNOSTI VLASTNÍ. V případě nutnosti dítě omezit na pohybu, útoku se 

přiměřeně bránit. 

V případě, že agresivita pokračuje, jsou ohrožovány ostatní děti, pracovníci 
nebo majetek, přivolat místně příslušnou PČR tel. 158. Pokud je dítě nebo 

někdy jiný zraněný, přivolat rychlou záchrannou službu tel. 155.  

O situaci informovat vedení školského zařízení.   

Z události vytvořit podrobný zápis do Evixu, vyplnit následující záznam o 
události (visí také v Evixu na nástěnce) pro vyhodnocení situace a následné 

intervence. 

Ze záznamu dojde k vyhodnocení, zda šlo o mimořádnou událost, následně 
sociální pracovnice informuje zákonné zástupce, kurátora dítěte, příp. SZ, 

MŠMT a DÚ. 



         

      

Záznam o události 

Závažné agresivními projevy dítěte 

Datum, čas: 

KDO 

Jméno dítěte: 

CO 
Zaškrtněte, případně doplňte 

Verbální agrese - vyhrožování…  
- vulgarity… 
- jiné…  

Fyzická agrese 
vůči ostatním 

- napadení vychovatele … 
- napadení vrstevníka… 
- jiné… 

Fyzická agrese 
vůči sobě 
(sebepoškozování) 

 

Fyzická agrese 
vůči majetku 

- ničení majetku, uveď konkrétně… 

KDE, JAK DLOUHO 

Místo incidentu: 
Trvání incidentu od – do: 

CO PŘEDCHÁZELO 
Zaměřte se na spouštěče, zaškrtněte a konkretizujte: 

- Interakce s další osobou (uveďte o koho jde): 
 
- Nenaplněná potřeba/očekávání/změna plánu: 
 
- Reakce na informaci (rodina/přítelkyně/sociální síť/OSPOD): 
 

 - Jiné… 
 - Nezachyceno 

ZÁZNAM SITUACE 
Zkopírujte zápis z EVIXu 

 
 
 
 
 
 

PROBĚHLÉ INTERVENCE 

Co jsem dělal/a, jaká byla moje reakce, zda jsem stihl/a přivolat pomoc, co dělalo okolí – ostatní žáci, byl chlapec oddělen 
od ostatních nebo ostatní od něj, podařilo se změnit místo, osobu apod.? Vypište… 

 
 
 
 
 



         

      

PŘÍPADNÁ DEESKALACE/UKLIDNĚNÍ KONFLIKTU 

Uveďte důležitou nebo novou okolnost, pokud vedla k deeskalaci konfliktu nebo naopak ke 
zklidnění situace: 
 
 
 

NÁSLEDKY 

Škody na majetku (vyčíslení pro PČR): 
 

Nutnost lékařského ošetření (co, kde): 
 

Intervence PČR (odvoz, zajištění apod.): 
 

V rámci VÚ: výchovné opatření, změna skupiny, případně uveďte návrh (přemístění apod.) 
 

SEBEREFLEXE 

Co jsem udělal/a a příště bych mohl/a udělat jinak? Co bych k tomu potřeboval/a? 
 
 
Vypracoval/a: 
Podpis pedagogického pracovníka:  
 

Ve Střílkách dne:  

Formulář slouží jako podklad pro další vyhodnocování krizových situací, mimořádné události a pro potřeby 
dalších institucí (PČR, OSPOD OSZ atd.) 
 



         

      

Jednotný postup v případě řešení krizové situace  
SEBEPOŠKOZOVÁNÍ NEBO SUICIDÁLNÍHO POKUSU DÍTĚTE 

 
SEBEPOŠKOZOVÁNÍ je záměrné a opakované ubližování si ve snaze vypořádat se 
s nepříjemnými duševními stavy. Projevuje se zraňováním vlastního těla a je signálem 
psychického problému, který dítě není schopno zvládnout jiným způsobem. V případě 
podezření na sebepoškozování dítěte je nutné o tom informovat kohokoli ze školského 
poradenského pracoviště (krizového týmu, viz výše). Dítě by mělo začít spolupracovat 
s odborným pracovníkem, ať už v zařízení nebo mimo něj. Nutné je pravidelné monitorování 
sebepoškozování, tj. sledovat předloktí, stehna, jakékoli jizvy nebo čerstvé rány, jejich 
hloubku, ranky od cigarety, štípanců, škrábanců, ale i náhlé výkyvy hmotnosti dítěte apod. Ve 
vážných případech je nutná spolupráce s psychiatrem.  
 
SUICIDÁLNÍ POKUS je forma autoagrese, jde o nezdařený pokus o sebevraždu. Může jít 
o plánovaný čin, nebo reakci na stresující situaci s vyhrožováním s následným impulsivním 
sebepoškozením.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dítě užije větší množství léků, nebo je s něčím zkombinuje/užije větší množství 
nebo kombinaci OPL/hluboce se pořeže apod. 

Samostatně nebo s pomocí dalšího pracovníka volat RZS tel. 155. V případě agresivního, 
nespolupracujícího dítěte se domluvit na asistenci PČR.  

O situaci informovat vedení školského zařízení, zákonné zástupce dítěte (v případě převozu 
dítěte do zdravotnického zařízení).  

Pořídit podrobný záznam události do Evixu pro další hodnocení. Pokud dítě zůstalo 
v zařízení, sociální pracovnice informuje rodinné příslušníky, případně kurátora. 

Překonat vlastní zaskočení.  

Dítě schopné komunikace.  Dítě neschopné komunikace. 

Zajistit přítomnost dalšího 
pracovníka a neprodleně zahájit 

první pomoc.  (Možné od ostatních 
dětí zjistit bližší informace.) 

Za přítomnosti dalšího 
pracovníka zjistit od dítěte co 

nejvíce informací (co užilo, jak 
se poranilo). Zhodnotit vážnost 

situace.  

Dítě schopné komunikace, 
nespolupracující až agresivní.   

Zajistit přítomnost dalšího 
pracovníka. 

Pokud jsou přítomny ostatní děti, zařídit s pomocí dalšího pracovníka jejich přesun.  
 

Dítě odváží RZS – zjistit, kam bude dítě převezeno, 
další informace. (Poté, co dítě bude mimo ohrožení 

života, s ním nutně provede pohovor psychiatr, který 
dá další doporučení.)  

 

Dítě zůstává v zařízení – je nutné zajistit jeho 
stabilizaci, tj. přivolat eto/psycho (nebo tel. 

zkontaktovat), případně postupovat dle návodu, který 
visí na nástěnce v Evixu.  



         

      

Jednotný postup v případě řešení krizové situace  
KRÁDEŽE, VANDALISMU 

 
KRÁDEŽ je protiprávním jednáním, odcizením, přisvojením si cizí věci či hodnoty. Pokud se 
školské zařízení o takovém jednání dozví, skutečnost hlásí PČR nebo poškozenému doporučí, 
aby se na PČR obrátil. Pedagogičtí pracovníci vedou děti k tomu, aby byli všímavé 
a v případě, že budou svědky takového jednání, věc hlásili pedagogickému pracovníkovi.  
 
VANDALISMUS označuje ve školském zařízení ničení majetku zařízení nebo jeho 
poškozování, ničení nebo poškozování majetku ostatních dětí, případně pracovníků. Ve 
školském zařízení je každé dítě zodpovědné za škody, které svým jednáním způsobilo 
(úmyslně nebo z nedbalosti), a proto po něm bude školské zařízení požadovat náhradu, 
případně po jeho zákonných zástupcích.  
 
Vandalismus i krádež jsou považovány Školním řádem za hrubé přestupky, jejichž důsledkem 
může být vyloučení (Školní řád, str 4, body 2 a 3).  
   

Dojde ke krádeži.  Dojde k vandalismu. 

Zjistit co nejvíce informací o situaci (kdo, kdy, kde, jak). Snaha přijít na viníka, ptát se možných 
svědků. 

Krádež nebo vandalismus se zpravidla hlásí PČR. V případě, že je něco ukradeno nebo zničeno 
dítěti, vedeme ho k samostatnosti, věc řeší pod našim dohledem samo.   

Informovat o události vedení školského zařízení.  

V případě, že je viník znám, zjistit, jak se k situaci staví, zda nabízí řešení situace (vrátí ukradenou 
věc, poškození dá do původního stavu, kompenzuje ji nebo je ochoten uhradit apod.). 

Zpracovat o celé události záznam do Evixu, případně pro PČR připojit rovnou vyčíslení škody.  

V případě, že se u někoho/někde ztracená věc nalezne, pedagogický pracovník ji převezme do 
úschovy do vyřešení situace.  



         

      

Jednotný postup v případě řešení krizové situace  
EXTRÉMISTICKÉHO CHOVÁNÍ DÍTĚTE 

 
 
Za EXTRÉMISTICKÉ CHOVÁNÍ lze považovat takové, které je vědomě konáno ve 
prospěch politických, náboženských a etnických hnutí a ideologií, která směřují proti 
základům demokratického ústavního státu. U dětí se zpravidla jedná pouze o dílčí postoje 
a formy podpory, které mají často pouze slabý ideologický základ.  
 
RASISTICKÉ CHOVÁNÍ je takové, které na základě přisouzení psychických a mentálních 
schopností a dovedností skupinám definovaným podle biologického, rasového či 
národnostního původu tyto příslušníky těchto skupin hodnotí, případně poškozuje.   
 
XENOFOBNÍ CHOVÁNÍ je takové, které na základě subjektivně stanovených prvků cizosti 
(jinakosti) vyvolává obavy ze subjektů, které jsou jako cizí pojímány a v krajních případech 
může vést k jejich poškozování, což vyvolává protireakci.   
 
ANTISEMITSKÉ JEDNÁNÍ je takové, které poškozuje objekt židovského charakteru kvůli 
tomu, že tomuto objektu přisuzuje určité negativní vlastnosti či symbolický význam na 
základě subjektivní percepce židovství.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

U dítěte se projeví prvky jakéhokoli výše popsaného extrémistického chování. 

Zjistit hloubku extremistického přesvědčení/rasistických/xenofobních/antisemitských postojů 
u jednotlivce a zjistit případné vazby na nějakou skupinu mimo školské zařízení.  

Zjistit rozšíření uvedených postojů v kolektivu/skupině/třídě.  

Vyvolat diskusi o problémech souvisejících s uvedenými postoji s cílem odhalit jejich příčinu.   

Okamžitě a razantně vystoupit proti projevům intolerance mezi dětmi vyvolanými uvedenými 
postoji a názory.    

Ve spolupráci s výchovným poradcem, metodikem prevence nabídnout alternativní volnočasové 
aktivity/zaměřit výuku na tuto oblast/pozvat experty na besedu, diskusi.  

V případě závažných projevů extrémistického chování spojených s násilím informovat PČR.  

O situaci udělat záznam do Evixu. Ve spolupráci s ostatními pracovníky zjistit rozšíření napříč 
školským zařízením.  


