
Školní krizový plán 2022/23 (součást MPP) 

 Č.J.24/2022 

 

Školní krizový plán se uplatňuje při řešení krizových situacích ve škole. Krizovou situací 

rozumíme situaci, která vyžaduje přerušení vyučování v dané třídě a oddělení jednoho či více 

žáků od zbytku třídy. 

S krizovým plánem jsou obeznámeni všichni pracovníci školy a je k dispozici u ředitelky 

školy, ve sborovně a na nástěnce v 1. patře ZŠ. 

 

Krizové situace 

 

Afektivní záchvat 

Epileptický záchvat 

Úraz 

Náhlé onemocnění 

Svévolné opuštění třídy (školy) 

Zjištění příznaků šikany 

Další situace vyžadující uplatnění školního krizového plánu 

 

Postup v krizové situaci 

 

Primární intervence 

Zajistit bezpečnost dítěte, které se nachází v krizové situaci, oddělit ho od ostatních dětí. 

Uvědomit co nejrychleji osobu, která může vzniklou situaci řešit (ředitelku školy, zástupkyni 

ředitelky). 

Pokud není možné opustit třídu (je třeba řešit vzniklou situaci s ostatními dětmi, či zajistit 

jejich bezpečnost) je vhodné vyslat „spojku“ (spolehlivé dítě), které situaci oznámí                         

v kanceláři vedení školy. V případě jejích nepřítomnosti řeší situaci vyučující, ŠMP  a TU. 

Zajistit bezpečnost ostatních dětí.  

Pokud dítě ihned přebírá do péče jiný zaměstnanec školy, pedagog se vrací do třídy. 

Pokud je nutná přítomnost pedagoga u dítěte v krizové situaci, převezme dohled nad třídou 

jiný pedagog, který právě neučí, případně jiný zaměstnanec školy. Přivolání náhradního 

pedagoga, školnice, či jiné osoby do dané třídy zajistí kancelář vedení školy, případně 

vyučující. 

 

Následná intervence 

Další práci s dítětem či se třídou dle druhu krizové situace zajišťují: 

- interní pracovníci 

- školní metodik primární prevence 

- výchovný poradce 

Následný monitoring, pohovory se žáky, se svědky. 

O situaci bude proveden písemný zápis, budou bezodkladně informování ZZ, kterých se 

situace týká. 

 

Externí pracovníci 

Pedagogicko-psychologická poradna Králův Dvůr 

Speciálně-pedagogické centrum Beroun 

Dětská psychiatrie 



OSPOD Beroun 

Preventivní skupina Policie ČR 

Mgr. Jiří Sixta, metodik prevence 

Školní preventivní tým tvoří: 

ředitelka školy, výchovný poradce - Mgr. Lenka Štětková, 

školní metodik prevence - Mgr. Iveta Kohoutová,  

jeden zástupce z učitelů – Lenka Šocová, 

a jedna vychovatelka – Valerie Heregová, 

kteří sledují a řeší rizikové chování mezi žáky. V případě potřeby se na řešení aktuálních 

výchovných nebo vzdělávacích problémů účastní také třídní učitel konkrétního žáka, případně 

další pedagogičtí pracovníci. 

 

 

Důležité kontakty 

Policie – 158 

Hasiči – 150  

Záchranná služba – 155 

Tísňové volání – 112 

 

Linka bezpečí (nonstop, zdarma) 

Tel: 800 155 555 pro děti zdarma 116111 

 

Krizové centrum linky bezpečí 

Tel: 266 727 953, 266 727 955, 266787979 (po – pá: 8:00 – 16:30) 

 

Rodičovská linka linky bezpečí 

Tel: 283 852 222 (po: 13:00 – 16:00, stř: 16:00 – 19:00) 

 

OSPOD (Sociálně právní ochrana dítěte) 

 

Městský úřad Beroun 

Pod Kaplankou 21 

266 01 Beroun 

 

Vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství                                                                     

Bc. Marie Marková tel.: 311 630 240 osvz@muberoun.cz 

Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí                                                                                   

Mgr. Alena Vacková 

tel.: 311 654 338 

osvz30@muberoun.cz 

 

 

Centrum krizové intervence (FN Bohnice) - Linka důvěry 284 016 666 
 

 

V Hýskově 16. 9. 2022          Zpracovala: Mgr. Iveta Kohoutová 
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