
Krizový plán – pedagog se o ŠIKANĚ od někoho dozví 

 

1 
Pedagog 

Kontaktovat rodiče oběti (nemluvit 

o šikaně, ověřit signály, dítě se o tom 

nemá dozvědět). 

 

 

5 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

Nalezení vhodných svědků. 

2 
Pedagog 

Vyžádat písemný souhlas rodičů 

k vyšetřování. 

6 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

Naléhat na informátory,  

zdali by to mohli dosvědčit. 

 

3 
Metodik prevence, výchovný poradce, 

vedení školy, pedagog 

Najít kolegy (max. 3), kteří budou 

spolupracovat na šetření. Pedagog nesmí 

být vyšetřovatelem. 

Kontakty  

Vedení školy: 

Mgr. Šindelářová / 778 777 910 

Metodik prevence: 

Mgr. Choulíková / 607 960 574 

Výchovný poradce:  

Mgr. Trachtová / 605 943 783 

 

7 
Pedagog 

Pokud má pedagog dostatečné množství 

informací pro otevření dané situace, 

pokračuje podle postupu, kdy je 

pedagog svědkem šikany. 

4 
 Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

Nalézt vhodné informátory. Obezřetně 

promluvit s vhodnými spolužáky tak, aby 

se to nedoneslo třídě. 

 
 

 

 

 

 

 



Krizový plán – zaměstnanec školy je svědkem ŠIKANY 

 

1 
Zaměstnanec školy 

Odvést oběť do bezpečného prostředí 

(sborovna). Informovat třídního učitele.         

 

 

7 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce 

Postupně vyslechnout svědky, popř. 

konfrontace svědků (vždy přítomnost 

třetí osoby, vše zapisovat). 

2 
Pedagog 

Okamžitý návrat učitele do třídy 

nebo poslat jiného pedagoga (zabránění 

domluvě agresorů). 

8 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce 

Rozhovor s agresory (vždy přítomnost 

třetí osoby, vše zapisovat) 

3 
Pedagog 

Zalarmování těchto osob:  

Vedení školy: 

Mgr. Šindelářová / 778 777 910 

Metodik prevence: 

Mgr. Choulíková / 607 960 574 

Výchovný poradce:  

Mgr. Trachtová / 605 943 783 

 

9 
Metodik prevence, výchovný poradce 

Každého agresora po rozhovoru odvést 

do jiné třídy. 

 

4 
 Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce 

Pomoc a podpora oběti (dát napít, 

popř. zajistit lékařské ošetření). 

10 Metodik prevence, výchovný poradce, 

třídní učitel 

Zajistit bezpečný odchod oběti ze školy. 

5 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce 

Kontaktovat rodiče oběti. 

11 Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce 

Oznámit agresorům, jak budou postiženi 

v případě, že oběť znovu napadnou. 

6 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce 

Škola rozhodne, zda šikanu: 

- zvládne - viz. krok 7 

- nezvládne – informovat Policii ČR 

nebo navázat kontakt se specialistou 

na šikanování. 

12 Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce 

Rozhovor s obětí, nechat ji vybrat 

možnosti řešení: 

- metoda usmíření (usmíření agresorů 

a oběti). 

- metoda vnějšího nátlaku (výchovná 

komise, potrestání agresorů). 

 



Krizový plán – KYBERŠIKANA 

 

1 
Zaměstnanec školy 

Odvést oběť do bezpečného prostředí 

(sborovna). Informovat třídního učitele.         

 

 

7 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce 

Postupně vyslechnout svědky, popř. 

konfrontace svědků (vždy přítomnost 

třetí osoby, vše zapisovat). 

2 
Pedagog 

Okamžitý návrat učitele do třídy 

nebo poslat jiného pedagoga (zabránění 

domluvě agresorů). 

8 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce 

Rozhovor s agresory (vždy přítomnost 

třetí osoby, vše zapisovat). 

3 
Pedagog 

Zalarmování těchto osob:  

Vedení školy: 

Mgr. Šindelářová / 778 777 910 

Metodik prevence: 

Mgr. Choulíková / 607 960 574 

Výchovný poradce:  

Mgr. Trachtová / 605 943 783 

 

9 
Metodik prevence, výchovný poradce 

Každého agresora po rozhovoru odvést 

do jiné třídy. 

 

4 
 Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce 

Pomoc a podpora oběti (dát napít, 

popř. zajistit lékařské ošetření). 

10 Metodik prevence, výchovný poradce, 

třídní učitel 

Zajistit bezpečný odchod oběti ze školy. 

5 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce 

Kontaktovat rodiče oběti. 

11 Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce 

Oznámit agresorům, jak budou postiženi 

v případě, že oběť znovu napadnou. 

6 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce 

Škola rozhodne, zda šikanu: 

- zvládne - viz. krok 7 

- nezvládne – informovat Policii ČR 

nebo navázat kontakt se specialistou 

na šikanování. 

12 Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce 

Rozhovor s obětí, nechat ji vybrat 

možnosti řešení: 

- metoda usmíření (usmíření agresorů 

a oběti). 

- metoda vnějšího nátlaku (výchovná 

komise, potrestání agresorů). 

 



Krizový plán – KRÁDEŽ A VANDALISMUS 

Nahlášení krádeže poškozeným žákem 

 

1 
Pedagog 

Sepsat záznam o události 

na základě výpovědi žáka. 

 

 

4 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

Pokud je znám pachatel, probíhá 

pohovor s ředitelem školy 

(je třeba zabývat se příčinami 

a řešením tzn. vrácením věci 

poškozenému, omluva, 

kompenzace). 

 

2 
Pedagog 

O situaci informovat vedení školy, 

popř. vyrozumět Policii ČR.  

Kontakty  

Vedení školy: 

Mgr. Šindelářová / 778 777 910 

Metodik prevence: 

Mgr. Choulíková / 607 960 574 

Výchovný poradce:  

Mgr. Trachtová / 605 943 783 

 

 

 

5 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

Rodiče poškozeného informovat 

vždy ihned, rodiče zloděje 

až po zjištění příčin. 

 

3 
Metodik prevence, výchovný poradce, 

vedení školy, pedagog 

Provést záznam o dané situaci, 

který metodik prevence založí 

do své agendy. 

 

 
 

 

 



Krizový plán – KRÁDEŽ A VANDALISMUS 

Vznik škody na školním majetku ze strany žáka 

1 
Metodik prevence, výchovný poradce, 

vedení školy, pedagog 

Sepsat záznam o události a pokusit 

se odhalit viníka. 

 

 

4 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

Při odmítnutí spolupráce rodičů, 

zákonných zástupců nebo při 

opakovaném vandalismu 

vyrozumět OSPOD. 

 

 

2 
Metodik prevence, výchovný poradce, 

vedení školy, pedagog 

Po viníkovi nebo jeho zákonném 

zástupci vymáhat náhradu škody. 

 

5 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

Podat objektivní informace 

pedagogickému sboru, 

vychovatelům, žákům i rodičům.  

 

 

3 
Metodik prevence, výchovný poradce, 

vedení školy, pedagog 

Pokud nedojde k dohodě o 

náhradu škody, může škola 

vymáhat náhradu soudní cestou. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Krizový plán – RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOPRAVĚ 

 

1 
Zaměstnanec školy 

Zabránit žákovi, aby v rizikovém 

chování pokračoval. 

 

 

4 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

Informovat rodiče žáka. 

 

2 
Zaměstnanec školy 

Pedagog nebo nepedagogický 

pracovník nahlásí rizikové chování 

metodikovi prevence a řediteli 

školy. 

Kontakty  

Vedení školy: 

Mgr. Šindelářová / 778 777 910 

Metodik prevence: 

Mgr. Choulíková / 607 960 574 

Výchovný poradce:  

Mgr. Trachtová / 605 943 783 

 

 

5 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

Z přestupku vyvodit výchovná 

opatření. 

 

3 
Metodik prevence, výchovný poradce, 

vedení školy, pedagog 

Pohovořit se žákem, probrat jeho 

rizikové chování, ohrožení jiných 

lidí a sebe. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Krizový plán – ZÁŠKOLÁCTVÍ 

 

1 
Pedagog 

V případě neomluvené absence 

informovat ředitele školy, školního 

metodika prevence a výchovného 

poradce. 

Kontakty  

Vedení školy: 

Mgr. Šindelářová / 778 777 910 

Metodik prevence: 

Mgr. Choulíková / 607 960 574 

Výchovný poradce:  

Mgr. Trachtová / 605 943 783 

4 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

Pokud zákonný zástupce o 

nepřítomnosti žáka neví, učitel se 

dotáže na možný důvod 

nepřítomnosti, probere s ním 

situaci dítěte a motivuje jej 

k řešení situace domluvou. 

2 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

Pohovor se žákem a zjištění příčin 

záškoláctví. 

5 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

Pokud zákonný zástupce o 

nepřítomnosti žáka ve škole ví, 

učitel se dotáže na důvod, který je 

omluvitelný (Krok 6) nebo 

neomluvitelný (Krok 7).  

3 
Metodik prevence, výchovný poradce, 

vedení školy, pedagog 

Neomluvenou absenci do 10 hodin 

řeší třídní učitel se zákonnými 

zástupci. 

6 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

Omluvitelný důvod  -  učitel vyzve 

k doložení omluvení. 

 
 

7 Neomluvitelný důvod - 

postupovat podle získané 

informace o problému 

a navrhnout možnosti řešení 

(poradenství, doučování, kontakt 

na příslušné úřady apod.). 



Krizový plán – RASISMUS A XENOFOBIE 

 

1 
Pedagog, nepedagogický pracovník 

Informovat vedení školy, školního 

metodika prevence, výchovného 

poradce, popř. třídního učitele. 

Kontakty  

Vedení školy: 

Mgr. Šindelářová / 778 777 910 

Metodik prevence: 

Mgr. Choulíková / 607 960 574 

Výchovný poradce:  

Mgr. Trachtová / 605 943 783 

 

 

4 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

Kontaktovat rodiče oběti i 

agresora, oznámit postup školy, 

nabídnout pomoc při řešení 

situace, popř. oznámit na OSPOD 

nebo na PČR. 

 

2 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

 

Rozhovor s obětí a poskytnutí 

pomoci (psycholog, odborníci). 

 

 

5 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

Zjistit rozšíření rasistických 

a xenofobních postojů ve třídě 

a informovat žáky o možnostech 

školy při závažných projevech 

rasismu. 

 

3 
Metodik prevence, výchovný poradce, 

vedení školy, pedagog 

Rozhovor s agresorem, zjistit 

důvody jednání, upozornit na 

následná opatření. 

 

 
 

 

 

 

 



Krizový plán – Agresivní chování žáka s PAS 

 

1 
Pedagog 

Vyhodnotit nebezpečnost situace. 

 

 

5 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

Pokusit se žáka zklidnit (mluvit 

klidným hlasem, udržovat 

ochrannou bariéru mezi sebou 

a žákem, např. lavicí). 

 

2 
Pedagog 

Zajistit bezpečí ostatních spolužáků 

(odchod žáků ze třídy nebo odchod 

žáka s PAS). 

 

6 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

Kontaktovat zákonného zástupce, 

popř. Zdravotnickou záchrannou 

službu nebo Policii ČR (ředitel 

školy). 

 

3 
Metodik prevence, výchovný poradce, 

vedení školy, pedagog 

Přivolat dalšího dospělého 

(mobilem, prostřednictvím žáků). 

Kontakty  

Vedení školy: 

Mgr. Šindelářová / 778 777 910 

Metodik prevence: 

Mgr. Choulíková / 607 960 574 

Výchovný poradce:  

Mgr. Trachtová / 605 943 783 

 

7 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

Pohovořit se spolužáky o tom, co 

se stalo, vysvětlit příčiny reakce 

a způsoby, jak jim předcházet. 

 

4 
 Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

Odstranit z žákova dosahu 

nebezpečné předměty. 

 

8 
Vedení školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagog 

Vyhotovit zápis o incidentu 

a založit u metodika prevence 

a výchovného poradce. 



 


