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Krizový plán školy „ Co dělat když….“
Výchovná komise
K řešení závažných výchovných problémů ředitel školy stanoví výchovnou komisi.
Členové komise: Ředitel školy nebo jeho zástupce, výchovný poradce, metodik provence
sociálně patologických jevů, zástupce rady školy, třídní učitel, zástupce orgánů sociálněprávní ochrany dětí.
Výchovný poradce školy stanoví termíny konání výchovné komise.
TU zajistí pozvání žáků ( v případě nezletilých žáků jejich zákonných zástupců),
doporučeným dopisem.
TU připraví podklady k jednání výchovné komise.
Problémová situace
A/ ŠETŘENÍ A VÝSLECH POLICIÍ
Vstup policie do školy
1. Policista se hlásí u ředitele školy, případně zástupce ředitele školy
- policista je povinen prokázat se – stejnokrojem s identifikačním číslem, služebním
průkazem nebo odznakem služby kriminální policie
- v případě pochybností o totožnosti policisty si zaměstnanec školy ověří totožnost
telefonickým dotazem na pracoviště policie
- ředitel nebo jeho zástupce se seznámí s předmětem policejního úkonu a důvody, jež
k němu vedou
Předvolání a předvedení žáka, podání vysvětlení a výslech
Policie může vyžadovat podání vysvětlení, provádět výslech, předvolat nebo předvést
žáka mimo školu.
2. Škola zajistí dohled dospělou osobou po celou dobu služebního zákroku i služebního
úkonu a to v případě, že je proveden ve škole i mimo školu. V případě převozu dítěte
mimo školu je písemně zaznamenáno číslo policisty, jméno převáženého dítěte a datum. Po
ukončení procesu je žák předán zpět do školy nebo je předán zákonnému zástupci.
3. Vyrozumění rodičů provádí policista předem (u osoby mladší 15 let informuje také orgán
sociálně právní ochrany mládeže), v případě, že tak neučinil, informuje rodiče třídní učitel – o
způsobu vyrozumění se domluví s policistou.
Policista může úkon provést i v případě, že vyrozumění rodiče nelze zajistit a provedení
úkonu nelze odložit. Podle zákona mohou být mladiství vyslýcháni i bez účasti osob
vykonávajících dohled nad nezletilými.
4. Na požádání policie ředitel školy poskytne vhodnou místnost k šetření žáka ve škole, zajistí
také pedagogický dozor.Osoby přibrané k výslechu (dozor) mohou navrhnout odložení úkonu
na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho přerušení nebo
ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování mělo nepříznivý vliv na psychický
stav vyslýchaného žáka.
Pro děti a mládež platí v plné míře presumpce neviny.
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Problémová situace:
B/ ŽÁK MÁ NEOMLUVENOU ABSENCI
„(1)…základní nebo střední škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení
nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro
děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého
žáka (popřípadě vychovatelem domova mládeže, pokud jde o nezletilého žáka střední školy
ubytovaného v domově mládeže) nebo omluvenky vystavené zletilým žákem, a to pouze
v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování.
(2)Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího lékaře,
resp. praktického lékaře pro děti a dorost, není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o
nemoci, neboť zpětně nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka.
(3)Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté
nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako
součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o
nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky uvedené v odstavci 2.“
( Metodický pokynu MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků
z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, čj.: 10 194/2002-14)
Řešení:
1. Při neomluvené absenci žáka do 10 hodin pozve třídní učitel (dále TU) doporučeným
dopisem plnoletého žáka příp. zákonného zástupce neplnoletého žáka k projednání
neomluvené absence.
O jednání provede zápis, který obě strany podepíší. Zápis a předvolání založí v dokumentaci
žáka.
2. Při neomluvené absenci nad 10 hodin pozve TU doporučeným dopisem plnoletého žáka
příp. zákonného zástupce neplnoletého žáka k projednání neomluvené absence na jednání
výchovné komise. Termíny jednání výchovné komise určí výchovný poradce školy. O jednání
je veden zápis s podpisem všech zúčastněných. Zápis založí TU v dokumentaci žáka a kopii
pak výchovný poradce v dokumentaci výchovného poradce
3. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin ředitel školy zašle
bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému
orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací
povinnost vychází z platné právní úpravy.Podklady k tomuto úkonu připraví TU.
TU průběžně uděluje výchovná opatření, případně navrhuje udělení výchovných opatření dle
Školního řádu. O udělení výchovného opatření provede TU ihned zápis do žákovské knížky a
do dokumentace žáka ( katalogový list, resp. SAS/klasifikace/výchovná opatření )
Problémová situace:
C/ MÁM PODEZŘENÍ NA TO, ŽE JE ŽÁK POD VLIVEM OMAMNÉ A
PSYCHOTROPNÍ LÁTKY (dále OPL)
Řešení:
1. Žáka izoluji od spolužáků, zajistím dozor. Při dalším jednání musí být kromě podezřelého
alespoň 2 plnoleté osoby. Pokud zajistím látku, odeberu ji žákovi a dám ji do obálky. Tu
zalepím, uvedu datum a čas odebrání a podpis dvou osob. Obálku odevzdám ŠMP, který ji
odevzdá rodičům žáka.
2. Informuji ředitele školy ( v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy)
3. Informuji třídního učitele a metodika prevence
4. Třídní učitel informuje rodiče žáka, vyzve rodiče k vyzvednutí žáka z vyučování.
5. Za přítomnosti třídního učitele (dále TU) a školního metodika prevence (dále ŠMP)
provedu zápis viz přiložený formulář
6. Se zápisem seznámí TU rodiče, rodiče zápis podepíší, zápis je dále uložen u ŠMP
7. Rodiče si oproti podpisu odeberou dítě, ŠMP doporučí rodičům další postup.
8. Žák je pozván na nejbližší jednání výchovné komise.
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9. Potrestání žáka se řídí Školním řádem.
V případě, že je žák ohrožen na životě, zavolám ihned po zjištění Rychlou záchrannou
službu (dále RZS)
V případě, že rodiče odmítnou vyzvednout dítě ze školy, vyrozumí ředitel školy,
případně ŠMP odbor sociálních věcí na MÚ příslušný bydlišti dítěte, případně kurátora
pro mládež v jehož evidenci žk je.
Problémová situace:
D/ MÁM PODEZŘENÍ NA TO, ŽE ŽÁK DISTRIBUUJE OPL
Řešení:
1. Záka zajistím, s OPL nemanipuluji, zajistím pouze, aby ji žák nemohl znehodnotit
2. Informuji ředitele školy ( případně zástupce ředitele), třídního učitele, ŠMP
3. Ředitel školy informuje Policii ČR - jedná se o trestný čin!!!!
4. TU informuje rodiče žáka, požádá je, aby se dostavili okamžitě do školy a byli přítomni
konání Policie ČR.
5. Jestliže rodiče odmítnou se dostavit, Umožní škola Policii ČR výslech a zajistí dozor.
6. Žák je pozván na nejbližší jednání výchovné komise.
7. Potrestání žáka se řídí Školním řádem.
Problémová situace:
E/ŽÁK OZNÁMIL KRÁDEŽ NEBO JSEM ZJISTIL KRÁDEŽ ŠKOLNÍHO
MAJETKU
Řešení :
1. Informuji ředitele školy, třídního učitele
2. TU sepíše zápis o krádeži na základě výpovědi poškozeného. V případě neplnoletého žáka
kontaktuje jeho rodiče.
3. V případě, že se stala krádež na majetku školy může ředitel školy oznámit krádež Policii
ČR, pokud se nejedná o majetek školy poučíme poškozeného /příp. zákonného zástupce
poškozeného/ o možnosti podat trestní oznámení.
4. V případě zjištění viníka krádeže je viník pozván na jednání výchovné komise a porestán
podle ŠŘ
Problémová situace:
F/ MÁM PODEZŘENÍ NA ŠIKANOVÁNÍ VE TŘÍDĚ
Škola je povinna řešit šikanu ve škole a na akcích pořádaných školou, mimo školu je to
věc policie a rodičů.
Řešení:
1. Izoluji oběť ( v případě, že je znám, i agresora) OBĚŤ MUSÍ MÍT POCIT BEZPEČÍ
2. Informuji ředitele školy.
3. Ředitel školy kontaktuje výchovnou komisi, která zajistí vyhodnocení situace a navrhne
další postup.
Možnosti vyhodnocení situace a další postup je uveden v „ Programu proti šikanování“
4. TU zajistí informovanost rodičů. Agresor je pozván na jednání výchovné komise a
potrestán dle ŠŘ
Problémová situace
E/ OZNAMOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI
SŠ a ZŠ Tišnov
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Řešení
1. V případě, že je zaměstnanec školy svědkem trestné činnosti nebo se o ní dozví, ohlásí to
řediteli školy. Je proveden písemný zápis.
2. Škola celou záležitost oznámí Policii ČR.
Trestnou činností se rozumí užívání omamných látek, gamblerství, šikana, týrání, vraždy,
loupeže, pohlavního zneužívání, znásilnění, majetková trestná činnost, dále vystavení šikaně
či týrání, příp. jinému nežádoucímu zacházení ve škole i mimo školu apod.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Ředitel školy - Ing. Rudolf Mašek

549 410 077

Zástupce ředitele školy - Ing. Miroslav Jašek

549 410 076
777 730 742
549 410 076
608 751 464
158
549 410 333 - 4
150
155
112
549 439 744 - 46
( Sociálně právní ochrana dětí)
549 439 747
( Radka Wagnerová - kurátor pro mládež)
541 422 376 ( Sojková- vedoucí)
541 422 354
777 363 603 ( Navrátilová - kurátorka)
541 422 378
774 004 652
(Musilová Lenka - kurátorka pro mládež)
541 422 379
775 716 083
(Chromková Adéla - sociálně právní ochrana
dětí)
541 422 353
775 716 084
(Ambrožová Helena- sociálně právní ochrana
dětí)
542 526 214 (Knápková)

Výchovný poradce
Metodik prevence - Mgr. Jitka Alexová
Policie ČR
Policie ČR, oddělení Tišnov
Hasiči
Záchranná služba
Integrovaný záchranný systém
Odbor sociálně právní ochrany dětí Tišnov

Odbor sociálně právní ochrany dětí Kuřim

Odbor sociálně právní ochrany dětí
Brno střed
Odbor sociálně právní ochrany dětí
Brno Řečkovice a Mokrá Hora
Odbor sociálně právní ochrany dětí
Kohoutovice
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Organizace zabývající se prevencí, tísňové linky
Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, PPP Brno
Sládkova 45, 613 00 Brno
e-mail: pppsladkova@iol.cz
tel: 548526802, 548 529 350
Sdružení Podané ruce
Francouzská 36, 602 00 Brno
Telefon / fax: +420 545 247 535
e-mail: info@podaneruce.cz
www: www.podaneruce.cz
K-centrum Drug Azyl
Vídeňská 3, 639 00 Brno
Tel.: +420 543 246 524, Fax: +420 543 249 343
e-mail: drugazyl@podaneruce.cz
Modrá linka
Modrá linka (Centrum a linka důvěry pro děti a mládež)
Lidická 50, 658 12 Brno
Tel.: 549 524 111, fax: 549 524
e-mail: help@modralinka.cz
www.modralinka.cz
Anabell
Občanské sdružení pro nemocné Mentální anorexií a bulimií
Dům lékařských služeb Bratislavská 2, Brno
Tel.: 542 214 014, 602 766 542
www.anabell.cz
Spondea
Krizové centrum pro děti a mládež
Sýpka 25, 613 00 Brno - mapka
Tel.: 541 235 511, 608 118 088
ICQ 260-321-915, Skype: Spondej
e- mail: krizovapomoc@spondea.cz
www.spondea.cz
» Linka bezpečí 800 155 555
» Linka vzkaz domů 800 111 113, 724 727 777
» Internetová linka ilb@linkabezpeci.cz
» Chat linky bezpečí chat.linkabezpeci.cz
» Rodičovská linka 283 852 222
Národní linka prevence AIDS - zelená linka
Tel.: 800144444
AIDS centrum FN - informační služby , tel.: 532232276
Středisko sociální pomoci dětem
Hapalova 4, Brno tel.: 549272850
Bílý kruh bezpečí
Slovinská 41, Brno tel.: 541218122 bkb.brno@seznam.cz - pomoc obětem a svědkům trestních činů
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Fond ohrožených dětí
Francouzská 58, Brno tel.: 545215105, www.fod.cz
Diagnostický ústav
Hlinky 140, Brno ddu@ddu.sssbrno.cz
Školská zařízení preventivně výchovné péče + Střediska výchovné péče SVP
G. Preisové 8, Brno svp.brno@volny.cz
Veslařská 246, Brno Tel: 543216685 svp.veslar@volny.cz
Help me , Bořetická 2, Brno helpme@volny.cz
Psychiatrická léčebna a Detoxikační jednotka
Húskova 2, Brno Černovice, sekretariat@plbrno.cz
Sdružení SCAN – Regionální centrum prevence
Hanákova 710, Tišnov, tel: 604 775768, scan.prev@email.cz
Fakultní nemocnice Brno-Bohunice
Jihlavská 20, Brno, tel.: 547191111 lpilarova@fnbrno.cz
Zde též nonstop Krizové centrum -tel.: 532232078
Linka naděje : 547212333
Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno, tel.: 532234111 - klinická psychologie
Centrum dětských odborných zdravotních služeb, Bílý dům, Žerotínovo nám. 4/6, Brno, tel.:
533302111 - psychiatrie, psychologie

V Tišnově dne 20.8.2012

Vypracovala : Mgr. Jitka Alexová
Schválil : Ing. Rudolf Mašek
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