
KRIZOVÝ PLÁN 

(POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ DALŠÍCH TYPŮ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ) 

1. Záškoláctví  

- docházku eviduje třídní učitel, při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje 

věrohodnost 

- neomluvená absence menší než 10 hodin – třídní učitel provede pohovor se 

zákonnými zástupci, zhotoví zápis 

- neomluvená absence větší než 10 hodin – proběhne výchovná komise, provede 

zápis 

- neomluvená absence větší než 25 hodin – oznámení o zanedbání školní docházky 

na OSPOD 

2. Konzumace tabákových výrobků ve škole  – řeší pedagog 

- zabrání další konzumaci a výrobek žáku odebere 

- sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka 

- třídní učitel informuje zákonného zástupce 

- v závažných případech (nízký věk, nevhodné doprovodné chování a pokud se 

jednání opakuje) vyrozumí škola OSPOD 

3. Konzumace alkoholu ve škole a na školním výletě (exkurzi) – řeší pedagog 

- zabrání žákovi v další konzumaci a odebere mu alkohol 

- pokud je žák schopen, sepíše s ním záznam 

- v závažných případech přivolá službu první pomoci 

- vyrozumí zákonného zástupce 

4. Zadržení alkoholu u žáka – řeší pedagog 

- ihned uvědomí vedení školy 

- sepíše spolu s vedením stručný záznam 

- vyrozumí zákonného zástupce 

- při opakování vyrozumí OSPOD 

5. Konzumace omamných a psychotropních látek ve škole – řeší pedagog 

- pokud je to možné, zabrání další konzumaci, odebere látku 

- přivolá lékařskou službu první pomoci 

- vyrozumí vedení školy 

- vyrozumí policii 

- vyrozumí OSPOD 

- vyrozumí zákonného zástupce 

6. Distribuce OPL – řeší pedagog 

- podezření hlásí policii 

- vyrozumí zákonného zástupce a OSPOD 

7. Nález OPL ve škole – řeší pedagog 

- uvědomí vedení školy 



- za přítomnosti dalšího pracovníka vloží do obálky, napíše datum, čas a místo 

nálezu, přelepí, opatří razítkem, podepíše a dá do trezoru 

- vyrozumí PČR 

8. Podezření, že žák má u sebe OPL – řeší pedagog 

- vyrozumí PČR, konzultuje s ní další postup 

- izoluje žáka od ostatních a má ho pod dohledem 

- neprovádí osobní prohlídku jeho věcí 

9. Nahlášení krádeže žákem – řeší pedagog 

- pořídí záznam 

- pokusí se o vyšetření incidentu, vyhodnotí jeho závažnost, případně předá věc 

orgánům činným v trestním řízení nebo poučí zákonného zástupce o této 

možnosti 

- pokud je pachatel znám a je nezletilý, nahlásí OSPOD 

- pokud je pachatel znám a je trestně odpovědný, nahlásí PČR 

10. Postup při vzniku škody – řeší pedagog 

- vyhotoví záznam 

- po viníku (zákonném zástupci) je vymáhána škoda 

 

Výchovná opatření u jednotlivých přestupků probíhají dle školního řádu. 
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