
KRIZOVÝ PLÁN 
 

vypracovaný pro potřeby 

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice 

 

VSTUP POLICIE DO ŠKOLY: 
1. Policista je povinen se prokázat stejnokrojem s identifikačním číslem nebo služebním 

    průkazem či odznakem služby kriminální policie, v krajním případě ústním prohlášením 

2. V případě pochybností o totožnosti policisty si vedení školy ověří jeho totožnost  

    telefonicky na příslušném pracovišti. 

3. Vedení školy se seznámí s předmětem policejního úkonu a důvody, jež k němu vedou. 

 

Všichni zaměstnanci školy se snaží o maximální spolupráci, vzájemný respekt a vstřícnost. 

 

 

PŘEDVOLÁNÍ A PŘEDVEDENÍ ŽÁKA, PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ, 

VÝSLECH: 
1. V budově školy: 

     ● Na požádání policie poskytne ředitel školy vhodnou místnost k šetření žáka, zajistí také 

        přítomnost některého pedagoga. 

 

Osoby přibrané k výslechu mohou navrhnout odložení úkonu na pozdější dobu, jeho přerušení nebo 

ukončení v tom případě, že by jeho provedení či pokračování mělo nepříznivý vliv na psychický stav 

žáka. 

 

2. Mimo školu: 

     ● Škola zajistí dohled dospělou osobou po celou dobu služebního zákroku i služebního úkonu. 

        Písemně je zaznamenáno číslo policisty, jméno žáka a datum. Po ukončení šetření je žák předán  

        zpět do školy či jeho zákonnému zástupci.                                                                                    

     ● Vyrozumění rodičů provádí policista předem, u dětí mladších 15 let informuje také orgán  

         sociálně právní ochrany mládeže. V případě, že tak neučinil, informuje rodiče vedení školy. 

         O způsobu vyrozumění se škola dohodne s policií. 

 

Policista však může úkon provést i v případě, že vyrozumění rodičů nelze zajistit a provedení úkonu 

nelze odložit. V případě, že by vyrozuměním rodičů bylo mařeno vyšetřování, vyrozumí škola 

zákonného zástupce bezprostředně po souhlasu policie. Podle zákona mohou být mladiství vyslýcháni 

i bez účasti osob vykonávajících dohled nad nezletilými. 

 

Pro děti a mládež platí v plné míře presumpce neviny. 

 

OZNÁMENÍ TRESTNÉ ČINNOSTI: 
1. V případě, že je zaměstnanec školy svědkem trestné činnosti nebo se o ní dozví, ohlásí vše řediteli  

     školy. O této skutečnosti je proveden písemný zápis. 

2. Škola celou záležitost oznámí Policii ČR. 

  

     ● Trestnou činností se rozumí užívání omamných látek, šikana, týrání, gamblerství, pohlavní  

         zneužívání, znásilnění, vražda, loupež, majetková trestná činnost či jiné nežádoucí formy 

        chování. 

 



 

POSTUP ŠKOLY  PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY  

ČI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM: 

 
     ● Mezi návykové látky zahrnujeme nejen zakázané drogy, ale také alkohol, cigarety, těkavé  

        látky a léky. Odlišnost látek vyžaduje ze strany pedagogů diferencovaný přístup k řešení dané  

        situace. 

 

A) Případy vyžadující okamžité řešení: 

 
1. U žáka byly nalezeny omamné látky ( cigarety, alkohol, těkavé látky, léky): 

     - daná osoba nahlásí tuto skutečnost řediteli školy 

     - pověřená osoba prodiskutuje problém se žákem (třídní učitel, ŠMP,VP, ředitel školy) 

     - vedení školy informuje zákonného zástupce žáka o celé záležitosti 

     - po rozhodnutí ředitele informuje o tomto případu třídní učitel či ŠMP ostatní pedagogy 

     - třídní učitel navrhne kázeňská opatření 

 

2. U žáka bylo zjištěno nedovolené vlastnictví zakázané drogy: 

     - dospělá osoba odebere podezřelou látku v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru a uloží  

        ji do obálky 

     - neprodleně informuje vedení školy a předá jim danou obálku 

     - na obálku je třeba nadepsat: datum, čas a místo zajištění drogy, komu byla odebrána, jméno  

       osoby, která látku zajistila a jméno svědka 

     - obálka je přelepena, opatřena razítkem školy a uložena na bezpečném místě 

     - ředitel školy nahlásí celou záležitost Policii ČR (ohlašovací povinnost dle zákona č.112/1998 Sb.) 

     - pověřená osoba informuje zákonného zástupce žáka 

     - třídní učitel či ŠMP informuje ostatní pedagogy 

     - na základě provedeného šetření vedení školy rozhodne, zda je nutné nahlásit případ orgánu  

        sociálně právní ochrany mládeže 

     - převzetí zajištěné drogy policistou je písemně potvrzeno 

     - pokud žák, kterému byla droga zabavena, jeví známky otravy, předá se zajištěná obálka  

        přivolanému lékaři na základě písemného potvrzení 

  

3. Na půdě školy je nalezen žák pod vlivem drog či jiné omamné látky nebo trpí abstinenčními  

    příznaky: 

       

      - v prvé řadě je nutno zajistit bezpečnost žáka a jeho okolí 

      - situace je ihned oznámena vedení školy 

      - pověřená osoba informuje o celé záležitosti zákonného zástupce žáka 

      - vyžaduje-li to zdravotní stav žáka, je přivolána RZS 

      - žák je odveden do jiné místnosti, kde vyčká s pověřenou osobou příchodu zákonného zástupce 

        nebo příjezdu RZS  

      - s dítětem komunikujeme klidně, snížíme se na jeho úroveň, vyvarujeme se hádek a agrese 

 

    a) Převzetí žáka zákonným zástupcem: 

      - ten je podrobně seznámen s celou situací a případnými zdravotními obtížemi žáka (rozšířené  

        zornice, vratká chůze, stopy alkoholu v dechu, prudké kolísání nálad, omámenost apod.) 

      - v případě potřeby doporučí škola rodičům, aby s dítětem navštívili lékaře 

      - vedení školy, ŠMP, VP nebo třídní učitel může rodičům poskytnout kontakty na odborníky 

         pracující v této oblasti 



 

b) Zákonný zástupce si dítě nepřevezme: 

 - vedení školy, ŠMP nebo VP spolu s třídním učitelem znovu zhodnotí stav žáka a případně zavolá   

   RZS či zajistí převoz dítěte k lékaři s doprovodem dospělé osoby 

 - zákonný zástupce je postupu školy informován 

 

V obou případech vyhotoví ŠMP na žádost ředitele školy zápis průběhu celého případu. 

 

NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ: 

 - ve třídě, kde k incidentu došlo, proběhne třídní schůzka rodičů, tito budou seznámeni s případem,                          

    postupem školy a jejím postojem k celému případu, budou vybídnuti ke spolupráci při odhalování 

    patologického chování dětí, bude jim zdůrazněno, že dítě pod vlivem návykové látky ve škole  

    porušuje vnitřní řád školy, rodiče se seznámí s  preventivními opatřeními a monitorováním celé 

    třídy 

 - žák, který prokazatelně užil omamnou látku na půdě školy a tím porušil školní řád, bude kázeňsky  

    potrestán, o kázeňském postihu rozhoduje vedení školy a musí jej schválit pedagogická rada 

 - třídní učitel pozve neprodleně rodiče žáka k jednání se školou, tito budou seznámeni se všemi  

   skutečnostmi případu, porušením řádu školy, návrhem výchovného opatření a budou jim  

   doporučena  specializovaná pracoviště, kde se zabývají daným problémem 

  

Škola vyhotoví dva zápisy z jednání, jeden obdrží rodiče, druhý zůstane uložen ve škole. 

 

 - žáci jsou obecně seznámeni s případem a je jim zdůrazněna závažnost držení, přechovávání  

   a užívání návykové látky nejen v areálu školy 

 - třída, v níž se problém objevil, bude monitorována, ŠMP zajistí pomoc odborníků (preventivní  

   programy) 

 - vedení školy informuje sociální odbor 

 - ŠMP nebo třídní učitel upozorní na danou skutečnost ostatní členy sboru 

 

4. Žák je přistižen při prodeji drog: 

5. Na půdě školy byly nalezeny drogy nebo vybavení k jejich užívání: 

 - v obou případech je postup stejný jako v bodě 2 

 

B) Záležitosti dlouhodobější povahy: 

 
1. Žák se svěří s tím, že užívá drogy: 

 - celá záležitost je řešena velmi citlivě 

 - o dané situaci je informováno vedení školy  

 - ŠMP spolu s třídním učitelem pohovoří s dítětem o závažnosti situace a doporučí mu vhodná  

    pracoviště ke konzultaci 

 - vedení školy, ŠMP nebo třídní učitel informují  vhodnou formou rodiče a doporučí jim taktéž  

    vhodná pracoviště, je nutné rodiče upozornit, že danou situaci nemohou vyřešit sami 

 

2. Škola zjistí, že v místě, kde sídlí, lze sehnat drogy: 

 - vedení školy vyhodnotí situaci a oznámí získané informace Policii ČR 

 - jsou taktéž upozorněni pracovníci Obecního úřadu  

 - ŠMP seznámí se skutečností ostatní pedagogy 

 - vedení školy rozhodne, zda a v jakém rozsahu budou o celé záležitosti informováni žáci a rodiče 

 

3. Rodič se na školu obrátí s žádostí o pomoc či hledá radu: 

 - je odeslán za ŠMP, který mu poskytne kontakty na příslušná pracoviště a doporučí další postup 



C) Preventivní opatření: 

 
 - ve školním řádu je uveden zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu 

    školy včetně sankcí, které z porušení vyplývají 

 - drogová tematika je součástí výuky všech žáků naší školy  

 - spolupracujeme s institucemi, které se zabývají danou problematikou, a organizujeme pro žáky  

    besedy 

 - byla zřízena elektronická schránka důvěry, kterou mohou využívat žáci i rodiče 

 

 

 

 

 

 

 


