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PŘÍLOHY:

Struktura preterapeutického rozhovoru
Seznam právních předpisů se zaměřením na PPRCH

ZDROJE:

Afekt žáka
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Metodická doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Interní materiály

Sebevražda, úmrtí žáka/pedagoga školy

4a Násilí páchané na dítěti (domání násilí, CAN, násilí páchané cizí osobou)

Středisko výchovné péče
Speciálně pedagogické centrum
Česká školní inspekce

Sexuální násilí
Šikana - mapování situace
Krizový plán při řešení šikany

Pedagogicko-psychologická poradna

KRIZOVÉ PLÁNY

OBSAH Přehled použitých zkratek

1b
Podezření na užití návykové látky ve škole, příchod do školy pod vlivem 

návykové látky

Skryté záškoláctví nelegální návykové látky (konopné látky, opioidy….)

Sebepoškozování

Šikana učitele

školní řád
Vandalismus třídnická hodina

školský zákon č. 561/2004 Sb.

Kyberšikana Obecní úřad
Extrémismus, rasismus, xenofobie

Pravé záškoláctví návykové látky

Zjištění, že žák ve škole/na školní akci kouří
Poruchy přijmu potravy

Odbor sociálně-právní ocharany dětí

Podezření, že žák má u sebe NNL

Nález návykové látky ve škole (drogy, alkohol)

výchovný poradce
pedagogocký pracovník
Policie ČR

třídní učitel
školní poradenské pracoviště - prev. tým: ŠMP, VP 

vedení školy (ředitel školy, zástupce ředitele)

ředitel školy
školní metodik prevenceNález legální návykové látky na výjezdní školní akci (alkohol)

Základní škola a Mateřská škola,Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 400 11 Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace

+420 475 209 094
zssnp6@zssnp6.cz



Poselství VŠ třídě (hranice, bezpečí, plán)

Napsat datum, čas, místo nálezu a množství.

POZNÁMKY:

Celý proces je nutné doplnit zápisem!

Kde hledat pomoc:
drugout@mbox.vol.cz, 475 210 626

nález návykové látky

Látku nepodrobovat žádnému testu, 

neochutnávat, nepřesýpat!

Zajištění látky provádí policie, pokud nehrozí 

zničení nebo ztráta látky

2
Ihned informovat o nálezu tyto 

osoby: VŠ, ŠPP

3 VŠ: Okamžitě informuje Polici ČR

Předat látku Policii ČR + součinnost

V případě časové překážky na straně policie 

nebo když hrozí zničení/ztráta látky, vložit 

látku za přítomnosti dalšího pracovníka školy 

na čistý papír nebo do obálky.

Obálku opatřit podpisy zúčastněných a 

uschovat ve školním trezoru

VŠ: Písemná žádost na PČR o vyrozumění

Eventuálně třídní schůzka ZZ

Eventuálně metod. podpora pedagogům
Všímavost PP a monitoring ŠMP

KP č. 1A

5
ŠPP, ŠMP: monitoring riz.chov.  

zhodnocení a uzavření                 

V případě opakování, porušení ŠŘ - těsnější spolupráce 

s odborníky, zák. zástupci (možnost  případové 

konference). Důsledné stupňování sankcí.

4
ŠMP, TU: preventivní podpora 

třídy, ZZ, pedagogůAdekvátní preventivní program pro třídu KP

Krizový plány při nálezu návykové látky ve škole

1
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Poselství VŠ třídě (hranice, bezpečí, plán).

Adekvátní preventivní program pro třídu.

Eventuálně třídní schůzka ZZ.

Eventuálně metodická podpora pedagogům. Nehrozí akutní nebezpečí

Shrnutí situace - sankce vyplývající ze ŠŘ.
Preventivní opatření:

Monitoring, terním spol. kontrolního setkání.

Zápis + založení do agendy ŠMP.

Vyjádření žáka k situaci (užívání x distribuce?)

Zhodnocení jeho schopnosti absolvovat výuku

P-centrum, PPP.

VŠ vyzve ZZ k jednání se školou. VŠ, BOZP: Možnost orientačního testu 

na přítomnost NL (jen pokud je ve ŠŘ)

VŠ vyzve ZZ k jednání se školou.

POZNÁMKY:
Celý proces je nutné doplnit zápisem!

Kde hledat pomoc:

Linka bezpečí, linka pro rodiče a školu 116 

000, MP PPP, OSPOD.

Je-li žák zletilý a ZZ nespolupracují a žák není způsobilý k 

pobytu ve škole, pak jej nechat pod dohledem 

vystřízlivět a vyvolat setkání se žákem/ZZ: viz bod 7.

Policie ČR
OSPOD (dle bydliště 

žáka)
Zákonné zástupce žáka

V případě žákova zájmu nebo nedůvěry k pracovníkům 

školy doporučujeme součinnost s odborníky:

Orientační test pouze na základě předem získaného 

souhlasu ZZ nebo zletilého žáka.Jestliže není ZZ dostupný nebo 

nespolupracuje, vyrozumí škola OSPOD a 

vyžádá si jeho pokynů.

Ať už je výsledek testu pozitivní nebo negativní, 

postupuje pedagog bodem 6.

V případě, že žák není schopen pokračovat 

ve vyučování (nedbá pokynů učitele), vyzve 

ZZ, aby si žáka neprodleně vyzvedli, protože 

není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole 

(jako při horečce).

V případě, že je žák schopen pokračovat ve 

výuce, ale je podzření na užití NL, VŠ 

informuje ZZ o podezření na užití NL.

5  (SŠ)

4
Odvést žáka do "klidové 

místnosti" s dohledem

V případě, že žák odmítá podepsat záznam, uvede 

pracovník tuto skutečnost do zápisu.

Přizvat OSPOD (konzultace s OSPOD) k 

výchovné komisi.

požádat OSPOD o svolání případové 

konference (vyšší nástroj) při opakovaném 

užívání

5
VŠ, ŠMP: stručný rozhovor s žákem + 

záznam jeho vyjádření
VŠ: Informuje 6

Doporučení odb. kontaktů, součinnost se ZZ 

a odborníky, možná individuální podpora 

2 Posoudit ohrožení zdraví
Ohrožení zdraví, život žáka:

Okamžité zajištění 1. pomoci, volat 155, 

lékaři předat látku, volat ZZŠMP: Preventivní podpora třídy 

(ZZ, pedagogů).
8

Společné setkání ZZ, žák, VŠ, 

ŠMP, TU.
7 KP 3

Ihned informovat tyto osoby: 

VŠ, ŠPP

Důsledké stupňování sankcí.

KP č. 1B

Krizový plán při podezření na užití NL žákem ve škole, nebo při jeho příchodu pod vlivem NL do školy

V případě opakování, porušení ŠŘ - obdobný 

postup + těsnější spolupráce s odborníky, ZZ 

(možnost případ. Konference).

PP, ŠMP: monitoring riz.chov.  

zhodnocení a uzavření                 
9 1

Zabránit další konzumaci, 

případně odebrat NL
V žádném případě látku netestovat
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Látku nijak netestujeme.

Doporučení odb. kontaktů, součinnost ZZ se 

Datum, místo, vyjádření žáka a jeho podpis.

VŠ vyzve ZZ k jednání se školou

POZNÁMKY:

Celý proces je nutné doplnit zápisem!

Kde hledat pomoc:

VŠ, ŠMP:  Provedou stručný písemný 

záznam s vyjádřením žáka.

Policie ČR
OSPOD

Zákonného zástupce žáka
(dle bydliště žáka)

V případě, že žák odmítá podepsat, uvede pracovník tuto 

skutečnost do zápisu.

Linka bezpečí, linka pro rodiče a školu 116 000, MP PPP.

specialisty, možná indiv. podpora žáka ŠMP. 

Monitoring, termín spol. kontrolního setkání.
VŠ: Informuje 4Zápis + založení do agendy.

Zhrnutí situace   VŠ:  Společné setkání ZZ, žák, VŠ, 

ŠMP, TU (v řádu dní)
5

Sankce vyplívající z porušení ŠŘ.
3

Preventivní opatření: 

Ihned informuje tyto osoby:    

VŠ, ŠPP

KP č. 1c

Krizový plán při podezření, že žák má u sebe NNL

V případě dalších porušení ŠŘ - 

stejný postup + těsnější 

spolupráce s ZZ a odborníky 

(možnost případové konference, 

1
Odvedeme žáka do klidové 

místnosti s trvalým dohledem:ŠPP, ŠMP: monitoring rizik. 

chování  zhodnocení a uzavření                 
7

Žáka do příjezdu Policie ČR udržujeme v 

izolaci od ostatních žáků, neustále pod 

dohledem. Neprovádíme mu osobní 

prohlídku ani prohlídku osobních věcí.

U zletilých pak důslednost v 

sankcích, případně vyloučení.

Poselství VŠ třídě (hranice, 

bezpečí, opatření). Adekvátní 

preventivní program. Případně 

svolání mimořádné třídních 

schůzky ZZ. Metodická podpora 

ŠMP: Preventivní podpora třídy  

eventuálně ZZ, pedagogů.
6

KP 2
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POZOR !

V žádném případě tekutinu neochutnávat!

POZNÁMKY:

Celý proces je nutné doplnit zápisem!

Kde hledat pomoc:

Individuální rozhovory s žáky + zápis

Když zjistím, že je některý žák pod vlivem 

alkoholu, postupuji dle KP č. 1b

Když zjistím, kde alkohol nezletilí koupili, 

oznámím toto na Policii.

Linka bezpečí, linka pro rodiče a školu 116 000, MP, PPP.

VŠ: informuje zákonné zástupce provinilého 

žáka/žáků o porušení ŠŘ
5

3
Přítomní PP zmapují situaci mezi 

žáky.

4 PP informuje VŠ, ŠPP

ŠMP + TU : preventivní podpora 

třídy
7

2
Nalezenou tekutinu uchovat jako případný 

důkaz a zhotovit stručný zápis:

ŠMP + TU + VŠ: po návratu z akce 

individuální rozhovory s ZZ
6

Popsat místo nálezu.                                                   

Napsat čas a datum nálezu, množství 

tekutiny.                                                                  

Zápis podepsat zúčastněnými svědky.
KP

KP č. 2a

Krizový plán  při nálezu legální návykové látky na výjezdní školní akci (alkohol)

ŠPP + TU: monitoring, zhodnocení a 

uzavření (3 měsíce)
8 1 Nalezený alkohol zajistit  
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POZNÁMKY:

Celý proces je nutné doplnit zápisem!

TU + ŠPP + VŠ

3 TU, ŠPP: rozhovor se žákem

Zjistit informaci, kde k tabáku, cigaretám 

přišel (koupil, sebral rodičům, dal mu je 

spolužák), informovat o přestupku proti ŠŘ, 

vyvodit důsledky z jeho jednání - výchovná 

opatření 

KP č. 2b

Krizový plán při zjištění, že žák ve škole/na školní akci kouří

1
žák je přistižen při kouření v 

areálu školy/na školní akci

o celém procesu informuji VŠ

informovat o prodeji 

tabákových výrobků 

nezletilým

žákovi odebrat zbytek cigaret, tabáku, 

uložit z dosahu uživatele

tabákový výrobek předat proti podpisu ZZ - v 

bodě 4.

PREVENCE 7
Monitoring, zhodnocení a 

uzavření (3 měsíce) - TU + ŠPP
8

preventivní programy pro třídní kolektivy, 

zahrnout prevenci do předmětu VkZ, 

monitoring ve škole, metodická podpora 

pedagogů

KP

Informování, sankce, opatření/podpora, 

monitoring cca 2 měsíce

4 TU, ŠPP: informovat ZZ žákaDle potřeby informaovat PČR 5

krátká intervence (zmapovat kouření, 

pojmenovat rizika, zdravotní důsledky, 

poradit, jak s kouřením přestat, kde hledat 

pomoc/podporu)

sepsat stručný záznam

 Národní linka pro odvykání kouření 800 350 000

Kde hledat pomoc:

2 Informovat o nálezu tyto osoby:

podpora - poradit, jak dítěti pomoci, kam se 

obrátit (lékař,  Y), předat kontakty

V případě vícedenní akce mimo školu - ZZ 

informuji telefonicky, osobní setkání po 

návratu

informovat je o problému

sdělit postup školy - (školní řád, výchovná 

opatření)

Setkání škola + žák + ZZ 6
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