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KRIZOVÝ PLÁN 

(Napadení ozbrojeným útočníkem ) 

Krizové situace spojené s násilím ve školním prostředí zahrnují zejména rizikové chování, které je 

vyvoláno krizovou situací, která přichází z: 

  a) vnitřního prostředí – řešení konfliktů neadekvátním způsobem, zejména šikana, kyberšikana, 

vandalismus atd., útok na školu ze strany žáků, případně ze strany pedagogů, 

 b) vnějšího prostředí – řešení konfliktů neadekvátním způsobem – násilí způsobené osobou, která 

navštívila školu (rodič žáka; osoba, která vnikla do školy nebo jejího okolí a ohrožuje školu násilím 

nebo jinými prostředky, které mohou ohrozit žáky a pedagogy školy).   

Je třeba, aby pracovníci školy znali dobře každého žáka školy, zvýšenou pozornost je třeba věnovat 

žákům rizikové skupiny s násilnickými sklony. Také je třeba znát zaměstnance školy. Je nutné počítat  

s tím, že i dospělé osoby vstupující do areálu školy mohou patřit do rizikové skupiny.  Žáci a 

zaměstnanci musí být informováni o tom, jak se chovat v případě uváděných nečekaných krizových 

situací, případně při podezření na hrozící krizovou situaci, na koho se obrátit, kde je možnost úniku a 

případné ochrany před útočníkem.  Škola má povinnost zajistit nejen fyzické, ale také psychické 

bezpečí žáků, a proto opatření k zajištění fyzické bezpečnosti ve škole nesmí snížit psychické bezpečí 

a komfort žáků.   

  

Základní principy primární prevence  

 Je třeba zajistit především bezpečné prostředí pro žáky, pedagogy a ostatní zaměstnance v budově 

školy, k čemuž napomáhají:  

a) Prostorová a organizačně technická opatření: 

 Škola využívá pro vstup žáků, zaměstnanců a cizích osob (návštěv, kontrol,…) pouze jeden 

vchod, který je zabezpečen proti vniknutí cizích osob a vstup do něj je kontrolován, ostatní 

možné vstupy do budov jsou zabezpečeny (nebrání však bezpečnému úniku osob v případě 

požáru).   

 Škola má zabezpečená okna a dveře proti volnému vniknutí osob.  

  Škola vpouští cizí osoby do prostor školy až po ověření účelu jejich vstupu do budovy 

(doprovod žáka, návštěva pedagoga či ředitele školy, apod.).  

  Škola zamezuje nepovolaným osobám přístup do areálu školy, které nejsou určeny pro 

poskytování vzdělávání (např. sklepy, půdy, sklady, kotelny, apod.), s výjimkou specifických, 

zvláště provozních případů (revize, kontroly, prohlídky, stavební úpravy, apod.).  

 

b) Personální opatření  

 Škola zajišťuje průběžný dohled nad žáky ve všech prostorách, a to od okamžiku vstupu 

do prostor školy po celý průběh výchovně-vzdělávacího procesu i po jeho ukončení až 

po dobu opuštění budovy školy.  

 Škola má zajištěnu vzájemnou zastupitelnost pedagogických či nepedagogických 

pracovníků vykonávajících dohled nad žáky.  
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 Škola zajišťuje dohled nad žáky i při akcích souvisejících se vzděláváním, které jsou 

realizovány mimo školu.   

 

c) Vnitřní předpisy, dokumentace školy  

 

 Škola seznamuje žáky a zaměstnance s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně pojmenování nebezpečí, rizik možného ohrožení 

života a zdraví, pokud se vztahují k příslušné činnosti, akci nebo pracovišti a průběžně 

také s ustanoveními školního nebo vnitřního řádu, řádů dílen, odborných pracoven, 

tělocvičen, hřišť apod. Škola má popsány a uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 

ohrožujících zdraví, má stanovena zvláštní pravidla při některých činnostech – tělesné 

výchově, plavání, soutěžích, přehlídkách, výletech, apod.  

 Škola spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému a s orgány místní 

správy.   

  Škola má v dokumentaci upraveny i další zvláštní povinnosti zaměstnanců, např. 

povinnosti a postupy při zajišťování dohledu, povinnost informovat zaměstnavatele  

o vzniku mimořádných událostí, povinnost seznamovat zaměstnance a žáky školy  

s opatřeními zajišťujícími bezpečnost a ochranu zdraví (na začátku školního roku, 

průběžné opakování dle vyhodnocených rizik, povinnost provedení záznamu o poučení). 

Škola při eliminaci bezpečnostních rizik spolupracuje se zřizovatelem, se zákonnými 

zástupci žáků, policií, složkami integrovaného záchranného systému a se školskou radou.  

  

 V případě vniknutí do prostor školy a napadením ozbrojeným útočníkem je škola povinna zajistit 

bezpečnost žáků a zaměstnanců školy.   
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Doporučené postupy 

Zbraň je nalezena v prostorách školy:   

Pracovník školy (pedagogický i nepedagogický), který nalezne v prostorách školy zbraň, postupuje 

následovně:   

 O nálezu ihned informuje vedení školy.   

 Nalezenou zbraň uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.   

  O nálezu je případně informována Policie České republiky.   

  Zpracuje stručný záznam o události.     

  

Žák vstoupí do prostor školy se zbraní:   

Při vstupu žáka do budovy školy se zbraní (bez aktivního užití zbraně) pracovník školy (pedagogický i 

nepedagogický) 

 Zbraň zajistí.   

 O nálezu zbraně neprodleně informuje vedení školy.  

  Nalezenou zbraň uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.  

 Zpracuje stručný záznam o události s vyjádřením žáka, u kterého byla zbraň nalezena (datum, 

místo a čas nálezu a jméno žáka). Zápis podepíše i žák, u kterého byla zbraň nalezena.  

V případě, že žák podepsat odmítá, uvede pedagogický pracovník tuto skutečnost do zápisu. 

Zápisu a rozhovoru je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. Záznam založí školní 

 

 Ředitel školy nebo jeho zástupce informuje zákonné zástupce žáka, případně Policii České 

republiky a OSPOD.  

 

 

Napadení žáka / žáků či zaměstnanců školy ozbrojeným útočníkem:  

Při napadení žáků či zaměstnanců školy ozbrojeným útočníkem pracovník školy, který zjistí tuto 

událost, postupuje následovně:  

 Zajistí bezpečnost pro žáky.   

1. Pracovník školy se žáky uteče s dosahu útočníka.   

2. Společně se uzamknou v nejbližší možné místnosti.   

3. Za dveřmi je postavena barikáda (stoly židle, skříně,….)  

4. Jsou staženy žaluzie.   

5. Pracovník školy se pokusí co nejvíce zklidnit všechny osoby v místnosti. Jsou vypnuty či 

ztlumeny mobilní telefony. 

 6. Všechny osoby v místnosti, pokud to jejich zdravotní stav dovolí, si lehnou na zem, aby byly co 

nejméně zranitelní případnou střelbou skrz dveře.   
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7. Nikdo nereaguje na osoby za dveřmi! Útočník se může vydávat za zraněného a vystrašeného 

studenta, ale i za policistu.   

 

Útočník pronikl do místnosti, je třeba udělat cokoliv pro ochranu všech.  

 Neprodleně informuje vedení školy, kterému předá co nejvíce známých informací (místo 

pohybu a počet útočníků, čím jsou ozbrojeni, apod.)  

  

V případě evakuace žáků z prostor školní budovy Husova 526/15je společným místem setkání žáků, 

pedagogů a rodičů bezpečné místo SOU Čáslav, Žižkovo nám. Pro případ alternativních způsobů 

přesunu žáků domů je povinností třídních učitelů vést důsledně agendu třídního učitele s aktuálními 

kontakty na zákonné zástupce.  Vedení školy zajistí předání informací o krizové situaci rodičům.   

V případě vzniku krizových situací má právo poskytovat případné informace médiím pouze vedení 

školy.   

  

Následná intervence   

Škola je povinna zajistit následnou krátkodobou i dlouhodobou pomoc, externí psychologickou 

podporu pro žáky a zaměstnance školy, kterých se situace dotkla a to ve spolupráci s IZS.   Zároveň 

škola zajistí v co nejkratší době obnovení výuky či zakomponování preventivních prvků do výuky.  

 

 


