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Krizový plán při agresivitě žáka 

 
Jednou z hlavních povinností škol je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a 
zaměstnanců školy. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k 
ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, plnit pokyny zaměstnanců škol vydané 
v souladu s právními předpisy a školním řadem a vnitřními řády učeben. 
K zajištění bezpečnosti škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik 
spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních 
opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při vzdělávání v jednotlivých 
předmětech, při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání a při účasti na školních akcích. 
 

1. Zaměstnanec školy se snaží o uklidnění situace a neprodleně koná všechny kroky 
k ochraně zdraví a zajištění bezpečnosti své, pro ostatní zaměstnance a žáky. Žák 
neprodleně informuje nejbližšího pracovníka školy. Pracovník školy neprodleně 
informuje ředitelku školy Mgr. Janu Gajdošovou, telefon 602 611 626 nebo zástupkyni 
ředitelky Mgr. Lenku Kovaříkovou, telefon 602 386 150).), školního metodika 
prevence Pavlínu Klevarovou (kabinet 516 498 932) nebo další pověřenou osobu.  

2. Pověřená osoba dle povahy situace neprodleně informuje LSPP, Policii ČR, zákonného 
zástupce žáka. Agresivní žák je dle možností izolován s pověřeným dohledem.  

3. Ve spolupráci s třídním učitelem, metodikem prevence, ev. výchovným poradcem je 
situace se svědky popsána pro další šetření.  

4. Neprodleně se hlásí jakákoliv zranění či škody vzniklé agresivním chováním žáka. 
Pověřený pracovník neprodleně informuje zákonné zástupce dotčených žáků, popř. 
OSPOD.  

5. Následuje další šetření situace, jednání se zákonnými zástupci žáků, výchovné komise 
a výchovná opatření udělená v souladu se školním řádem.   

 
Telefonní kontakty: 

LSPP Tísňová linka 155 

Policie ČR Tísňová linka 158 

Pavlína Klevarová Školní metodik prevence 724 046 227 

Mgr. Ivana Vacková Výchovná poradkyně pro 1. 

stupeň 

702 265 809 

Mgr. Ivana Matějová Výchovná poradkyně pro 2. 

stupeň 

775 892 723 

Mgr. Jana Gajdošová Ředitelka školy 602 611 626 

Mgr. Lenka Kovaříková Zástupkyně ředitelky školy 602 386 150 

Policie ČR služebna Ostrava-Zábřeh 

tísňová linka 

974 728 301 

158 

OSPOD PhDr. Linda Nováková Palatá 

vedoucí odboru 

599430450 

 

Vypracovala: Pavlína Klevarová  ŠMP 
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