
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace 

 

 

email: skola@zs-serikova.cz 

  t.č. 596 750 070 

Krizový plán při rizikovém chování tykající se žáka se SVP 

 
1. Po obdržení oznámení či při podezření na rizikové chování, při ataku vedeném vůči 

nebo ze strany žáka se SVP neprodleně informovat asistenta pedagoga, je-li 
přítomen. Posléze informovat ŠMP Pavlínu Klevarovou (kabinet ŠMP, telefon 
724 046 227), výchovnou poradkyni Mgr. Ivanu Vackovou pro 1. stupeň (kabinet 
výchovné poradkyně, telefon 702 265 809), výchovnou poradkyni Mgr. Ivanu 
Matějovou pro 2. stupeň (kabinet výchovné poradkyně, telefon 775 892 723), 
případně ředitelku školy Mgr. Janu Gajdošovou, telefon 602 611 626 nebo 
zástupkyni ředitelky Mgr. Lenku Kovaříkovou, telefon 602 386 150). 

2. Vyšetřování přebírá školní poradenské pracoviště, popř. příslušný TU. 
3. Vedením rozhovorů s informátory, agresory a oběťmi jsou pověřeny především 

ŠMP, výchovná poradkyně ve spolupráci s asistentem pedagoga, je – li k žákovi či 
třídě přiřazen. 

4. Ostatní pedagogové jsou nápomocni dle pokynů školního poradenského pracoviště. 
5. Informováním rodičů je pověřena ředitelka školy, zástupkyně, ŠMP nebo příslušný 

TU (dle závažnosti).  
6. Uzavření případu provede školní poradenské pracoviště, archivaci protokolů 

provede ŠMP, ev. výchovná poradkyně a příslušný TU. 
7. Pedagogická rada projedná na základě informace ředitelky školy případné výchovné 

nebo klasifikační opatření. 
8. Rodiče oběti i agresorů jsou s výsledky seznámeni prostřednictvím výchovných 

komisí (ředitelka školy, ŠMP, výchovná poradkyně, TU, popř. asistent pedagoga). 
9. TU informuje třídu v přiměřené míře s ohledem na oběti a sociometrické šetření 

provede ŠMP, výchovná poradkyně a TU (dle dohody případně OMP, PPP Ostrava-
Poruba). 

10. Podle závažnosti náleží ředitelce školy ohlašovací povinnost příslušným orgánům 
(policie, OSPOD). V případě nutnosti je neprodleně kontaktována příslušná PPP, či 
SPC. 

 
Telefonní kontakty: 
 

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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