
 
 

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 Mgr. Markétu Illovou (kabinet 
ŠMP, telefon 516498932), výchovnou poradkyni Mgr. Libuši 
Mikuláškovou (kabinet výchovné poradkyně, telefon 516498931), případně 
zástupkyni ředitelky (Mgr. Marie Šimáčková, telefon 516498912) a 
speciálního pedagoga (Mgr. Jana Šmídová, telefon 516 498 923). 

2. Vyšetřování přebírá školní preventivní tým (výše uvedení, ředitelka školy 
Mgr. Karin Petrželková), popř. příslušný TU. 

3. Vedením rozhovorů s informátory, agresory a oběťmi jsou pověřeny především 
ŠMP, výchovná poradkyně a speciální pedagog a asistent pedagoga, je – li 
k žákovi či třídě přiřazen. 

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

TU (dle závažnosti). Přítomen by měl být speciální pedagog. 
6. Uzavření případu provede školní preventivní tým, archivaci protokolů 

provede ředitelka školy, ŠMP, 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, speciální 
pedagog, TU, popř. asistent pedagoga). 

9. Třídu informuje v přiměřené míře s ohledem na oběti a sociometrické šetření 
provede ŠMP, výchovná poradkyně a TU (dle dohody případně OMP 
Magdalena Chytilová, OPPP Vyškov, pracoviště Blansko). 

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

 
Telefonní kontakty: 
 
Mgr. Markéta Illová ŠMP 516 498 932 
Mgr. Libuše Mikulášková výchovná poradkyně 516 498 931 
Mgr. Marie Šimáčková ZŘŠ 516 498 912 
Mgr. Karin Petrželková ŘŠ 516 498 913 
Mgr. Jana Šmídová speciální pedagog 516 498 923 
Policie ČR služebna Letovice 158 
OSPOD Mgr. Jana Ondráčková 516 488 773 
PPP Vyškov, pracoviště 
Blansko 

Mgr. M. Chytilová 516 418 779 

 
Vypracovala: Mgr. Markéta Illová  ŠMP 
 
Velké Opatovice dne 1. září 2018 


