
 

 
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 řádem 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 a pro ostatní zaměstnance a žáky. Žák 
neprodleně informuje nejbližšího pracovníka školy. Pracovník školy neprodleně 
informuje ředitelku školy Mgr. Karin Petrželkovou (ředitelna, tel. 516 498 913), 
zástupkyni ředitelky Mgr. Janu Šmídovou (kancelář zástupkyně, tel. 516 498 929), 
nebo Mgr. Marii Šimáčkovou (kancelář zástupkyně, tel. 516 498 912), školního 
metodika prevence Mgr. Markéta Illovou (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 a 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: 
Mgr. Karin Petrželková ŘŠ 516 498 913 
Mgr. Marie Šimáčková ZŘŠ 516 498 912 
Mgr. Jana Šmídová ZŘŠ 516 498 929 
Mgr. Markéta Illová ŠMP 516 498 932 
Policie ČR služebna Letovice 158 
LSPP výjezd V. Opatovice 155 
 
 
     vypracovala Mgr. Markéta Illová, ŠMP 
 


