
 

Krizový plán školy 
 

I. scénář – pro počáteční stádia šikany 
 

1. Rozhovor s informátorem a s oběťmi 

2. Nalezení vhodných svědků a rozhovor s nimi 

3. Ochrana oběti 

4. Individuální rozhovor s agresory 

5. Schůzka rodičů agresora a výchovné komise (třídní učitel, školní metodik prevence, 

výchovný poradce a vedení školy). Pokud je agresorů více, jsou zváni postupně. 

6. Seznámení rodičů s problémem 

7. Postupné vyjádření všech pedagogů 

8. Vyjádření agresora 

9. Vyjádření rodičů agresora 

10. Rozhodování komise za zavřenými dveřmi 

11. Seznámení agresora a rodičů agresora se závěry komise 

12. Rozhovor s rodiči obětí 

13. Oznámení a potrestání agresora před třídou 

14. Práce s celou třídou 

 

 

II. scénář – pro výbuch skupinového násilí 
 

A. První (alarmující) kroky pomoci 

 

1. Zvládnutí vlastního šoku- bleskový odhad závažnosti a formy šikany 

2. Ukončení násilí – bezprostřední záchrana oběti a zastavení skupinového násilí 

 

B. Příprava podmínek pro vyšetřování 

 

3. Zalarmování pedagogů na poschodí, informování vedení školy 

4. Poskytnutí první pomoci oběti – zajištění první pomoci, zavolání záchranky, zajištění 

doprovodu zraněného dítěte do nemocnice, informování rodičů 

5. Zapamatování si svědků incidentu a zabránění domluvě na křivé výpovědi 

6. Kontaktování Policie ČR, navázání kontaktu se specialistou na šikanování 

 

C. Vyšetřování 

 

7. Rozhovor s obětí a informátory 

8. Nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků 

9. Provedení individuálních, případně konfrontačních rozhovorů se svědky 

10. Provedení rozhovorů s agresory, případně konfrontace mezi agresory 

 

 

11. Ukončit násilí 

12. Poskytnout první pomoc oběti – zajistit první pomoc, volat záchranku, zajistit doprovod 

zraněného dítěte do nemocnice, informovat rodiče oběti 

13. Zapamatovat si svědky incidentu 



14. Přivolat zaměstnance školy 

15. Vyhodnotit situaci 

16. Přivolat koordinátora krizové situace, všechno zaznamenávat 

17. Vyhledat a zajistit svědky 

18. Zajistit izolaci svědků 

19. Zajistit doprovod zraněného dítěte do nemocnice 

20. Informovat rodiče oběti 

21. Informovat policii, orgán sociálně právní ochrany dětí 

22. Umožnit vyšetřování policii, zajistit přítomnost zástupce sociálně právní ochrany dětí 

23. Oznámit incident všem rodičům formou dopisu a požádat je o spolupráci 

24. Oznámit řešení 

 

 


