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Dodatek č. 1 

Krizový plán v případě ozbrojeného útoku 

Cílem krizového plánu je eliminovat nebo minimalizovat škody v případě tzv. aktivního útočníka. KP 

obsahuje postupy a zásady, kterými se řídí pedagogičtí pracovníci v případě mimořádných situací.  

Škola se snaží krizovým mimořádným situacím předcházet, a to zejména: 

➢ pro vstup žáků, zaměstnanců a návštěv je využíván pouze 1 vchod – boční vchod 

➢ boční vchod a vchod zpředu budovy jsou zabezpečeny tak, aby nebránily případnému úniku 

osob v případě požáru 

➢ vstup žáků, zaměstnanců a případných návštěv v době před vyučováním monitoruje školnice 

(u vchodu se cizí osoby po identifikaci a ověření účelu vstupu zapíšou do Knihy návštěv) 

➢ v průběhu vyučování jsou cizí osoby („zvonek do ředitelny“) vpuštěny ředitelkou, případně 

pedagogickým pracovníkem do školy, tyto osoby se identifikují a sdělí účel vstupu, zapíšou se 

do Knihy návštěv (v případě podezření je vyžádán OP nebo jiný doklad totožnosti) 

➢ žáci a zaměstnanci školy jsou upozorněni na povinnost, že v případě pohybu podezřelé osoby 

ve škole, neprodleně informují ředitelku školy, případně zastupujícího pedagogického 

pracovníka 

➢ třídní učitelé na začátku školního roku podrobněji informují žáky, jak se chovat při 

mimořádné situaci ve škole 

➢ na konci vyučování nebo při odchodu ze školní družiny žáci opouštějí školní budovu pod 

dohledem pedagogických pracovníků nebo vychovatelky 

➢ školní budova je uzamčena, v přízemí se okna otvírají na „horní větrání“ 

 

V případě ozbrojeného útoku platí pro žáky, pedagogické pracovníky, případně ostatní přítomné 

osoby tyto zásady: 

• zásada OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTA - v případě, že se dostanou do blízkosti „útočníka“ 

• zásada UTÍKEJ – bezpečně se dostat do bezpečí z dosahu útočníka, nevracet se pro věci, 

neřídit se postupem při evakuaci osob 

• zásada SCHOVEJ SE – když nelze utéct, je nutné se schovat před útočníkem (ideálně 

počítačová učebna v 1. patře budovy, kde se ohrožení žáci a zaměstnanci zabarikádují a ukryjí 

mimo prostor za dveřmi) 

• zásada BUĎ POTICHU – je nutné uklidnit a ztišit všechny osoby v úkrytu a ztlumit mobilní 

telefony 

• zásada VARUJ – pokud je možné, je nutné oznámit na tísňovou linku (Policie ČR - 158, 

Hasičský záchranný sbor v ČR - 150, jednotné evropské číslo tísňového volání - 112) útok, 

místo útoku, počet ohrožených osob a další důležité informace o útočníkovi a průběhu útoku 
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• zásada NESNAŽ SE BÝT ZA HRDINU – je nutné neprovokovat útočníka, s nikým nemluvit „přes 

dveře“, nikomu neotvírat, záchranáři si k ukrytým osobám cestu najdou 

• zásada BRAŇ SE – v případě, že byly učiněny všechny výše popsané kroky a útočník se přesto 

dostal k žákům a pedagogickým pracovníkům, je nutné udělat vše pro ochranu zdraví a života 

každé dotčené osoby 

 

Krizový plán v případě anonymního oznámení o uložení výbušniny v budově 

školy 

V případě, že dojde k anonymnímu oznámení o uložení bomby nebo jiné výbušniny, je nutné: 

➢ neprodleně oznámit na tísňovou linku (Policie ČR - 158, Hasičský záchranný sbor v ČR - 150, 

jednotné evropské číslo tísňového volání - 112) informaci o anonymním uložení výbušniny. 

Bezpečnostní složky prověří, zda je oznámení pravdivé nebo falešné. 

➢ neprodleně opustit školní budovu a postupovat podle postupu při evakuaci osob 

➢ dodržovat pokyny bezpečnostních složek 
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