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Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace 

Krizový plán školy 

Příloha č. 1 
 

Zajištění bezpečnosti a zdraví při problémovém chování a krizových situací 
u žáků s PAS 

Číslo jednací: 2022/801/Hod 

Vypracovala: Mgr. Radka Hodačová Projednáno na pedagogické radě dne:  

Schválila: Mgr. Radka Hodačová Účinnost od: 1.12.2021 

 
 

Zajištění bezpečnosti a zdraví při problémovém chování a krizových situací 
u žáků s PAS 
 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, 
stanovuje v § 22 povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, 
kdy žáci a studenti jsou povinni řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně 
se vzdělávat; dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy a školského zařízení 
o ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni; plnit pokyny pedagogických 
pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním 
nebo vnitřním řádem. 

Zletilí žáci a studenti jsou podle § 22 odst. 2 školského zákona povinni informovat školu 
a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; dokládat důvody 
své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem; 
oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona1 a další 
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, 
a změny v těchto údajích.  

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou rovněž podle § 22 odst. 3 školského zákona 
povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení; na vyzvání ředitele 
školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících 
se vzdělávání dítěte nebo žáka; informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní 
                                                           
1 Dokumentace škol a školských zařízení (školní matrika školy, školní matrika školského zařízení). 
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způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, 
které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka 
ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem; oznamovat škole 
a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, 
které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto 
údajích. 

Dle § 22b školského zákona je povinností pedagogického pracovníka vykonávat pedagogickou 
činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání; chránit a respektovat práva dítěte, 
žáka nebo studenta; chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem 
formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních; svým přístupem k výchově 
a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat 
jeho rozvoj; zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace 
o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského 
poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku; 
poskytovat dítěti, žáku a studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka 
informace spojené s výchovou a vzděláváním. 

Školy a školská zařízení jsou povinny při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech dodržovat 
bezpečnost a ochranu zdraví ve školách a školských zařízeních dle § 29 školského zákona. 

Obecně platná pravidla dodržování bezpečnosti při výuce, o přestávkách, při pohybu 
v prostorách školy i mimo ni, při odborném výcviku atd., vymezená v příloze č. 14 Rizikové 
chování v materiálu „Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí 
a mládeže (Dokument MŠMT č. j.: 21291/2010-28)“, jsou doporučující pro všechny skupiny 
dětí, žáků a studentů, tedy i pro děti, žáky a studenty s PAS. 

Krizový plán vytváříme pouze u žáků, u nichž existuje důvodný předpoklad, že mohou 
vzniknout situace ohrožující zdraví či život žáka/žáků, např. opakované agresivní 
či autoagresivní afektivní stavy. Měl by obsahovat postupy, které přesně řeší individuální 
krizové situace, jež mohou nastat. Postupy by měly být jasné a závazné pro každého 
pracovníka školy a určující konkrétní kompetence a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců. 
Krizový plán by měl obsahovat popis konkrétních kroků při vzniku situací, ve kterých by mohlo 
dojít k ohrožení zdraví či života žáka/žáků, vymezení kompetencí a odpovědnosti jednotlivých 
zaměstnanců, včetně přesného stanovení podmínek, kdy a za jakých okolností škola žádá 
o pomoc jiné odborníky, např. Zdravotnickou záchrannou službu. 

 

 Krizový plán u problémového chování a krizových situací u žáků s PAS 

 
V prostředí školy se snažíme předcházet vzniku problémového chování a krizových situací 
u žáků s PAS.  Vhodné postupy práce s žákem v rámci vzdělávání i v rámci mimoškolních aktivit 
(v rámci školy) jsou popsány v individuálním vzdělávacím plánu. Informace o vhodných 
postupech práce se žákem s PAS jsou v doporučení ŠPZ uvedeny obvykle v „Závěrech 
podstatných pro vzdělávání žáka a jeho pobyt ve škole“ a dále jsou podrobněji rozepsány 
v části „Podpůrná opatření jiného druhu“. Krizové situace u žáků s PAS jsou obvykle důsledkem 

mailto:zskonecna@zskonecnakv.cz


Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace 
Konečná 917/25, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 
Tel.: 353 564 119, e-mail: zskonecna@zskonecnakv.cz 
IČO: 49753754, datová schránka: feimmj2, číslo účtu školy: 0800448399/0800  

 

Stránka 3 z 5 

 

podcenění některých specifik v jejich chování, např. neporozumění právě probíhající situaci, 
pocit nepochopení nebo naopak potřeba zvýšené pozornosti.  
 
Minimální preventivní program školy může obsahovat také návrh řešení případných krizových 
situací u žáků s PAS, s psychiatrickým onemocněním atd. V plánu by měli být uvedení 
přednostně pracovníci školního poradenského pracoviště (školní metodik prevence, výchovný 
poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog), u těchto pracovníků lze předpokládat 
hlubší znalosti, jak zvládat rizikové a agresivní chování žáků. Tito pedagogičtí pracovníci 
zajišťují primárně také podporu pedagogů ve třídách, pokud takové situace nastanou.  
Po proběhlé krizové situaci u žáka s PAS je vhodné vysvětlit spolužákům, co bylo příčinou 
reakce, jak můžeme těmto reakcím předcházet a dále jak se můžeme v podobných situacích 
zachovat. Vždy je potřeba vycházet z aktuální situace a nejlépe ke spolupráci přizvat 
pracovníky školního poradenského pracoviště, případně vyhodnotit závažnost celé situace a 
následně postupovat v zájmu ochrany zdraví žáka.   
Jako nejzávažnější hodnotíme situace, kdy by mohlo dojít k ohrožení zdraví či života 
samotného žáka s PAS nebo jeho spolužáků, pedagogických i nepedagogických pracovníků 
školy.  V takovém případě je nezbytné dodržet následující postup: 
 

1) V případě agresivního chování žáka (např. brachiální agrese; kousání; kopání; házení 
předmětů, hraček či ničení vybavení třídy): 

• snažíme se zajistit bezpečí ostatním žákům (zajistíme odchod žáka s PAS × ostatních 
žáků ze třídy), na žáka v akutním afektivním stavu hovoříme klidným hlasem (v případě, 
že žák reaguje negativně, nekomunikujeme s ním), popisujeme situaci, snažíme 
se ho uklidnit, odstraníme z žákova dosahu nebezpečné předměty (např. židle, nůžky); 

• přivoláme pomoc alespoň jednoho dalšího dospělého, prostřednictvím mobilního 
telefonu, s pomocí žáků, případně dalších dospělých osob; 

• stále se snažíme žáka verbálně uklidnit, pomalu se k němu přibližujeme, ale pouze 
do bezpečné vzdálenosti. Je také vhodné udržet mezi žákem a námi ochrannou bariéru 
(např. školní lavice); 

• pokud žák na uklidňování reaguje, můžeme se k němu dále přibližovat, přičemž stále 
hovoříme klidným hlasem a uklidňujeme ho (vždy je třeba vzít v úvahu fyzickou sílu 
žáka, která se v situaci afektu násobí); 

• snažíme se, aby se žák posadil např. na zem, na židli, na koberec a pokračujeme 
v jeho zklidňování; 

• pokud afekt stále trvá, udržujeme bezpečný odstup, hlídáme, aby si žák neublížil, 
zajišťujeme prostor (např. u oken), verbálně ho uklidňujeme a čekáme na pomoc 
dalšího dospělého; 

• kontaktujeme zákonné zástupce žáka, v případě potřeby Zdravotnickou záchrannou 
službu, při agresi vůči druhým osobám i Policii ČR (ve zvlášť závažných případech).  
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Příklad: 
 
PLÁN A – ODVEDENÍ ŽÁKA: 

• vyučující zajistí bezpečnost žáků ve třídě, požádá o spolupráci další pedagogické 
pracovníky tak, aby bylo možné převést žáka v akutní krizi do klidného a bezpečného 
prostředí,  

• vyučující vyčká momentu uklidnění žáka. Následně uplatňuje prvky motivace 
ke znovunavrácení žáka do učebního procesu, případně při přetrvávajícím afektu 
je informován zákonný zástupce žáka nebo je zavolána Zdravotnická záchranná služba. 
 

PLÁN B – ODVEDENÍ TŘÍDY: 

• v případě, že chování žáka s PAS je natolik ohrožující, že není možné jeho převedení 
do jiného prostoru školy, vyučující opět zajistí spolupráci s určenými pedagogickými 
pracovníky školy (pomoc musí poskytnout každý pedagogický pracovník školy, 
přednostně však bude o pomoc požádán Výchovný poradce a Metodik primární 
prevence) a zajistí bezpečné přesunutí žáků třídy do náhradních prostor,  

• pokračuje snaha o zklidnění žáka, pokud se zklidnění žáka nedaří, je třeba upozornit 
zákonného zástupce, případně požádat o odbornou pomoc (Zdravotnická záchranná 
služba). 

 
2) V případě autoagresivního chování žáka (např. kousání se; bouchání se do hlavy; bití hlavou 
o stěnu/o zem; vytrhávání si vlasů): 
 

• snažíme se zajistit bezpečí ostatním žákům (zajistíme odchod žáků ze třídy). Na žáka 
v akutním afektivním stavu hovoříme klidným hlasem, snažíme se ho uklidnit; 

• přivoláme pomoc alespoň jednoho dalšího dospělého prostřednictvím mobilního 
telefonu, s pomocí žáků, případně dalších dospělých osob; 

• stále se snažíme žáka verbálně uklidnit, pomalu se přibližujeme k žákovi (do bezpečné 
vzdálenosti), snažíme se autoagresivní chování zastavit (vždy je třeba nutné vzít 
v úvahu fyzickou sílu žáka, která se v situaci afektu násobí), např. vzít žáka za ruce, 
navázat oční kontakt, nabídnout alternativu (změnu situace); 

• v případě velké fyzické síly čekáme na pomoc dalšího dospělého; 

• kontaktujeme zákonné zástupce žáka, v případě potřeby Zdravotnickou záchrannou 
službu, při agresi vůči druhým osobám i Policii ČR (ve zvlášť závažných případech). 

 
3) V případě vzniku rizikové situace mimo budovu školy (např. vycházka; školní akce): 

• povinností pedagogického pracovníka je chránit bezpečí a zdraví žáka i mimo budovu 
školy/školského zařízení, kdy provádění této zásady má svůj odraz ve školském zákoně 
a dalších prováděcích předpisech. Jedná se např. o pravidla, která se týkají 
pedagogického dohledu nad žáky v případě výuky mimo místo, kde se obvykle 
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uskutečňuje vzdělávání (např. § 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších 
předpisů, který stanovuje, že při akcích mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, 
nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout 
více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy); 

• pedagogický pracovník by měl při mimoškolních akcích zohlednit specifika projevů žáka 
s PAS (např. pro některé žáky s PAS může být cestování v MHD v dopravní špičce 
spouštěčem problémového chování);  

• jestliže přeci jen dojde ke krizové situaci, snažíme se zajistit bezpečí ostatním žákům, 
žáka s PAS se snažíme verbálně uklidňovat, zastavit ho, přimět ho, aby se posadil, 
fyzicky blokujeme cestu k silnici a dalším nebezpečným místům (např. vodní plocha, 
koleje); 

• je také vhodné zajistit, aby se do řešení situace nezapojovali kolemjdoucí a ostatní 
neznámé/nepoučené osoby; 

• čekáme, až afekt u žáka s PAS zeslábne, informujeme o situaci školu a zákonné zástupce 
žáka, dohodneme se na dalších krocích; 

• v případě, že je situace i nadále vážná, kontaktujeme Zdravotnickou záchrannou 
službu, při agresi vůči druhým osobám i Policii ČR (ve zvlášť závažných případech). 

 
Příklad:  
 
PLÁN C – SCÉNÁŘ MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ: 

• pokud se žák účastní mimoškolní akce (např. divadelní představení; výstavy; besedy; 
návštěva knihovny; školní výlety; exkurze), musí být o času konání, průběhu a náplni 
včas informován samotný žák i jeho zákonný zástupce. Mimoškolní akce se žák účastní 
po vzájemné domluvě třídního učitele a zákonného zástupce, s přihlédnutím 
ke specifickým projevům žáka s PAS v chování, k aktuálnímu stavu žáka a charakteru 
akce; 

• po dobu mimoškolní akce se pedagogický pracovník věnuje zejména zabezpečení 
bezpečí žáka s PAS i ostatních žáků, snaží se předcházet krizovým situacím; 

• v případě problémového chování realizuje pedagogický pracovník krizový scénář 
dle pravidel popsaných v této příloze Krizového plánu. 
Každá taková situace by měla být následně zaznamenána, měly by být zachyceny 
její příčiny, průběh a postupy při řešení, zároveň by se mělo zaznamenat, 
zda a případně co napomohlo k řešení situace. 

 

V Karlových Varech dne:1.12.2021   ………………………………………………………… 
Mgr. Radka Hodačová, ředitelka školy 
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