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Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, 
příspěvková organizace 

Školní řád-Dodatek č. 3 
Zdolávání mimořádných událostí – pro zaměstnance školy 

Č.j.: ZSBoh/115/2020 Účinnost od: 1. 9. 2020 

Spisový znak:  A5 Skartační znak:  

Datum: 14. 4. 2020 

 

Minimální standard bezpečnosti ZŠ v Bohdalicích: 

 

A) Prostorová a organizačně-technická opatření  

1. Pro děti, žáky, studenty a veřejnost je stanoven a využíván pouze jeden vchod, který je 

uzamčený a vstupy do něj jsou kontrolovány (personálně, případně v budoucnu i technicky či 

v kombinaci), ostatní možné vstupy do budov jsou uzamčeny a užívají se buď jako únikový 

východ (ŠD), anebo pouze pro vstup zaměstnanců školy (školní kuchyň). Vstup do tělocvičny 

je zabezpečený technicky – EKV, na čip (pouze osoby na základě smlouvy, či zaměstnanci 
školy). 

2. Vpuštění cizích osob do prostor školy až po jejich identifikaci a ověření účelu vstupu do 
budovy (doprovod dítěte, návštěva pedagoga či ředitele školy apod.) je zajištěno  

3. Nekontrolovanému vstupu osob do budovy školy, které nejsou zaměstnanci školy ani 
účastníky vzdělávání, je zamezeno. 

4. Prostor pro bezpečné uložení osobních věcí účastníků vzdělávání je zajištěn.  

5. Úprava zeleně pro zvýšení přehlednosti prostor v okolí přístupových cest i další okolní terénní 
úpravy umožňující přirozené pozorování školy jsou provedeny.  

6. Funkční venkovní osvětlení přístupových cest i v době mimo provoz školy je zajištěno.  

 
B) Personální opatření  

1. Kontinuální dohled nad účastníky vzdělávání ve všech prostorách je zajištěn od vstupu 

účastníků vzdělávání do prostor školy po celý průběh výchovně-vzdělávacího procesu i po 

jeho ukončení až po dobu opuštění budovy či areálu školy.  

2. Vzájemná zastupitelnost pedagogických či nepedagogických pracovníků vykonávajících 

dohled je zajištěna.  

3. Náležitý dohled k vykonávaným činnostem, vybavení žáků ochrannými a bezpečnostními 

prvky a kontrola bezpečnosti prostor při akcích souvisejících se vzděláváním, které jsou 

realizovány mimo školu či školské zařízení, jsou zajištěny.  

4. Jako další vhodné opatření se jeví provádění pravidelných analýz rizik a příprava opatření k 

jejich eliminaci včetně pravidelného vyhodnocování účinnosti těchto opatření. Dále se 

předpokládá spolupráce škol při zabezpečení dílčích aspektů bezpečnosti s dalšími subjekty, 

jako jsou obecní, městská či státní policie (např. pro zajištění bezpečného příchodu účastníků 

vzdělávání k areálu), zdravotnická zařízení, orgány sociálně-právní ochrany dětí nebo 

poradenská pracoviště (např. pro realizaci preventivně zaměřených přednášek apod.). 

Spolupráce při procesu eliminace bezpečnostních rizik se předpokládá také se školskou radou 

a se zákonnými zástupci dětí, žáků a studentů, velmi důležitá je spolupráce se zřizovatelem 

školy. Důležitým prvkem je také vzdělávání dětí, žáků a studentů v tématech mimořádných 

situací a civilní nouzové připravenosti. 

 

C) Pravidelné seznamování žáků s principy bezpečného školního prostředí: 
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 jednání při vstupu do školy a opouštění školy, 

 hlášení cizí osoby, která se pohybuje ve škole bez doprovodu známé dospělé osoby, 

 hlášení podezřelého chování i ze strany spolužáků (držení zbraní, násilí, výhrůžky a jiné 

podezřelé aktivity), 

 jednání v krizové situaci, nácvik úniku ze školy (1x ročně), 

 

Poučení dětí o zákazu nošení zbraní do školy, informace o sankcích a apelace na svědky, kteří 

vědí nebo si všimli, že někdo zbraň ve škole má, aby tuto skutečnost hlásili a to ve vlastním 

zájmu: 

 každý takový případ projednat výchovnou komisí za účasti nejen žáka a jeho rodičů, ale i 

zástupců orgánu sociálně-právní ochrany, případně zřizovatele – z projednávání musí být 

zřejmé, že situace je vážná 

 po každém takovém zjištění znovu poučit všechny žáky na zákaz takového počínání a znovu s 

nimi rozebírat fatální následky, které nošení zbraní do školy pro ně může mít 

 každou situaci, kdy zbraň žák do školy přinesl, ohlásit orgánu sociálně-právní ochrany a obci, 

ve které je žák trvalým bydlištěm 

 jedná-li se střelnou zbraň nebo bodnou a sečnou zbraň s dlouhou čepelí nebo výbušninu, 

vyrozumíváme ihned Policii ČR, která zbraň zajistí a zahájí šetření 

  

D) Pravidelné seznamování zaměstnanců školy s principy bezpečného školního prostředí a 

jednání v krizové situaci. 

 

 seznámit zaměstnance školy s únikovým plánem únikového plánu, nacvičit únik (1x za rok) 

 poučit zaměstnance o strategiích, které vedly k přerušení útoku nebo k minimalizaci následků 

 informace o sankcích a apelace na svědky, kteří vědí nebo si všimli, že někdo zbraň ve škole 

má, aby tuto skutečnost hlásili a to ve vlastním zájmu 

 

E) Pravidelné informování rodičovské veřejnosti a zřizovatele o způsobu zajištění 

bezpečnosti v organizaci (např. na webové stránce školy či školského zařízení). 

 

 

Příklady jednání v krizových situacích: 

 

Prvotní postupy pro zvládání situace v přímém ohrožení nebezpečnou ozbrojenou 

osobou: 

 Při napadení ozbrojenou osobou volejte ihned policii, stručně sdělte dostupné informace k 

útočníkovi i situaci na místě. 

 Pokud nemůžete mluvit, nechte zapnutý telefon, aby operátor mohl poslouchat. 

 Zachovejte klid a zabraňte panice! 

 Uvědomte si prostředí v jakém se nacházíte a všechna možná nebezpečí (pokud lze, 

poraďte se krátce ve skupině). Vezměte na vědomí, že můžete být ohroženi, nedělejte 

hluk, vypněte si zvonění na mobilním telefonu, rádio, televizi apod. 

 Snažte se nekontaktovat své blízké, hrozí jejich snahy o pomoc. Pokud jste ve třídě, 

kanceláři, zůstaňte tam a zabezpečte se (uzamkněte /dostupnost klíče/ – zabarikádujte 

dveře, ale nezdržujte se za nimi). V případě, že se nacházíte na chodbě, snažte se dostat do 

místnosti a zajistěte dveře. Při riziku požáru zvažte možnosti úniku. 

 Pokud potřebujete o sobě dát zprávu, můžete dát do okna sdělení. 

 

Osvědčené postupy pro zvládání situace v ohrožení nebezpečnou ozbrojenou osobou: 

 Pomáhejte ostatním, zabraňte, aby se dostali do rizika útoku. Pokud je u Vás zraněná 

osoba, tak zavolejte na linku 155, kde Vám poskytnou rady jak postupovat k ošetření. 
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 Neošetřujte osoby, pokud Vám hrozí nebezpečí. 

 Nepohybujte se v blízkosti zraněných osob, které nemůžete včas evakuovat. Zraněné 

osoby budou ošetřeny až po zneškodnění útočníka či snížení rizika ohrožení osob. 

 Útěk či evakuaci provádějte jen po dohodě s Policií ČR (na lince 158 nebo 112). Pokud 

policie vyjednává, nezasahujte do průběhu, poslouchejte a přiměřeně reagujte. 

 Při opouštění objektu (samostatně či na výzvu) nechte na místě všechny věci, postupujte 

jednotně bez ohledu na nesouhlas jednotlivců, buďte obezřetní. Nesměřujte na místa 

odkud je slyšet křik, střelba či jsou vidět záblesky střelby. Shromážděte se na určeném 

místě. 

 

Doporučení ke zvládání situace v ohrožení nebezpečnou ozbrojenou osobou: 

 V situaci, kdy je ve Vaší blízkosti útočník a ohrožuje Vás na životě, zvažte možnost 

zakročit v rámci nutné obrany, zvýšíte tím šanci na přežití. Braňte se však, jen když je to 

nezbytné a jste ohroženi na životě! 

 V případě NUTNÉ obrany si připravte improvizované možnosti obrany či útoku (silný 

křik, noha od stolu, hod židlí, hasící přístroj, vařící voda ap.). 

 Po příjezdu policie na místo postupujte podle jejich pokynů. I pokud si myslíte, že vše 

dlouho trvá, jde o pocit. Vše co dělá policie má svůj důvod. Policisté jsou většinou 

jednotně oblečeni a ozbrojeni, označeni nápisy POLICIE.  

 U jednotlivců v uniformě buďte obezřetní, pokud si nejste jisti, zda se nejedná o pachatele 

v převleku (neúplná uniforma, neobvyklé chování), je lépe opustit úkryt až po dostavení 

dalších uniformovaných složek. 

 Pokud možno nedržte žádné předměty, nezdržujte se u oken a dveří. Počítejte s použitím 

slzotvorných prostředků, při jejich použití dýchejte přes namočenou textilii a snažte si 

nemnout oči. 

 

Zvládání zákroku policie při ohrožení nebezpečnou ozbrojenou osobou: 

 Policisté mohou použít zásahovou výbušku se silným zvukovým a světelným efektem, v 

takové situaci si lehněte na zem – usnadníte vstup policie, zavřete oči a otevřete ústa – 

snížíte možnost poškození sluchu. 

 V přímém kontaktu s policisty, dělejte jen to, co po Vás chtějí, nezdržujte je dotazy, 

upozorněním na zraněné, jděte ve směru odkud přišli, tedy k bezpečnému východu. 

Poskytněte jim krátkou informaci o útočníkovi (oblečení, pohyb, zbraň, chování atd.). 

Počítejte s tím, že můžete být zadrženi, spoutáni, prohledáni, vyslýcháni. Jděte na 

bezpečné místo určené ke shromáždění. 

 Po skončení akce se nebraňte poskytnutí psychologické pomoci ze strany složek 

záchranného systému. 

 

Doporučené postupy při přijetí výhrůžného telefonátu: 

 Prodlužujte telefonát tak, aby volající mohl sdělit co možná nejvíce informací krátkými 

dotazy požádejte o vysvětlení nejasností, a poté se pokuste hovor přepojit za účelem 

zopakování informací. 

 Vnímejte a zaznamenejte si zvuky v pozadí hovoru, včetně všech dalších doprovodných 

znaku mluveného projevu (pohlaví, přízvuk, vada řeči, čtení textu, více osob u telefonu… 

apod.). 

 Informaci o výhružném telefonátu, předejte, formou SMS či psaným vzkazem nejlépe již 

v průběhu hovoru, kolegyni/kolegovi (tito by měli ihned informovat Policii ČR a vedení 

veřejné instituce). 
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 Sami hovor neukončujte. Při pokládání telefonu mohou být slyšet další důležité zvuky, 

které si vždy zaznamenejte. 

 Při hovoru s volajícím buďte vždy slušní, neskákejte mu do řeči, nekřičte, projevte 

pochopení, prodlužujte hovor (snažte se téma reálně rozvinout). 

 V pokračujícím hovoru se snažte získat další informace k času, místu a podrobnostech. 

 Poté informace ihned předejte, i zprostředkovaně, na tísňovou linku Policie ČR 158. 

 Při výhrůžce sebevraždou zajistěte předání této podstatné informace na tísňovou linku 

Policie ČR. 

 Naslouchejte, případně nabídněte zprostředkování odborné pomoci. 

 Při přijetí telefonátu s hrozbou výbuchu prodlužujte hovor a požádejte o zopakování 

informací a jejich vysvětlení, případně mluvte o počtu osob v objektu, problémech 

s evakuací apod. 

 Další osoby přítomné u telefonátu do něj nezasahují, rozdělí si odpovědnost za předání 

informací o výhrůžném telefonátu Policii ČR a vedení veřejné instituce. V případě potřeby 

poskytují osobní a věcnou pomoc zasahujícím složkám integrovaného záchranného 

systému a dle potřeby účinně pomáhají při evakuaci objektu. 

 Při vzniku mimořádné události postupují zaměstnanci veřejné instituce v souladu se 

zpracovaným evakuačním plánem, případnými postupy při vzniku mimořádných událostí 

nebo další dostupnou dokumentací a dodržují pokyny zasahujících složek IZS. 

 

Vyrovnávání se s traumatem mívá svůj předpokládaný průběh: 

 fáze omráčení a šoku (začíná bezprostředně po traumatické události a trvá 24–36hodin) 

 fáze výkřiku „co se stalo?“ s pocity přítomnosti mimo realitu, ochromení aktivity či 

naopak puzení k nadměrné aktivitě (trvá do 3 dnů od začátku traumatické události) 

 fáze hledání smyslu události – „proč mne to potkalo?“ (přibližně 3–14 dnů po traumatické 

události) 

 fáze popření a zase znovuprožívání události (přibližně 2–8 týdnů po traumatické události) 

posttraumatická fáze (přibližně 1–3měsíce po traumatické události) 

 

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) vzniká nejčastěji jako opožděná reakce na 

mimořádně silnou stresovou událost. Po takovéto události se může rozvinout nejprve akutní 

reakce na stres: 

 ustrnutím 

 dezorientací 

 omezením pozornosti 

 v pozdějším stádiu pak apatií nebo naopak hyperaktivitou. 

 

AMOK ALARM (při zjištění útoku nebo hrozby útokem) 
 

Hrozba 

 Ihned vyrozumět Policii ČR na tel.158 a jasně sdělit, že ve škole je zbraň, hrozba zbraní 

apod. Při oznamování neváhat, formulovat přesně. 

 Jestliže zbraň nemá potenciální pachatel u sebe, ale někdo její přítomnost ohlásil, oddělit 

pachatele od jeho skříňky nebo tašky 

 Potenciálního pachatele zadržet bez dlouhého přemýšlení a izolovat do příjezdu policie, 

po celou dobu nad ním zajistit přiměřený dohled (nesmí utéct) 

 Informovat v co největším klidu a rychlosti všechny zaměstnance školy 

 Informovat žáky přiměřeně jejich rozumové vyspělosti 
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Útok 

 Utéct mimo školu nebo se schovat a ihned vyrozumět Policii ČR na tel. 158 

 Ihned varovat pedagogy, na vyšších stupních škol i žáky 

 Podle evakuačního plánu dostat děti ze školy, otevřít všechny únikové východy a okna v 

přízemí, nikde se nikdo neřadí a nezastavuje, cílem je dostat se jen ven 

 Jestliže se nedá uniknout ze školy, je třeba se ukrýt na toaletách nebo ve sklepě 

 V patrech, odkud se nedá uniknout, zablokovat dveře zevnitř, zatarasit je nábytkem, 

vytvořit velkou barikádu a jde-li, rovněž uzamknout 

 Všechny děti si lehnou na zem, rukama si zakryjí hlavu 

 Zhasnout světlo a nemluvit, předstírat, že učebna je prázdná 

 V žádném případě se nepřibližují k oknům (přestřelka mezi policií a pachatelem) 

 Pedagog s dětmi stále komunikuje a snaží se zabránit panice nebo nepředloženému útěku 

na chodbu 

 V případě přímého kontaktu s útočníkem prosit o milost, dát útočníkovi vědomí převahy a 

moci nad námi 

 V případě pohybu po chodbě se nesdružovat, pohybovat se jednotlivě a dostat se do 

přízemí a oknem ven, nezůstávat na místě – pohybující se terč je těžší  

 
 

Bombové útoky na školu 

 

Anonymní telefonáty 

 Písemně zaslaná hrozba přímo policii 

 Písemně zaslaná hrozba škole 

 

Užitečné informace 

 Většinu nahlášených bombových útoků ohlašují žáci školy, především na konci školního 

roku, na začátku školního roku, během maturit a velkých písemek 

 

Možnosti prevence 

 Při zjištění pachatele na něm (zákonných zástupcích) vymáhat náklady evakuace, s touto 

skutečností žáky seznámit 

 Žákům nesdělovat, že policie je v odhalování anonymních pachatelů celkem úspěšná, mají 

tendence „vyzývat ji na souboj“ 

 Informovat zaměstnance i žáky, aby si všímali nezvyklých předmětů, nepouštěli do školy 

cizí osoby a nebrali od nich jakékoliv předměty určené „pro někoho“ 

 

Hrozba 

 Ihned vyrozumět Policii ČR na tel.158 , že na školu je ohlášený bombový útok. 

 Informovat v co největším klidu a rychlosti všechny zaměstnance školy 

 Informovat žáky přiměřeně jejich rozumové vyspělosti 

 Školu evakuovat podle evakuačního plánu 

 V případě nálezu neznámého, opuštěného nebo podezřelého předmětu (krabice, aktovka 

apod., které nikomu nepatří) obsah neprohledávat a kontaktovat policii  

 

Školní řád a na něj navazující opatření 

 školním řádem zákaz přinášení pyrotechniky (i zábavné) a výbušnin do školy; 
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 každý takový případ projednat výchovnou komisí za účasti nejen žáka a jeho rodičů, ale i 

zástupců orgánu sociálně-právní ochrany, případně zřizovatele – z projednávání musí být 

zřejmé, že situace je vážná 

 po každém takovém zjištění znovu poučit všechny žáky na zákaz takového počínání 

 každou takovou situaci ohlásit orgánu sociálně-právní ochrany a obci, ve které je žák 

trvalým bydlištěm 
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V Bohdalicích dne 14. 4. 2020 

  

  

 

 Mgr. Jakub Vaštík 


