KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY
Cílem krizového plánu je eliminovat či minimalizovat škody v případě, tzv. aktivního útočníka.
Je pomocným manuálem pro všechny pedagogické pracovníky, žáky a rodiče,
v krizovém plánu jsou popsány postupy, kterými se pedagogičtí pracovníci řídí v případě nastalých situací.
Řešení jiných vybraných typů rizikového chování (šikana, návykové látky, záškoláctví, apod.) jsou uvedené
v jiných dokumentech školy (MPP, školní řád).

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

-

pro vstup žáků, zaměstnanců a návštěv je využíván pouze 1 vchod, který je monitorován (ostatní
možné vstupy do školy jsou zabezpečeny tak, aby nebránily případnému bezpečnému úniku osob
v případě požáru),

-

areál školy (dvůr a zahrada) je oplocen

-

žáci, studenti a zaměstnanci školy byli upozorněni, že v případě pohybu podezřelé osoby ve škole,
mají ihned informovat vedení školy.

-

škola pořádá každý rok v září tzv. Den ochrany člověka za mimořádných událostí, kde podrobněji
informuje žáky, jak se při mimořádné situaci chovat.

ve škole je nainstalován kamerový systém
žáci, studenti a zaměstnanci školy využívají ke vstupu do školy čipové karty
cizí osoby do školy jsou vpuštěny („bzučák“) do školy po identifikaci a ověření účelu vstupu,
v případě podezření je vyžádán OP, případně jiný doklad k identifikaci

Krizový plán v případě ozbrojeného útoku ve škole
V případě, že byste se již dostali do blízkosti „útočníka“, který provádí svůj útok, je třeba myslet na
jedinou základní věc, a tou je ochrana vašeho života a zdraví.


ÚTÍKEJ – Dostaň se do bezpečí, uteč z dosahu útočníka. Nevracej se pro věci!



SCHOVEJ SE – Když nemůžeš utéct, schovej se do nějaké místnosti a v té se uzamkni
a zabarikáduj. Když nemáš klíč, musíš postavit barikádu ze stolů, židlí, skříní a podobně. Na stůl,
který přisuneš až ke dveřím pod kliku, naskládej učebnice, tak aby zabránili stačení kliky. Lehni si
na zem a buď co nejvíce potichu. Nikdy útočníka neprovokuj a nesnaž se „být za hrdinu“.



VARUJ – Pokud můžeš, oznam na tísňovou linku kde jsi a co se tam děje. S nikým nemluv přes
dveře, útočník se může vydávat za zraněného studenta nebo policistu. Záchranáři si k vám cestu
najdou.

