
 

KRIZOVÝ PLÁN 
(vybraná část pro žáky a zákonné zástupce) 

 

 Ředitel Základní školy Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace v souladu 

s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o 

základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném 

znění, v souladu s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti (čj. MSMT-1981/2015-1) a 

 Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních (čj. 21291/2010-28) – přílohou č. 14 Krizové situace spojené 

s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího i vnitřního prostředí 

 

vydává 

 

krizový plán  Základní školy Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace. 

 

Cíl krizového plánu a návaznost krizového plánu na další dokumentaci školy 

 

Cílem krizového plánu je zajištění účinných a efektivních reakcí na krizovou situaci 

zaměstnanců školy, žáků a zákonných zástupců žáků a omezení případné újmy na 

životech a zdraví žáků, zaměstnanců školy, případně dalších osob. 

Krizový plán navazuje na bezpečnostní plán.  

Na krizový plán navazuje plán následné intervence. 

Krizový plán je dále v souladu zejména s evakuačním plánem, traumatologickým 

plánem, se školním řádem základní školy, vnitřním řádem školní družiny, pracovní 

řádem, minimálním preventivním programem, údaji uvedenými ve školní matrice, 

pracovní náplní zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 

Co je nutné dělat v případě, že došlo ke krizové situaci 

 



 

Shrnutí základních činností a telefonních čísel pro žáky školy 
Nesnažte se osobě, která vás ohrožuje, klást odpor. 

V případě, že je to možné, se pokuste o únik a přivolání pomoci. 

Krizovou situaci ohlaste telefonicky na sekretariátu školy – na čísle577 142 075.  

Doporučujeme vám uložit si toto číslo do vašeho mobilního telefonu. Krizovou situaci,  

ke které došlo mimo školu (exkurze, lyžařský výcvikový kurz atd.) neprodleně ohlaste  

osobně nebo telefonicky vedoucímu exkurze, lyžařského výcvikového kurzu.  

Doporučujeme vám uložit si jeho telefonní číslo do vašeho mobilního telefonu. 

Při bezprostředním nebezpečí ohlaste krizovou situaci Policii ČR, 

Integrovaný záchranný systém - 112, Hasičský záchranný sbor - 150, 

nebo Rychlou záchrannou službu první pomoci – 155, 

Městská policie-156, 577 630 501, 577 630 502. 

Doporučujeme vám uložit si toto číslo do vašeho mobilního telefonu. 

Postupujte podle pokynů učitelů, jiných zaměstnanců školy, případně policistů, záchranářů atd. 

Pokyny vám sdělí učitelé nebo jiní zaměstnanci školy osobně,  

pomocí hromadných SMS, hlášením školního rozhlasu.  

Za tímto účelem mějte v době přestávek zapnuty vaše mobilní telefony v tichém režimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Shrnutí základních činností a telefonních čísel                                                  
pro zákonné zástupce žáků 
Nesnažte se osobě, která Vás ohrožuje, klást odpor.  

V případě, že je to možné, se pokuste o únik, únik žáků a přivolání pomoci. 

Krizovou situaci ohlaste telefonicky na sekretariátu školy – na čísle  577 142 075.  

Uložte si toto číslo do vašeho mobilního telefonu. Krizovou situaci, ke které došlo 

mimo školu (exkurze, lyžařský výcvikový kurz atd.) neprodleně ohlaste osobně 

nebo telefonicky vedoucímu exkurze, lyžařského výcvikového kurzu.  

Uložte si jeho telefonní číslo do vašeho mobilního telefonu. 

Při bezprostředním nebezpečí ohlaste krizovou situaci Policii ČR - 158, 

Integrovaný záchranný systém - 112, Hasičský záchranný sbor - 150,  

nebo Rychlou záchrannou službu první pomoci – 155,  

Městská policie-156, 577 630 501, 577 630 502.  

Uložte si toto číslo do vašeho mobilního telefonu. 

V případě přerušení vyučování z důvodu krizové situace budete  

informováni prostřednictvím internetových stránek www.zlin.eu (web města)  

a webových stránek školy www.zskriby.cz (pokud to situace dovoluje). 

Rovněž bude písemné upozornění u vchodu školy. 

V případě zrušení vyučování v souvislosti s krizovou situací nebo evakuací žáků  

budete až z evakuačního místa telefonicky informováni třídním učitelem  

(pověřeným pracovníkem školy), a to i o tom, ve kterém místě se žák nachází;  

že je možné žáka dříve vyzvednou ze školy; do kdy je nad žákem  

v evakuačním místě vykonáván dohled. 

 

O krizovém plánu, případně jeho aktualizaci, jsou informováni zákonní zástupci  

nezletilých žáků na rodičovských schůzkách. 

 


