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Krizový plán  

 

 

 

 

Krizový plán je součástí Minimálního preventivního programu a slouží k řešení 

rizikových situací ve škole. S jeho zněním jsou pracovníci školy seznámeni na začátku 

školního roku. Plán je uložen na přístupném místě ve škole – ve sborovně. Všichni 

zaměstnanci školy v případě potřeby postupují podle KP. 

 

Zpracovala: Mgr. Hana Dubcová – VP, MP 

Schváleno:  
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Ohlašovací povinnost 

Škola má ohlašovací povinnost vůči rodičům: 

➢ informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dítěte 

➢ záškoláctví 

➢ porušování školního řádu 

➢ neplní-li žák pokyny pedagogických pracovníků školy 

➢ projednávání kázeňských opatření vůči dítěti 

I když je dítě svěřeno do péče jen jednomu rodiči (nebo třetí osobě), má druhý rodič 

(rodiče) právo na pravidelný styk s dítětem a právo na péči o dítě, jakož na 

pravidelnou informaci o dítěti, a to i ze strany školy. Toto nemusí platit v případě, že 

rodiče (či jeden z rodičů) byli soudně zbaveni či omezeni na rodičovské 

zodpovědnosti. S takovým rozhodnutím by měl druhý rodič (popř. třetí osoba) 

obeznámit školu.  

Škola má ohlašovací povinnost vůči OSPOD, Policii ČR – pokud se hodnověrným 

způsobem dozví, že: 

➢ zákonní zástupci neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, či 

zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti 

➢ jedná se o protiprávní činy dětí mladších 15 let i mladistvých ve věku 15 – 18 

let 

▪ záškoláctví 

▪ šikana, kyberšikana 

▪ požívání alkoholu, návykových látek 

▪ spáchání trestného činu 

▪ ohrožování občanského soužití 

▪ útěky z domova 

▪ děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, 

svobodu, lidskou důstojnost, mravní vývoj 

▪ děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči, zákonnými zástupci 

V případě, kdy je podezření, že by se škodlivého jednání vůči dítěti dopouštěli 

samotní rodiče (zákonní zástupci), je nezbytné ponechat rozhodnutí o informování 

rodičů (zákonných zástupců) na OSPOD, případně na orgánu činném v trestním 

řízení.  

Výchovná opatření školy 

➢ domluva třídního učitele, informace rodičům 

➢ napomenutí a důtka třídního učitele 

➢ důtka ředitelky školy 

➢ snížená známka chování 
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➢ doporučení rodičům zainteresovaných dětí vyhledat odbornou pomoc (SVP, 

psycholog, apod.) 

Výchovná opatření v mimořádných případech 

➢ doporučení rodičům umístit dítě do pobytového oddělení SVP 

➢ návrh OSPOD k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní 

výchovy 

Prevence 

Prevence projevů rasismu a xenofobie 

➢ pokyn MŠMT čj.: 14 243/99-22 

➢ rozvíjení žádoucích postojů k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské 

příslušnosti 

➢ vstřícnost a porozumění vůči menšinám 

➢ komunikace s dětmi na bázi vzájemného porozumění, tolerance i úcty 

➢ chápání a úcta k rozdílnostem a odlišnostem jednotlivců 

➢ školní/třídní projekty v rámci multikulturní výchovy 

Prevence šikany – podrobně viz níže 

 

Konkrétní závazný postup řešení intervence 

Neomluvená absence 

➢ do 10 hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, 

na který je zákonný zástupce pozván písemně. Zápis z pohovoru podepíše a 

obdrží kopii zápisu. 

➢ nad 10 hodin svolává ředitelka školy výchovnou komisi, které se účastní 

ředitelka školy, zákonný zástupce, třídní učitel, metodik prevence. Zákonný 

zástupce je pozván písemně, o průběhu a závěru jednání se provede zápis, 

který podepíší zúčastnění. 

➢ pokud neomluvená absence přesáhne 25 hodin, ředitelka školy bezodkladně 

pošle oznámení o záškoláctví s náležitou dokumentací OSPOD, podá podnět 

k přestupkové komisi MěÚ Chrudim, popř. podá trestní oznámení na policii 

ČR – zanedbání rodičovských povinností. 

Žák je v ohrožení života (je zraněn, chová se zmateně, ztrácí vědomí…) 

➢ zaměstnanec školy, který je přítomen této situaci nebo je informován jiným 

žákem neprodleně poskytne první pomoc (viz níže) 

➢ zavolá rychlou záchrannou službu 155 

➢ informuje vedení školy 

➢ vedení bude informovat zákonného zástupce žáka 
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Zaměstnanec má podezření na zneužití návykové látky u žáka 

➢ zaměstnanec informuje vedení školy 

➢ vedení školy informuje zákonné zástupce žáka 

➢ vedení školy se zákonnými zástupci dohodne další postup: 

a) pro žáka si neprodleně přijdou do školy 

b) pokud zákonní zástupci nemohou přijít, vedení školy zajistí žákovi lékařské 

ošetření nebo kontaktuje OSPOD MěÚ Chrudim 

Zaměstnanec je svědkem fyzického nebo slovního útoku na žáka 

➢ zaměstnanec vhodným způsobem zasáhne a zajistí ochranu oběti 

➢ zaměstnanec informuje vedení školy 

➢ vedení školy bude informovat zákonné zástupce pachatelů i oběti o situaci 

➢ vedení školy provede jednání se zákonnými zástupci žáků, ze kterého se 

vyhotoví písemný zápis podepsaný všemi přítomnými 

➢ školní metodik prevence zajistí (např. ve spolupráci se SVP Archa Chrudim, 

s oblastním metodikem prevence) intervenční program pro třídní kolektiv 

Problematika opakovaného ubližování - ŠIKANY – je řešena zvlášť – viz STRATEGIE 

PŘI VYŠETŘOVÁNÍ ŠIKANY 

Zaměstnanec u žáka nalezne legální drogy /alkohol, cigarety, léky/  

➢ při přistižení žáka je nutné mu v další konzumaci zabránit  

➢ zaměstnanec informuje školního metodika prevence, ten věc řeší s ředitelkou 

školy  

➢ žák sám uloží na vyzvání alkohol nebo cigarety v ředitelně školy za přítomnosti 

2 svědků  

➢ v případě, že je žák ohrožen na zdraví a životě, zaměstnanec okamžitě volá 

záchrannou službu (155)  

➢ pokud žák není schopen pokračovat ve výuce, vyrozumí škola zákonného 

zástupce a vyzve ho, aby si dítě vyzvedl 

➢ v případě jeho nedostupnosti, vyrozumí škola OSPOD – může požadovat jejich 

pomoc 

➢ vedení školy informuje zákonné zástupce žáka i v případě, že je žák schopen 

vyučování a vyzve je k převzetí nalezené látky 

➢ vedení školy provede šetření a o daném šetření informuje zákonné zástupce 

žáka, může je informovat o možnostech odborné pomoci 

Zaměstnanec u žáka zjistí vlastnictví ilegální drogy (marihuana, TRIP, 

jiná podezřelá látka) 

➢ zaměstnanec informuje vedení školy a metodika prevence  

➢ žák sám uloží na vyzvání podezřelou látku za přítomnosti 2 svědků do obálky 

se záznamem o situaci, tato obálka se uschová v ředitelně školy  

➢ vedení školy informuje zákonné zástupce žáka  
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➢ vedení školy událost oznámí Policii ČR a příslušnému OSPOD 

➢ vedení školy provede šetření a zápis o události  

Zaměstnanec přistihne žáka při distribuci nelegální drogy 

➢ nikdy mu zaměstnanec neodebere látku, zajistí jeho izolaci od ostatních dětí, 

zavede ho do ředitelny, kde je pod dohledem (nesmí se provádět osobní 

prohlídka ani prohlídka věcí, to je v kompetenci policie)  

➢ vedení školy zavolá Policii ČR  

➢ vedení školy provede záznam o případu, vyrozumí OSPOD 

➢ vedení školy informuje zákonné zástupce žáka  

Zaměstnanec v areálu školy nalezne drogy nebo vybavení k jejich užívání 

➢ zaměstnanec zajistí bezpečné uložení drogy nebo vybavení do určené obálky 

(kontejneru), která bude uložena v ředitelně a informuje o situaci vedení školy  

➢ vedení školy kontaktuje Policii ČR, předá jí nález  

➢ školní metodik provede záznam o případu  

➢ v případě, že se látka našla u žáka, který se jí intoxikoval, předá se látka 

přivolanému lékaři (tel. 155) 

Žák se zaměstnanci svěří s tím, že užívá drogy 

➢ zaměstnanec oznámí informaci školnímu metodikovi prevence, ten rozhodne o 

dalším postupu  

PRVNÍ POMOC PŘI OTRAVĚ ALKOHOLEM NEBO DROGAMI 
 

• Okamžitě přivolat lékaře! (155) 

• Zdravotníci jsou vázáni mlčenlivostí, proto odkládat přivolání pomoci by 
mohlo vážně ohrozit zdraví nebo život postiženého. 

• Důvodem k okamžitému lékařskému zákroku je i podezření na otravu. 

• Nepodávejte nic, co obsahuje alkohol, černou kávu ani mléko! 

• Co dělat, než přijde lékař? 
a) Žák je při vědomí a došlo-li k otravě ústy: podat větší množství vody. 

Pak vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení. Ošetřit možná zranění a zajistit 
nepřetržitý dohled. Zabránit prochladnutí. 

b) Žák je při vědomí a došlo-li k otravě nitrožilní cestou nebo 
vdechnutím: zvracení nemá smysl vyvolávat. Ošetřit možná zranění a 
zajistit dohled – hrozí riziko nesmyslného a nebezpečného jednání 
postiženého. Zabránit prochladnutí.  

c) Žák je v bezvědomí: nikdy nepodávat nic postiženému ústy! Nesnažit se 
vyvolat zvracení – nebezpečí vdechnutí zvratků. Uvést do stabilizované polohy 
na bok, aby nezapadl jazyk. Ošetřit případná zranění, zajistit nepřetržitý 
dohled, zabránit prochladnutí. 

d) Při zástavě oběhu: postižený nereaguje na silný podnět, nedýchá – uvolnit 
dýchací cesty a aplikovat metodu kardiopulmonální resuscitace (masáž srdce 
a plicní ventilace) – lze využít samostatně srdeční masáž nebo obě metody 
v kombinaci, záleží na individuálním uvážení a rozhodnutí pomáhajícího. 
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ŠIKANA 

Definice pojmu 

Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem nebo 

skupinou, jak fyzické, tak i psychické, ponižování lidské důstojnosti. Jde spíš o postoj 

než o čin.  

Strategie při zajištění šikany ve škole  

➢ Vycházet z Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k 

prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-

21149/2016)  

➢ Vycházet z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u 

dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) 

➢ Vytvořit intervenční tým složený z ředitele, třídního učitele, výchovného 

poradce - školního metodika prevence.  

➢ Zabezpečit okamžitou ochranu oběti s dohledem dospělé osoby, kontaktovat 

zákonné zástupce. 

➢ Oddělit agresory od kolektivu, zabezpečit dohled dospělé osoby.  

➢ Podrobně zaznamenat jednotlivé výpovědi v pořadí: oběť, svědci, agresoři.  

➢ Dále postupovat dle pokynu MŠMT: 

Dominantní znak šikany – bezmocnost oběti 

Šikanování je velice závažný, společensky nebezpečný jev, ohrožující oběť fyzicky, ale 

zejména psychicky. Šikanování je nutno chápat jako poruchu vztahů. A to nejen mezi 

agresorem a obětí. Šikana se nikdy neděje ve „vzduchoprázdnu". Šikana vzniká tam, 

kde existují ve skupině, ve třídě, nezdravé vztahy, kde je silná diferenciace na silné a 

slabé.  

Problém šikany tedy nelze léčit jako problém vztahu mezi agresorem a obětí, aniž 

bychom léčili celou skupinu. To je jedna z nejčastějších chyb, ke které při řešení 

problému šikany dochází.  

Znaky šikanování 

Nepřímé (varovné) znaky šikanování - doporučení učitelům:  

• žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády  

• při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními  

• o přestávkách vyhledává blízkost učitelů  

• má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený  
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• působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči  

• stává se uzavřeným  

• jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje  

• jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené  

• zašpiněný nebo poškozený oděv  

• stále postrádá nějaké své věci 

• odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy  

• mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy  

• začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole  

• odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit  

Doporučení rodičům  

• za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi  

• dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.  

• dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem  

• nechuť jít ráno do školy, dítě odkládá odchod z domova, možno pozorovat strach,  

ztráta chuti k jídlu  

• dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, popř. střídá různé cesty, prosí o  

dovoz či odvoz autem  

• dítě chodí domů ze školy hladové  

• usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. „Nechte mě!“  

• dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně  

• dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné  

sebevraždě, odmítá svěřit se s tím, co ho trápí 

• dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody, případně doma krade 

peníze  

• dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí  

• dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná  
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projevuje i zlobu vůči rodičům  

• dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se 

zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat  

• dítě se vyhýbá docházce do školy  

• dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku  

Přímé znaky šikanování  

• posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování,  

hrubé žerty na jeho účet.  

• rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou nebo  

„legrací“ zranitelný  

• kritika žáka, výtky na jeho adresu, pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo  

pohrdavým tónem  

• nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil  

• příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným  

tónem, a skutečnost, že se jim podřizuje  

• nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či spoluúčasti na nich  

• honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je  

nápadné, že je oběť neoplácí  

• rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout  

 

Postup školy v případě podezření na šikanu: 
 
• Konfrontovat svá pozorování nebo ohlášení s ostatními kolegy.  
• Oznámit své podezření vedení školy a konzultovat další postup.  
• Vyšetřování v naší škole povede metodik prevence a vedení školy, v náročnějších 
případech, které vyžadují nestranný pohled na věc, využijeme služeb oblastního 
metodika prevence, příp. psychologa SVP Archa Chrudim. 
 
Strategie pro vyšetřování šikany: 
1) Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 
2) Nalezení vhodných svědků. 
3) Mezi čtyřma očima vyslechnout více nezaujatých svědků. Vždy vést písemný 
záznam. Věnovat pozornost všem detailům jako např. nesrovnalostem v časech a 
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místech, apod.  
4) Zajištění ochrany oběti! Spojit se s rodiči případné oběti (požádat je o spolupráci), 
konzultovat s nimi výskyt nepřímých znaků šikany – dbát na taktní přístup a 
zejména na zachování důvěrnosti informací. Vše zapisovat nebo nahrávat.  
5) Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. Vyslechnout agresory – 
překvapivě, mezi čtyřma očima, znemožnit domluvu výpovědí. Vytipovat nejslabší 
článek, dovést k přiznání či vzájemnému obviňování.  
 
 

Další výchovná opatření 

➢ Vedení školy spolu s týmem školního poradenského pracoviště posoudí na 

základě shromážděných informací (možná spolupráce s oblastním metodikem 

prevence nebo s psychologem SVP Archa Chrudim), zda se jedná o šikanu a 

jaký je stupeň závažnosti, navrhne další postup vůči obětem, agresorům i třídě 

jako celku a jejich potrestání.  

➢ Pozve individuálně k jednání zákonné zástupce agresorů, seznámí je se situací, 

sdělí jim navrhovaná opatření a požádá je o spolupráci.  

➢ Pokud zákonní zástupci odmítají, tým školního poradenského pracoviště zváží 

oznámení Policii ČR – závisí na věku agresorů, na intenzitě a závažnosti 

šikany.  

➢ Rozebrat situaci se třídou, prodiskutovat, vysvětlit nebezpečnost a důsledky 

šikany, oznámit potrestání viníků. V případě, že je třída na straně útočníka, 

vysvětlit, že konflikty a problémy se nemohou řešit jakýmkoliv násilím. Škola 

může využít intervenčního programu ve spolupráci se SVP Archa Chrudim. 

➢ Pokud se situace vyřeší pouze odchodem některých žáků, měl by odejít 

agresor, a nikoli oběť.  

Doporučená strategie při výbuchu brutálního skupinového násilí, tzv. 

školního lynčování 

➢ Překonání šoku pedagoga a bezprostřední záchrana oběti.  

➢ Domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování.  

➢ Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.  

➢ Pokračující pomoc a podpora oběti.  

➢ Nahlášení policii.  

➢ Dokončení vyšetřování a potrestání viníků. 

Při řešení šikany je důležitá spolupráce vedení školy, školního metodika, výchovného 

poradce s těmito institucemi: v resortu školství s: 

✓ PPP Pardubice – prac. Chrudim, Poděbradova 842, Chrudim, tel.: 469 621 187 

✓ SVP Archa Chrudim, Školní nám. 11, Chrudim, tel.: 469 623 789 

✓ SVP Pyramida Pardubice, Sokolská 148, Rybitví, Pardubice, tel.: 466 680 338, 

723 123 608 

✓ SPC Svítání Pardubice, Stavbařů 304, Pardubice, tel.: 466 651 851 
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v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři: 

✓ MUDr. Gabriela Vavřinová, nám. Míru 290, Heřmanův Městec, tel.: 

469 696 602 

✓ MUDr. Julius Slezák, nám. Míru 290, Heřmanův Městec, tel. 469 695 633 

v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální 

prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými 

stranami, s rodinou). 

✓ MěÚ Chrudim, odbor soc. věcí a zdravotnictví, Pardubická 67, Chrudim, tel.: 

469 657 563 

 

 

V Heřmanově Městci dne 30. 8. 2021 
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Záznam o pohovoru 

Jméno žáka/ žákyně: 

Datum narození: 
 
Bydliště: 
 
Třída, ročník: 
 
Předmět jednání: 
 
Zákonní zástupci žáka navštívili školu: - na vyzvání         - z vlastního zájmu 
 
Účastníci pohovoru (jméno a prac. zařazení): 
 
 
 
Zápis z pohovoru: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr z pohovoru: 
 
 

S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí/ nesouhlasí a zavazují se řídit závěry 

pohovoru. V případě opakování přestupku berou zákonní zástupci na vědomí možné následky 

spojené s přestupkovým řízením, popř. následným trestním oznámením. 

Datum: ……………………………….. Podpis třídního učitele/ učitelky: ………………………………………. 

Podpisy …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis zákonného zástupce: …………………………….  Razítko školy 
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Záznam z výchovné komise 

Jméno žáka/ žákyně: 

Datum narození: 
 
Bydliště: 
 
Třída, ročník: 
 
Předmět jednání: 
 
Účastníci jednání - zákonný zástupce žáka: 
 
Třídní učitel: 
Výchovný poradce: 
Ředitelka školy:  
 
Zápis z jednání: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr z pohovoru (výchovná opatření): 
 
 

S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí/ nesouhlasí a zavazují se řídit závěry 

pohovoru. V případě opakování přestupku berou zákonní zástupci na vědomí možné následky 

spojené s přestupkovým řízením, popř. následným trestním oznámením. 

Datum: ……………………………….. Podpis třídního učitele/ učitelky: ………………………………………. 

Podpisy …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis zákonného zástupce: …………………………….  Razítko školy 
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GENERÁLNÍ SOUHLAS S ČINNOSTÍ VÝCHOVNÉHO PORADCE / ŠKOLNÍHO 

METODIKA PREVENCE 

Výchovný poradce / školní metodik prevence působí ve škole podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., 

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Jeho 

náplň práce úzce souvisí se vzdělávacím procesem žáků a věnuje se všem žákům, jejich 

zákonným zástupcům i učitelům školy. Jeho činnost zahrnuje poradenství v případě déle 

přetrvávajících potíží i v náhle vzniklých náročných životních situacích. Nejdůležitější 

činností, které mohou být vykonávány v rámci tohoto generálního souhlasu, jsou tyto: 

diagnostika školních tříd, práce s třídami v rámci preventivních a rozvíjejících programů, 

screening poruch učení, screening v rámci kariérového poradenství, průběžné poradenství 

související se studiem žáků a různé formy individuální krizové intervence/ první pomoc/. 

Souhlasím/nesouhlasím s využíváním služeb výchovného poradce/ školního metodika 

prevence v souladu s platnou legislativou, Školním řádem školy SZŠ Heřmanův Městec, 

Masarykovo nám. 46, 538 03 Heřmanův Městec a dalšími vnitřními předpisy školy. 

Generální souhlas je platný po dobu docházky na SZŠ Heřmanův Městec, Masarykovo nám. 

46, 538 03 Heřmanův Městec. 

Jméno a příjmení žáka: ………………………………………………………………………………………. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:…………………………………………………………………. 

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………… 

 

GENERÁLNÍ SOUHLAS S ČINNOSTÍ VÝCHOVNÉHO PORADCE / ŠKOLNÍHO 

METODIKA PREVENCE 

Výchovný poradce / školní metodik prevence působí ve škole podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., 

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Jeho 

náplň práce úzce souvisí se vzdělávacím procesem žáků a věnuje se všem žákům, jejich 

zákonným zástupcům i učitelům školy. Jeho činnost zahrnuje poradenství v případě déle 

přetrvávajících potíží i v náhle vzniklých náročných životních situacích. Nejdůležitější 

činností, které mohou být vykonávány v rámci tohoto generálního souhlasu, jsou tyto: 

diagnostika školních tříd, práce s třídami v rámci preventivních a rozvíjejících programů, 

screening poruch učení, screening v rámci kariérového poradenství, průběžné poradenství 

související se studiem žáků a různé formy individuální krizové intervence/ první pomoc/. 

Souhlasím/nesouhlasím s využíváním služeb výchovného poradce/ školního metodika 

prevence v souladu s platnou legislativou, Školním řádem školy SZŠ Heřmanův Městec, 

Masarykovo nám. 46, 538 03 Heřmanův Městec a dalšími vnitřními předpisy školy. 

Generální souhlas je platný po dobu docházky na SZŠ Heřmanův Městec, Masarykovo nám. 

46, 538 03 Heřmanův Městec. 

Jméno a příjmení žáka: ………………………………………………………………………………………. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:…………………………………………………………………. 

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………… 
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