
 
 

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 
 

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 

 

Krizový plán Gymnázia Příbram stanoví, jak se mají pracovníci školy zachovat při zjištění 

následujících projevů rizikového chování studentů. 

Vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21 291/2010-28.  

Při řešení problému bude spolupracovat Školní poradenské pracoviště – výchovná poradkyně 

a školní metodička prevence s ředitelkou školy nebo zástupcem ředitelky školy a třídním 

učitelem. 

Zákonným zástupcům bude doporučena spolupráce s odborníky: 

 

 Pedagogicko psychologická poradna Příbram                        

 Středisko výchovné péče Příbram                                           

 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příbram                       

 Magdalena Příbram (K-centrum)            

 

 

Krizový plán se zaměřuje na následující projevy rizikového chování: 

 

1. Návykové látky 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_1_Navykove_latky.rtf 

 

2. Rizikové chování v dopravě 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_2_Rizikove_chovani_v_doprave.doc 

 

3. Poruchy příjmu potravy 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_3_poruchy_prijmu_potravy.doc 

4. Alkohol 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_4_Alkohol.doc 

 

5. Syndrom CAN 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_5_Syndrom_CAN.doc 

 

6. Školní šikanování 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_6_Skolni_sikanovani.doc 

http://www.msmt.cz/file/38988/ 

 

7. Kyberšikana 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_7_Kybersikana.doc 
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8. Homofobie 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_8_Homofobie.doc 

 

9. Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_9_Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemiti

smus.doc 

 

10. Vandalismus 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_10_Vandalismus.doc 

 

11. Záškoláctví 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_11_Zaskolactvi.doc 

 

12. Krádeže 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_12_Kradeze.doc 

 

13. Tabák 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_13_Tabak.doc 

 

14. Krizové situace spojené s násilím 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim.doc 

 

15. Netolismus 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_15_Netolismus.doc 

 

16. Sebepoškozování 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_16_Sebeposkozovani.doc 

 

17. Nová náboženská hnutí 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti.doc 

 

18. Rizikové sexuální chování 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani.doc 

 

19. Příslušnost k subkulturám 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam.doc 

 

20. Domácí násilí 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_20_Domaci_nasili.doc 
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S krizovým plánem školy byli seznámeni všichni členové pedagogického sboru na úvodní 

pedagogické radě, je dostupný na stránkách školy. 

 

V Příbrami dne 1. 9. 2016 

 

 

 

 

Mgr. Marie Hlaváčová         Mgr. Iva Kadeřábková 

 Školní metodik prevence                                                                                Ředitelka školy 

  



 
 

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 
 

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 

 

Příloha 1 

 

Další projevy rizikového chování:   

 

Hazardní hraní 

               http://www.msmt.cz/uploads/priloha_21_hazardni_hrani.docx 

 

 

 Poruchy autistického spektra 

       http://www.msmt.cz/file/40398_1_1/ 

 

 

Krizový plán Gymnázia Příbram platný od 1. 9. 2016 stanoví, jak se mají pracovníci školy 

zachovat při zjištění následujících projevů rizikového chování studentů. 

 

S krizovým plánem školy byli seznámeni všichni členové pedagogického sboru na úvodní 

pedagogické radě, je dostupný na stránkách školy. 

 

 

V Příbrami dne 4. 9. 2017 

 

 

 

 

Mgr. Marie Hlaváčová         Mgr. Iva Kadeřábková 

 Školní metodik prevence                                                                                Ředitelka školy 
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KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 
 

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 

 

Příloha 2 

 

Aktualizované přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování 

u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j. 21291/2010-28: 

 

7. Kyberšikana 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_c._7_Kybersikana_d.docx 

 

10. Vandalismus 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_c._10_Vandalismus.docx 

 

11. Záškoláctví 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_c._11_Zaskolactvi.docx 

 

Krizový plán Gymnázia Příbram platný od 1. 9. 2016 stanoví, jak se mají pracovníci školy 

zachovat při zjištění následujících projevů rizikového chování studentů. 

 

Od 3. 9. 2018 má školní poradenské pracoviště dva výchovné poradce, Mgr. Filipa Kadeřábka 

– nižší gymnázium, kvinta, sexta a 1. a 2. ročníky a RNDr. Ludmilu Šmejkalovou – vyšší 

gymnázium septima a oktáva, 3. a 4. ročníky. 

 

S krizovým plánem školy byli seznámeni všichni členové pedagogického sboru na úvodní 

pedagogické radě, je dostupný na stránkách školy. 

 

 

V Příbrami dne 3. 9. 2018 

 

 

 

 

Mgr. Marie Hlaváčová         Mgr. Iva Kadeřábková 

 Školní metodik prevence                                                                                Ředitelka školy 
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KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 
 

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 

 

Příloha 3 

 

Aktualizované přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování 

u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j. 21291/2010-28: 

 

7. Alkohol 

 http://www.msmt.cz/file/49652/ 

 

 

10. Návykové látky 

 http://www.msmt.cz/file/49475_1_1/ 

 

 

11. Tabák 

 http://www.msmt.cz/file/49476/ 

 

 

Krizový plán Gymnázia Příbram platný od 1. 9. 2016 stanoví, jak se mají pracovníci školy 

zachovat při zjištění následujících projevů rizikového chování studentů. 

 

S aktualizovaným krizovým plánem školy byli seznámeni všichni členové pedagogického 

sboru na pedagogické radě dne 26. 2. 2019, je dostupný na stránkách školy. 

 

 

V Příbrami dne 27. 2. 2019 

 

 

 

 

Mgr. Marie Hlaváčová         Mgr. Iva Kadeřábková 

 Školní metodik prevence                                                                                Ředitelka školy 
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