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V případě tisku směrnice ze serveru platí tato pouze 48 hodin od chvíle, kdy byla vytištěna a poté jen po zaevidování u PVJ 

 
 

Ředitelka školy PhDr. Ivana Křížová vydala následující rozhodnutí:  

Postup při mimořádné události 

Postup při nahlášení mimořádné události: 

• při zjištění mimořádné události je žák/student/zaměstnanec školy 
povinen ji okamžitě nahlásit na vedení školy, 
 

• po nahlášení je okamžitě kontaktována Policie ČR a zřizovatel školy, 
 

• v případě nahlášení mimořádné události na základě objevení doličného 
předmětu je třeba doličný předmět zajistit pro Polici ČR (s předmětem 
nemanipulujeme, prostor uzavřeme). 

Organizační pokyny při mimořádné události: 

• poplach vyhlašuje vedení školy 

• doba nepřítomnosti je určena  vedoucím zásahu a je umístěna na úřední 
desce při vstupu do školy 

• žáci a studenti si vezmou veškeré své věci a opustí urychleně budovu 
školy v doprovodu vyučujícího, který v době vyhlášení mimořádné 
situace prováděl výuku 

o vyučující vezme třídní knihu/knihu st. skupiny a provede kontrolu 
zda jsou všichni žáci/studenti před školou v prostoru určeném 
velitelem zásahu 

o vyučující provádí dohled nad žáky/studenty do ukončení 
mimořádné události, studenti VOŠZ se řídí instrukcemi vyučujících 
VOŠZ 

o po ukončení mimořádné události odvede vyučující žáky/studenty 
do školy a provede kontrolu počtu žáků/studentů, tuto kontrolu 
zapíše do TK/knihy st. skupiny 

o v případě, že některý žák/student  po ukončení mimořádné 
události chybí, zapíše tuto skutečnost do TK/knihy st. skupiny 

o TU/VSS dané třídy provede kontrolu TK/knihy st. skupiny, za 
kázeňský přestupek (neomluvené hodiny) bude postupováno dle 
školního řádu SZŠ a VOŠZ 

• všichni vyučující a všichni zaměstnanci školy si vezmou veškeré své 
věci a odcházejí ze školy  
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• JE ZAKÁZÁNO ZDRŽOVAT SE V PROSTORÁCH ŠKOLY V DOBĚ 
VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

• TU/VSS/STO (ne žáci a studenti !!) odvolají externí vyučující (telefonní 
seznamy jsou uloženy ve vrátnici školy) 
 

• vedení školy provádí průběžnou kontrolu TK/knih st. skupin 

 

PhDr. Ivana Křížová 

ředitelka školy 
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Mimořádná  událost 
 

SZŠ a VOŠ Plzeň je uzavřena 
 
 
Dne: 
 
Důvod: 
 
Od: 
 
Do: 
 
 
 
 
 
PhDr. Ivana Křížová 
ředitelka školy 


