
KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY PŘI RIZIKOVÉM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ S PAS  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název a adresa školy, pro 

kterou platí tento MPP 

Základní škola a Střední škola, Most, 

Jana Palacha 1534, příspěvková organizace 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Hana Slapničková 

Telefon na ředitele 476 703 181 

E-mail na ředitele slapnickova@specmo.cz 

 

Jméno a příjmení školního metodika 

primární prevence RCH 

Mgr. et Mgr. Věra Štičková 

 

Telefon 476 700 000 

E-mail stickova@specmo.cz 

 

Jméno a příjmení školního metodika pro 

práci s žáky s PAS 

Mgr. Lenka Jelínková 

 

Telefon 476 700 000 

E-mail  

 

Jméno a příjmení 

výchovného poradce 

Mgr. Simona Průšová 

Telefon 476 700 000 

E-mail prusova@specmo.cz 

 

Počet tříd Počet žáků 

/studentů 

Počet žáků 

/ studentů s PAS 

ZŠ  13 168   2 

ZŠ speciální 13   79 22 

Praktická škola   2   23   5 

Přípravný stupeň   2   12   1 

Celkem  30 282 30 

 

                                                            

 

 

 

 



ŽÁCI S PAS 

 

     Příčinami rizikového chování (dále jen RCH) žáků s PAS bývají nejčastěji situace vzniklé 

v důsledku nepochopení aktuální potřeby žáka s PAS jeho okolím.  

Mnozí žáci s PAS vykazují méně či více neschopnost funkčně komunikovat. 

 

    V případě neřešení - neuspokojení potřeb žáka s PAS, podcenění možných následků, 

nebo naopak neadekvátní řešení nastalé situace zaměstnancem školy, může uvést žáka 

s PAS až k agresi vůči sobě či jeho okolí.  

 

    Incidenty tohoto charakteru jsou projevem bezmoci, frustrace z neuspokojení potřeb, 

přetížení z psychicky vyčerpávající situace atp. 

 

Primárními vlivy pro RCH žáků s PAS mohou být nepohodlí z aktuálního zdravotního 

stavu, špatné osvětlení, teplota v místnosti, nepadnoucí oděv nebo nevyhovující nábytek 

v místnosti.  

Sekundární vlivy jsou situace, které mohou žáka nějakým způsobem zneklidňovat nebo 

mást - nadměrný hluk, mnoho lidí pohromadě, neuspořádané pracovní místo, časová 

neorientovanost v průběhu dne a při pracovních činnostech a nedůsledné a matoucí 

chování spolužáků, učitelů nebo rodičů. 

 

K  RCH žáků s PAS může docházet také pro připoutání sociální pozornosti, jako obranná 

agrese, hranicotvorná, autostimulační, analgetická, pro získání nebo návrat věci nebo 

aktivity  

 

Mezi nejčastější vnitřní spouštěče RCH.  

     Pedagogové, kteří pracují s žákem s PAS, po zkušenostech, vědí, jak je tento schopen 

funkčně komunikovat, zda je schopen požádat o pomoc, o pozornost, o to, že něco chce 

- potřebuje. Funkční komunikace nemusí být verbální, žáci s PAS často komunikují 

alternativní formou (předmětem, kartou, písemně, systémem VOKS). Alternativní 

komunikace však nemusí stačit k tomu, aby žák adekvátně vyjádřil, že „pociťuje 

problém“. 

- Pokud se RCH objeví u žáka, který se tak nikdy nechoval nebo se opakuje a nemizí, zvýší   

  se jeho intenzita, je nutné zjistit proč, kdy, kde, s kým a při čem se problémové chování  

  vyskytuje, co mu předchází a co následuje. Je třeba uvažovat o lékařském vyšetření.   

- RCH žáků s PAS, které přestože vypadá stále stejně, může mít pokaždé jinou funkčnost. 

 

 

 

 



Restriktivní postupy 

  Restriktivní postupy jsou dovoleny důrazně pouze pro akutní zvládnutí takového RCH 

žáka s PAS, které by mohlo vést ke zranění žáka nebo lidí v jeho okolí, nebo k vysoké 

materiální škodě. 

 

Restriktivní postupy: 

- fyzická restrikce - zalehnutí dítěte při krizové situaci (agresivní výpad proti osobám 

  v okolí) 

- mechanická restrikce - zabránění pohybu žákovi (zamknutí v místnosti, nudné, zvenčí    

  kontrolovatelné, na max. 5 – 20 min dle fyzického věku dítěte) 

 

Pravidla předcházení rizikovému chování  

 Pravidlo přesnosti, jasnosti instrukcí a zabezpečení předvídatelnosti (struktura 

prostředí a činností, předcházení nečekaným situacím, příprava na nové situace). 

 Pravidlo jasné a konkrétní motivace (výběr adekvátní motivace, zvýšená potřeba 

logických důvodů pro vykonání určité práce a splnění úkolů). 

 Zohlednění možných problémů s generalizací (tato skutečnost ovlivňuje různou 

míru zvládání konkrétních osvojených dovedností v závislosti na aktuálním 

prostředí; může nastat situace, že např. v domácím prostředí zvládnutou činnost 

není schopen žák zvládnout ve škole nebo v dalším prostředí, a naopak). 

 Pravidlo vyšší míry tolerance a pedagogické empatie (viz příloha Komunikační 

klíč). 

 Pravidlo důslednosti v přístupu (v případě, že je potřeba změnit původní 

nastavený postup, je nezbytné jasně a logicky vysvětlit, proč ke změně dochází; 

změnu je dobré podpořit vizualizovanou informací). 

 Vyšší míra vizuální podpory (denní režim, psané připomínky a pravidla, 

vysvětlivky, procesní schémata, rozkreslené či rozepsané postupy činnosti, 

sepsané správné řešení situace, vizualizace času pomocí minutky, komunikační 

technologie). Dodržování základních principů strukturovaného vyučování – 

struktura prostředí, času, jednotlivých úkolů. 

 Nadstandardní řešení obtíží s pozorností (podporovat aktivity, které žákovi s PAS 

umožní přijatelný pohyb v hodině, vyvážené střídání odpočinku a práce). 

  Vyšší míra vysvětlování sociálně komunikačních pravidel a situací, vyšší míra 

pomoci v některých situacích, které vyžadují praktický úsudek (žák s PAS má 

odlišné chápání ironie a sarkasmu, proto je dobré se jim v komunikaci vyhnout, 

dotazy klást přesně, zařazovat vhodné formy nácviku sociálních situací). 

 Možnost odpočinku a relaxace. 

 



Postup školy pro optimální zvládnutí RCH žáka s PAS 

 

Pověřený pedagog vypracuje krizový plán individuálně pro žáka s PAS – plán bude uložen 

na viditelném místě v místnosti, kde se s žákem pracuje. Všichni pracovníci školy, kteří 

s žákem pracují, jsou s krizovým plánem seznámeni.  

 V krizovém plánu jsou: 

Popis obtíží žáka (spouštěcí mechanismy vzniku problémových situací u konkrétního 

žáka v konkrétních situacích, na konkrétních místech, v přítomnosti konkrétních osob, 

v jejich přístupu apod., např. fyziologická potřeba, příjem potravy, tekutin, únava a 

„přetažení“, přecitlivělost na různé podněty jako zvuky, světlo, barvy, pachy, doteky, 

nepohodlí, změny aktuálního zdravotního stavu, či jiných faktorů, které ovlivňují jeho 

aktuální naladění) 

Doporučený postup v případě, kdy problémová situace nastala (obsahuje popis 

konkrétních kroků při vzniku RCH, vymezení kompetencí a odpovědnosti jednotlivých 

zaměstnanců, včetně přesného stanovení podmínek kdy a za jakých okolností škola žádá 

o pomoc jiné odborníky, např. linku 155) 

 

Krizový tým, pro řešení rizikového chování žáků s PAS 

Třídní učitel žáka s PAS 

Mgr. Lenka Jelínková - metodik práce s žáky s PAS 

Mgr. Hana Slapničková – ředitelka školy 

Mgr. Libuše Bedrnová – zástupkyně I pro 1. st. 

Mgr. Lenka Brunnerová – zástupkyně II pro 2. st. 

Mgr. Simona Průšová – výchovný poradce 

Mgr. Věra Štičková – školní metodik primární prevence   

SEZNÁMENÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY S KRIZOVÝM PLÁNEM 

 Datum Podpis ředitelky školy 

Seznámení vedení školy s Krizovým plánem   

Seznámení pedagogického sboru školy 

s krizovým plánem 

  



Příloha 

KLÍČ pro komunikaci s osobou s autismem 

 

Krátká verze  

 

Jak se chovat k osobám s autismem, když se ocitnou v potížích a podlehnou panice? Jak 

těmto situacím předcházet?  

 

1. Jednej předvídatelně  

Vyvarujte se situací, kdy se například – byť s těmi nejlepšími úmysly – dotknete ramene 

člověka s autismem, aniž by předem viděl, že se tak chystáte učinit.  

 

2. Plánuj  

Rozhodně se vyplatí, když předem popíšete, co se bude dít. Člověku s autismem to velmi 

pomůže v orientaci a snáze přečká i nepříjemný rozhovor.  

 

3. Nekřič  

Nikdy na člověka s autismem nekřičte ani nezvyšujte hlas, může to zablokovat 

komunikaci či vyvolat autistickou krizi. Mnoho lidí s autismem má mnohem citlivější 

sluch, než si dokážete představit.  

 

4. Ptej se jasně  

Formulujte otázky jednoduše a jasně, nejlépe aby bylo možno odpovídat ANO/NE, 

nepoužívejte příměry a nežertujte. Neklaďte více otázek najednou.  

 

5. Mluv jednoduše  

Nepokoušejte se oslnit člověka s autismem svou slovní zásobou. Je lepší mluvit pomalu a 

spíše v kratších větách a předat sdělení srozumitelně a bez odbíhání. Vyvarujte se 

řečnických otázek.  

 

6. Buď trpělivý  

Pokud člověk s autismem nereaguje na vyřčené, nemusí to znamenat, že odpovědět 

nechce. Pokud se dlouze rozmýšlí, nepobízejte ho, ale přeformulujte otázku.  

 

7. Rozumět a vědět  

Pokud rozumí a přesto se nevyjadřuje, pak je možné, že si v panice nedokáže rozmyslet 

odpověď. Nebojte se bez afektu zopakovat otázku – pomůžete mu tak se na odpověď 

soustředit.  

 

8. Jaký je den?  



Člověk v autistické krizi může mít zhoršenou orientaci v čase a prostoru – pomozte mu 

popsáním, co se dělo, děje a dít bude. Pokud váhá při chůzi, tak ho doprovoďte, přestože 

zná cestu.  

 

9. Omezuj pohled do očí  

Každý pohled do očí a zejména navázání očního kontaktu může vyvolat v člověku s 

autismem nejistotu nebo i paniku.  

 

10. Dej najevo pochopení  

Rozhodně neproděláte, když vyjádříte účast. Vyvarujte se ale frází, místo „To přejde“ 

řekněte raději „Chci vám pomoci“ – bude to srozumitelné a povede to k ujištění, že na to 

není sám.  

 

„Pamatuj, že tvá slova jsou činem.“ (Antoine de Saint-Exupéry) 

 


