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Zkratka - Význam zkratky

CO - civilní ochrana
EVA - evakuace
HZS - hasi čský záchranný sbor
IZS - integrovaný záchranný systém
KŠ - krizový štáb
KÚ - krajský ú řad
MÚ ORP - m ěstský ú řad obce s rozší řenou p ůsobností
MPD - mimopracovní doba
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy
MU - mimo řádná událost
NP - nadzemní podlaží
OÚ - obecní ú řad
OPIS HZS - opera ční a informa ční st ředisko HZS
ORP - obec s rozší řenou p ůsobností
PaFO - právnické a fyzické osoby
PČR - Policie České republiky
PD - pracovní doba
PIO - prost ředky individuální ochrany
PO - požární ochrana
PP - podzemní podlaží
STOÚ - stálý tlakov ě odolný úkryt
VS - výdejní st ředisko
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Úvodem k plánu
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Účelem tohoto plánu je vytvo ření podmínek pro p řipravenost vedoucích pracovník ů školských

zařízení (dále jen školy) na činnost p ři vzniku mimo řádných událostí s cílem ochránit

životy a zdraví d ětí, žák ů a zam ěstnanc ů školy v souladu s Ústavním zákonem č. 110/1998

Sb., o bezpe čnosti České republiky. Tento zákon stanoví, že základní po vinností státu,

krom ě jiného, je ochrana život ů, zdraví, majetkových hodnot a životního prost ředí.

Právnickým a fyzickým osobám se ukládá na této povi nnosti státu se podílet.

Je řada událostí, které mohou podstatn ě ovlivnit chod spole čnosti na teritoriu našeho

státu. Mezi n ě pat ří i živelní pohromy (povodn ě a záplavy, požáry, vich řice, vysoké

sněhové pokrývky, krupobití), havárie, požáry a doprav ní nehody spojené s únikem

nebezpe čných látek do životního prost ředí (havárie v chemických provozech, radia ční

havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozi t životy a zdraví obyvatel a zp ůsobit

velké škody na majetku a životním prost ředí. Ve všech vysp ělých zemích sv ěta se státní

orgány a obyvatelé p řipravují na řešení t ěchto situací s cílem eliminovat jejich vznik a v

případ ě jejich vzniku omezit ú činky na nejnižší možnou míru.

Jedním z mnoha zákon ů, který navazuje na výše zmín ěný Ústavní zákon, a zabývá se

problematikou ochrany život ů, zdraví obyvatelstva je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném

záchranném systému a o zm ěně n ěkterých zákon ů. Tyto povinnosti zmi ňuje i Zákoník práce

(zákon č.65/1995 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů), kde je v § 132a čl.6 stanoveno:

"Zaměstnavatel p řijímá opat ření pro p řípad zdolávání mimo řádných událostí, jako jsou

havárie, požáry a povodn ě, jiné vážné nebezpe čí a evakuace zam ěstnanc ů" a v dalším je

nařízena povinnost k zabezpe čení t ěchto činností zajistit pot řebný po čet zam ěstnanc ů.

V p řípad ě, že živelní pohromy, ekologické nebo pr ůmyslové havárie a další mimo řádné

události svými dopady ohrožují rozsáhlá území vyhla šuje vláda pro toto území nebo celé

území státu nouzový stav. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení umož ňuje také

primátorovi hl.m. Prahy a hejtmanovi kraje vyhlásit  p ři vzniku obdobné situace pro celé

území m ěsta (kraje), nebo jeho část stav nebezpe čí. Na výzvu krizového orgánu kraje jsou

školy ur čené krizovým plánem povinny zpracovat plán krizové připravenosti, kterým se pro

účely zákona rozumí plán, ve kterém je upravena p říprava p říslušné právnické osoby k

řešení situací p ři vyhlášení krizových stav ů. Školy mohou být ur čeny krizovým plánem kraje

k vykonávání pé če o žáky, pokud tuto pé či nemohou v krizové situaci vykonávat zákonní

zástupci (Vyhláška MŠMT č. 281/2001 Sb.). a nebo mohou být v krizovém plánu zařazeny mezi

objekty ur čené k zabezpe čení nouzového ubytování a stravování pro postižené obyvatelstvo v

podmínkách nouzového p řežití obyvatel obce.

Organiza ční a dokumenta ční p řipravenost vedení škol, na řešení mimo řádných a krizových

situací, musí respektovat specifiku škol a školskýc h za řízení. V plánech a dokumentaci

zohlednit, že extrémní situace mohou p řinášet u d ětí a mládeže ne čekané velmi neobvyklé

(aktivní i pasivní) reakce, které pramení z jejich nezkušenosti a neschopnosti reagovat na

dosud nepoznané situace. Proto je d ůležité p řipravenost d ětí, žák ů i zam ěstnanc ů doplnit

vhodnou formou praktických nácvik ů.

Rozsah plánu nebude definován jen jeho navrženým ob sahem ale i velikostí areálu školy,

počtem žák ů a zam ěstnanc ů a v neposlední řadě i po čtem vnit řních a vn ějších ohrožení.

V záv ěru lze konstatovat, že vzniku mimo řádných událostí sebelepší p řipraveností řídícího

managamentu nelze zcela zabránit, ale zbyte čným ztrátám na životech a zdraví d ětí, žák ů a

zaměstnanc ů lze p ředcházet nebo je snížit na minimum.
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1.  Základní údaje
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1.1   Údaje o škole
43. základní škola Plze ňNázev a adresa školy

Kramériova 17
Plze ň301 25

Mgr. Jana Ko řínkováŘeditel školy

Mgr. Eva ZdráhalováZástupce ředitele školy

1.1.1 Základní spojení na školu
Ředitelna   Sekretariát  Ohlašovna       Fax            E-mail              WWW

378038400 378035403 378035403 377327940 43zs.plzen@voln y.cz 43.zs.plzen.volny.c

z

1.1.2 Správa školy
Zřizovatel (adresa, spojení)    Majitel (adresa, spoj ení)     Správce (adresa, spojení)

Statutární m ěsto Plze ň

nám. Republiky 1, Plze ň

378032550-1

Statutární m ěsto Plze ň

nám. Republiky 1, Plze ň

378032550-1

1.1.3 Sou části školy - škola a dislokovaná pracovišt ě

Název budovy            Odpov ědný vedoucí            Adresa / telefon

Hlavní budova - Kramériova 17 Mgr. Jana Ko řínková Plze ň, Kramériova 17 / 378038400

Základní škola Lochotín Mgr. Jaroslava Koto čová Plze ň, Hanákova 20 / 377822572

Mateřská škola Lochotín Alena Jab ůrková Plze ň, Stromková 29 / 377822503

1.2   Údaje o areálu školy

1.2.1 Po čet osob v areálu školy
Pedagogi-
cký sbor

Název budovy  Ostatní
zaměstnan.

Žáci    Cizí PaFO   Celkem

Hlavní budova - Kramériova 17 21 9 315 2 347

Základní škola Lochotín 3 1 38 3 45

Mateřská škola Lochotín 2 3 25 0 30
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1.2.2 Člen ění areálu
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Název budovy
       P  o  č  e  t
NP      PP   vchod ů  vjezd ů

Hlavní budova -
Kramériova 17

3 1 4 0

Základní škola Lochotín 2 1 3 1

Mateřská škola Lochotín 1 1 2 1

Název budovy Stavební materiál

a) stavební materiál

Hlavní budova -
Kramériova 17

cihla

Základní škola Lochotín cihla

Mateřská škola Lochotín heraklit

Název budovy Zp ůsob vytáp ění

b) zp ůsob vytáp ění

Hlavní budova -
Kramériova 17

úst řední plynové

Základní škola Lochotín úst řední plynové

Mateřská škola Lochotín úst řední plynové
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1.2.3 Umístění hlavních uzávěrů a odpovědnost za jejich

      uzavření

( 1 z 10 )
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Hlavní budova - Kramériova 17Název budovy :

Elektřina

zvýšené přízemí - za předělem vlevoUmístění

Odpovědnost Martin Raška

Poznámka

Ukázková škola

( 1 z 10 )
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Hlavní budova - Kramériova 17Název budovy :

Voda

suterén - vedle regulační staniceUmístění

Odpovědnost Martin Raška

Poznámka

Plyn

vně budovy - vlevo od hlavního vchoduUmístění

Odpovědnost Martin Raška

Poznámka

Ukázková škola

( 2 z 10 )
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Hlavní budova - Kramériova 17Název budovy :

Topení

suterén - kotelnaUmístění

Odpovědnost Martin Raška

Poznámka

Klimatizace

přízemí - tělocvičnaUmístění

Odpovědnost Martin Raška

Poznámka

Ukázková škola
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Hlavní budova - Kramériova 17Název budovy :

Ventilace

přízemí - školní kuchyněUmístění

Odpovědnost Klára Pospěchová

Poznámka

Ukázková škola
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Základní škola LochotínNázev budovy :

Elektřina

přízemí - vlevo od hlavního vchoduUmístění

Odpovědnost Mgr. Jaroslava Kotočová

Poznámka

Voda

suterén - místnost proti schodůmUmístění

Odpovědnost Iveta Žižková

Poznámka

Ukázková škola

( 5 z 10 )
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Základní škola LochotínNázev budovy :

Plyn

vně budovy - vpravo od hlavního vchoduUmístění

Odpovědnost Iveta Žižková

Poznámka

Topení

suterén - kotelnaUmístění

Odpovědnost Iveta Žižková

Poznámka

Ukázková škola
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Základní škola LochotínNázev budovy :

Klimatizace

neníUmístění

Odpovědnost

Poznámka

Ventilace

neníUmístění

Odpovědnost

Poznámka

Ukázková škola
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Mateřská škola LochotínNázev budovy :

Elektřina

přízemí - proti hlavnímu vchoduUmístění

Odpovědnost Alena Jabůrková

Poznámka

Voda

suterén - kotelnaUmístění

Odpovědnost Alena Jabůrková

Poznámka

Ukázková škola
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Strana 7



Ukázková škola

( 9 z 10 )

Strana 7

Mateřská škola LochotínNázev budovy :

Plyn

suterén - chodba vedoucí do sklado potravinUmístění

Odpovědnost Alena Jabůrková

Poznámka

Topení

přízemí - kotelnaUmístění

Odpovědnost Alena Jabůrková

Poznámka

Ukázková škola
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Mateřská škola LochotínNázev budovy :

Klimatizace

neníUmístění

Odpovědnost

Poznámka

Ventilace

suterén - u zadního vchoduUmístění

Odpovědnost Alena Jabůrková

Poznámka

Ukázková škola

( 10 z 10 )
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1.2.4 Prostory s nebezpe čím vzniku mimo řádné události

Podlaží budovy               Místnost / prostor            Zdroj nebezpe čí

Strana 8

Hlavní budova - Kramériova 17Název budovy :

suterén plynová kotelna zemní plyn

Základní škola LochotínNázev budovy :

suterén plynová kotelna zemní plyn

Mateřská škola LochotínNázev budovy :

přízemí plynová kotelna zemní plyn
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2.  Údaje o spojení

Jméno           Funkce

2.1   Spojení v areálu školy

2.1.1 Údaje o spojení na zam ěstnance
Telefon prac.
    mobil

Adresa bydlišt ě

    telefon
Víkendová adresa
    telefon

( 1 z 2 )
Strana 9

Hlavní budova - Kramériova 17Název budovy :

Mgr. Jana
Kořínková

ředitelka 377038408 Dvořákova 22

323 00 Plze ň

376521991

Borovany 511, okr.

Tachov

587445669

Mgr. Eva
Zdráhalová

statutární

zástupce

ředitele

378035401 Pivovarnická 61

326 00 Plze ň

377449524

Dolní b řežany 589

359888741

Věra Popelová hospodá řka 378035403 Žižkova 16

326 00 Plze ň

377443507

Iveta Žižková učitelka 378038408 Brn ěnská 30

323 00 Plze ň

377532240

PhDr. Olga
Víchová

učitelka 603157768 Kladenská 19

323 00 Plze ň

Martin Raška školník 734305876 Kramériova 17

301 25 Plze ň

378035406

Mgr. Jaroslava
Koto čová

učitelka 377828572 Senovážní 43

318 00 Plze ň

377381649

Jana R ůži čková uklíze čka 723545795 Limburská 115

322 00 Plze ň

Drahomíra
Neubauerová

školnice 377322553 Jasmínová 587

322 00 Plze ň

Klára
Pospěchová

vedoucí

školního

stravování

369877411

602358777

Kladenská 19

323 00 Plze ň

358966587

Rozálie Koutná vedoucí

kucha řka

326987555

603258741

Smetanova 4

322 00 Plze ň

Dana Klinková kucha řka 236987544

604587955

Zahradní 119

301 00 Plze ň

Základní škola LochotínNázev budovy :

Mgr. Eva
Dvořáková

učitelka 732784568 Londýnská 38

323 00 Plze ň

Ivana Krátká učitelka 377925503 Břeclavská 31

310 00 Plze ň

Mateřská škola LochotínNázev budovy :

Mgr. Karla
Malinová

učitelka 378038508 Brn ěnská 25

323 00 Plze ň

377529852

Mgr. Jaroslava učitelka 378538408 Kafkova 5

Ukázková škola
( 1 z 2 )

Strana 9



Ukázková škola

2.  Údaje o spojení

Jméno           Funkce

2.1   Spojení v areálu školy

2.1.1 Údaje o spojení na zam ěstnance
Telefon prac.
    mobil

Adresa bydlišt ě

    telefon
Víkendová adresa
    telefon

( 2 z 2 )
Strana 9

Mateřská škola LochotínNázev budovy :

Dubancová 301 00 Plze ň

377262196

Alena Jab ůrková učitelka 377882553 Vzdušná 12

322 00 Plze ň

377825462

Ukázková škola
( 2 z 2 )
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2.1.2 Ohlašovna

Pracovišt ě        Odpov ědnost    Telefon prac. Telefon dom.      Fax         Mobil

kancelá ř Věra Popelová 378035403 377443507

2.1.3 Spojení na cizí PaFO ve škole

Hlavní budova - Kramériova 17

Název               P ředmět činnosti   Vedoucí, telefon     Spojení v MPD

Název budovy :

Stomatologická ordinace zdravotnictví MUDr. Jará,  prac.

558698231

603287456,

689546329

Základní škola Lochotín

Název               P ředmět činnosti   Vedoucí, telefon     Spojení v MPD

Název budovy :

Holi čství a kade řnictví služby Jana Malá tel. 604

222587

tel. bydlišt ě

356987415

Ukázková škola Strana 10
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2.2   Spojení na teritoriu

Strana 11

2.2.1 Spojení na složky IZS
Složka IZS                                     Tele fon

Hasi čský záchranný sbor 150

Záchranná služba 155

Policie ČR 158

Městská policie 156

Jednotné číslo evropského tís ňového volání 112

2.2.2 Spojení na krizové orgány, organizace teritor ia a 
      havarijní  služby

Název orgánu / organizace    Vedoucí kontaktní prac ovník          Adresa

Magistrát m ěsta Plze ň -

primátor

Ing.Miroslav Kalous -

378032000

nám. Republiky 1, Plze ň

Odbor školství, mládeže a

t ělovýchovy

Ing.Dagmar Škubalová -

37803310

Kopeckého sady 11, Plze ň

Hasi čský záchranný sbor 377492201 Kaplí řova 2726/9 , Plze ň

Městská policie Plze ň Jižní

Předměstí

377320883 Husova 2727/10, Plze ň

Policie ČR Bory Obvodní odd ělení - 974321111 Družstevní 1851/16 , Plze ň

Fakultní nemocnice Plze ň 377401111 Edvarda Beneše 13, Plze ň
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3.1   Varování obyvatelstva

Varování obyvatelstva o vzniku mimo řádné události na teritoriu ČR zabezpe čuje centrální

systém sirén. U elektronických sirén je houkání dop ln ěno slovním oznámením druhu ohrožení.

Současn ě jsou v ur čených smluvn ě zabezpe čených centrálních nebo místních hromadných

informa čních prost ředcích vysílány informace o druhu ohrožení a zp ůsobu ochrany

obyvatelstva.

3.1.1 Signály
Tón                  Mír              Válka                Činnost

Kolísavý 140 vte řin Všeobecná

výstraha

Všeobecná

výstraha

Odejít do uzav řených

prostor. Poslech

sdělovacích prost ředk ů.

3.2   Vyrozum ění školy o vzniku mimo řádné události

Vyrozum ění orgán ů, organizací a obyvatelstva je informací ve řejnosti o hrozícím nebezpe čí.

Je provád ěno smluvn ě zabezpe čenými hromadnými informa čními prost ředky. Po houkání sirén

stanovené pracovišt ě (ohlašovna) provádí odposlech sirén a jedné z ur čených rozhlasových

stanic nebo televize. Jen výjime čně v p řípad ě lokálního ohrožení mimo řádnou událostí by

byla škola vyrozum ěna telefonicky MÚ ORP, OÚ nebo HZS.

3.2.1 Hromadné informa ční prost ředky
Název stanice                      Frekvence FM

Tv Prima

Tv Nova

Tv  ČT 1 a 2

Tv regionální studio ZAK Plze ň vysíl.

Plze ň-Krkavec

Rádio Šumava 91,8

Kiss Proton 90,0 / 98,2

Rádio Karolína 96,3 / 104,7

Rádio FM Plus 106,1

Rádio ČRo Plze ň 91,0 / 106,7
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V p řípad ě, že mimo řádné události vznikne v prostoru areálu školy oznám í ihned její vznik

ohlašovn ě nebo řediteli ten, kdo vznik mimo řádné události zjistí nebo zpozoruje první.

Ředitel po obdržení zprávy o vzniku mimo řádné události na teritoriu nebo v budov ě rozhodne

o další činnosti žák ů a zam ěstnanc ů a vydá k  tomu p říslušná na řízení. Text vyhlášení

jednotlivých opat ření je uveden v části "A" tohoto plánu, v tabulkách 5.1.1 - Vnit řní

ohrožení a 5.1.2 Vn ější ohrožení. S jejich obsahem musí být seznámeni v šichni vykonavatelé

z řad zam ěstnanc ů a v pot řebném rozsahu i žáci. 

Způsob p ředávání
     zpráv

Hlavní budova - Kramériova 17Název budovy :

Lokalizace
prost ředku

Poznámka              Provede

Školní rozhlas kancelá ř školy 1.) POWER, 2.) Master

na číslo 5, 3.)

tla čítko A, 4.)

vypina č na mikrofonu

Věra Popelová

Spojka byt

kancelá ř

Martin Raška

Věra Popelová

automobilem

na vedlejší

pracovišt ě

garáž  - vjezd z

ulice Vlkovy

klí če a doklady u

hospodá řky

Drahomíra Neubauerová

Způsob p ředávání
     zpráv

Základní škola LochotínNázev budovy :

Lokalizace
prost ředku

Poznámka              Provede

Spojka t řída RII/3.,4. Mgr. Eva Dvo řáková

Způsob p ředávání
     zpráv

Mateřská škola LochotínNázev budovy :

Lokalizace
prost ředku

Poznámka              Provede

Spojka kumbál Drahomíra Neubauerová
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4.1.  Údaje od územních orgán ů pro zpracování plánu

Název dokumentu         Zdroj (orgán teritoria)  Da tum vydání  Č.j. / po čet stran

Vyjád ření k možnému ohrožení

objektu

Magistrát m ěsta Plzn ě 30.5.2005 OBR/18/2005-15,

6 stran

4.2.  Řízení školy p ři vzniku mimo řádné události a po vyhlášení 
      krizového stavu
4.2.1 Krizový štáb
Pracovišt ě : Hlavní budova - Kramériova 17

Funkce v KŠ
Jméno a
příjmení

Pracovišt ě

 telefon
Adresa bydlišt ě

    telefon
Víkendová adreasa
  telefon, mobil

vedoucí Mgr. Jana
Kořínková

ředitelna

377038408

Dvořákova 22

323 00 Plze ň

376521991

Borovany 511, okr.

Tachov

587445669

Zástupce

vedoucího
Mgr. Eva
Zdráhalová

kancelá ř zástupce

ředitele

378035401

Pivovarnická 61

326 00 Plze ň

377449524

Dolní b řežany 589

359888741

Tajemník Věra Popelová kancelá ř

378035403

Žižkova 16

326 00 Plze ň

377443507

Člen Mgr.
Jaroslava
Koto čová za
ZŠ Lochotín

ZŠ Lochotín

377828572

Senovážní 43

318 00 Plze ň

377381649

Člen Alena
Jab ůrková za
MŠ Lochotín

MŠ Lochotín

377882553

Vzdušná 12

322 00 Plze ň

377825462

ředitelna

ZŠ Lochotín

Pracovišt ě

    KŠ

Hlavní

Záložní
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Činnost           Provádí

Hlavní budova - Kramériova 17Název budovy :

  Pracovišt ě

telefon, mobil
Zastupuje

  Pracovišt ě

telefon, mobil

Přijetí zprávy o

vzniku MU

Věra Popelová kancelá ř

378035403

Mgr. Eva

Zdráhalová

kancelá ř zástupce

ředitele

378035401

Vyhlášení vzniku MU

a EVA

Mgr. Jana

Kořínková

ředitelna

377038408

Mgr. Eva

Zdráhalová

kancelá ř zástupce

ředitele

378035401

Vyrozum ění cizích

PaFO

Věra Popelová kancelá ř

378035403

Mgr. Eva

Zdráhalová

kancelá ř zástupce

ředitele

378035401

Řízení evakuace Mgr. Jana

Kořínková

ředitelna

377038408

Mgr. Eva

Zdráhalová

kancelá ř zástupce

ředitele

378035401

Umožnění vstupu

jednotkám IZS

Martin Raška byt

734305876

Věra Popelová kancelá ř

378035403

Svolání Kš Mgr. Jana

Kořínková

ředitelna

377038408

Mgr. Eva

Zdráhalová

kancelá ř zástupce

ředitele

378035401

Styk s orgány

teritoria

Mgr. Jana

Kořínková

ředitelna

377038408

Mgr. Eva

Zdráhalová

kancelá ř zástupce

ředitele

378035401

Zřízení informa čního

st řediska

Věra Popelová kancelá ř

378035403

PhDr. Olga

Víchová

kabinet

přírodopisu

603157768

Zamezení vstupu do

budovy

Martin Raška byt

734305876

Věra Popelová kancelá ř

378035403

Informace velitel ům

jednotek IZS

Mgr. Eva

Zdráhalová

kancelá ř zástupce

ředitele

378035401

Mgr. Jana

Kořínková

ředitelna

377038408

Zdravotní

zabezpe čení

Mgr. Karla

Malinová

kabinet 1. stupn ě

378038508

Protipožární

zabezpe čení

Mgr. Jaroslava

Dubancová

kabinet 1. stupn ě

378538408

Příprava k výdeji

PIO a protichemická

ochrana

PhDr. Olga

Víchová

kabinet

přírodopisu

603157768

Ukrytí - zpohotovení

úkrytu

Iveta Žižková kabinet 1. stupn ě

378038408

Vypnutí hlavních

uzáv ěr ů

Martin Raška byt

734305876

Věra Popelová kancelá ř

378035403

Obsazení ohlašovny

při MU

Martin Raška byt

734305876
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4.3   Údaje pro řešení krizových stav ů

4.3.1 P ředpokládaná ubytovací kapacita školy
 Po čet kmenových t říd
(p řípadn ě i t ělocvi čny)

Plocha kmenových t říd v m2
 (p řípadn ě i t ělocvi čny)

 Po čet míst pro nouzové ubytování
(plocha kmenovýc t říd d ělena čty řmi)

20 1200 300

4.3.2 Maximální stravovací a vyva řovací kapacita školní kuchyn ě

Maximální kapacita školní kuchyn ě

(jedna sm ěna)
Maximální po čet v sou časnosti vyva řovaných 
jídel

450 320

4.3.3 Údaje o nejbližší ur čené škole
Název za řízení               Adresa          Telefon           E-mail, www

41. základní škola Karolíny Sv ětlé 10

323 00 Plze ň

377821270 zs41@pilsedu.cz

www.pilsedu.cz/~zs41
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5.  Činnost školy p ři mimo řádných situacích
Evakuace a ukrytí jsou hlavními zp ůsoby ochrany život ů a zdraví osazenstva školy p ři vzniku mimo řádných
událostí. Provádí se p ři vzniku mimo řádných událostí vyplývajících z vnit řních a vn ějších ohrožení a nebo na
příkaz územních orgán ů.

5.1   Hlavní činnosti - evakuace a ukrytí
E V A K U A C E :

Všechny únikové cesty v objektu musí být trvale ozn ačeny a udržovány jako pr ůchozí.

V t řídních knihách vedeme p řehled spojení na rodi če žák ů.

Evakuaci žák ů a zam ěstnanc ů řídí řídící evakuace, jehož musí znát všichni zam ěstnanci. 

Ohlašovna (ur čená osoba) odpovídá za vyhlášení evakuace stanovený m zp ůsobem a textem pro celý areál školy.

Za provedení evakuace p řítomných žák ů odpovídají vyu čující u čitelé.

Vyučující u čitelé zárove ň odpovídají za vyrozum ění sousedních t říd.

Určení zam ěstnanci provedou kontrolu opušt ění ur čených prostor ů (u čebny, i v kterých se vyu čovalo, kabinety, WC, šatny a sklepní

prostory).

Ve shromaždišti provedou vyu čující u čitelé kontrolu p řítomnosti evakuovaných žák ů, po řídí seznam evakuovaných žák ů t řídy, kterou

vedli p ři evakuaci a výsledek ohlásí řídícímu evakuace a p ředají řídícímu evakuace vypracovaný seznam.

Evakuace materiálu a za řízení se provádí dle časových možností jen na zvláštní p říkaz řídícího evakuace který zajistí i jeho

st řežení.

Shromaždišt ě evakuovaných osob slouží k poskytování první pomoc i zran ěným.

Výsledek evakuace ohlásí řídící evakuace řediteli a veliteli zasahující jednotky IZS.

Výměna vyu čujících u čitel ů za t řídní u čitele se provádí na pokyn ředitele školy. 

U K R Y T Í  :

Při ohrožení školy zejména nebezpe čnou látkou v plynné fázi, provádíme ukrytí v budov ě školy. Hlavní zásady p ři ukrytí :

a) v p řípad ě, že neznáme druh nebezpe čné látky, p ředpokládáme, že je toxická a t ěžší než vzduch (ukrýváme se ve vyšších

poschodích)

b) ukrýváme se na odvrácené stran ě budovy od zdroje nebezpe čné látky

c) ut ěsníme úkrytové prostory

d) použijeme prost ředky individuální ochrany 

e) snížíme pohyb na minimum

f) místnost opouštíme po konzultaci a na p římou výzvu územního krizového štábu

Ukázková škola
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Druh ohrožení Zdroj ohrož.           Činnost školy               Zp ůsob vyhlášení / Poznámka               Text vyhláše ní

5.1.1 VNIT ŘNÍ OHROŽENÍ

Název budovy : Hlavní budova - Kramériova 17

Hrozba
bombou

rozhlasem Pozor, vyhlašuji evakuaci budovy.

Všichni žáci pod vedením u čitel ů

urychlen ě opustí budovu a

soust ředí se na parkovišti v

Husově ulici u ČNB. T řídní knihy

a spojení na rodi če s sebou.

budova školy p řerušení výuky, evakuace žák ů a

zaměstnanc ů na vn ější

shromaždišt ě

Nalezení
nástražného
výbušného
systému

rozhlasem Pozor, vyhlašuji evakuaci budovy.

Všichni žáci pod vedením u čitel ů

urychlen ě opustí budovu a

soust ředí se na parkovišti v

Husově ulici u ČNB. P ři evakuaci

se vyhn ěte ohroženému prostoru.

Třídní knihy a spojení na rodi če

s sebou.

budova školy p řerušení výuky, znemožn ění

přístupu na ohrožené místo,

evakuace žák ů a zam ěstnanc ů na

vnější shromaždišt ě, za snížené

viditelnosti a p ři použití

školního rozhlasu vypnout

elekt řinu až po evakuaci

Násilné
vniknutí,
vzetí
rukojmí

spojkou Ústní sd ělení : Všichni žáci pod

vedením u čitel ů a všichni

zaměstnanci z technických d ůvod ů

v tichosti opustí budovu školy a

soust ředí se ve skrytém prostoru

v blízkosti školy. T řídní knihy a

spojení na rodi če s sebou.

budova

školy,

teroristé

přerušení výuky, evakuace všech

nezadržovaných osob do skrytého

prostoru mimo budovu školy,

nepoužívat školní rozhlas, po

akci vypracovat seznamy

evakuovaných osob

Požár rozhlasem Pozor, vyhlašuji požární evakuaci

budovy. Všichni žáci pod vedením

učitel ů urychlen ě opustí školní

budovu a soust ředí se na

parkovišti v Husov ě ulici u ČNB.

Třídní knihy a spojení na rodi če

s sebou.

budova školy p řerušení výuky, evakuace žák ů a

zaměstnanc ů na vn ější

shromaždišt ě, za snížené

viditelnosti a p ři použití

školního rozhlasu vypnout

elekt řinu až po evakuaci

Příjem
podez řelé
zásilky

rozhlasem Pozor, vyhlašuji evakuaci budovy.

Všichni žáci pod vedením u čitel ů

urychlen ě opustí budovu a

soust ředí se na parkovišti v

budova školy p řerušení výuky, nedotýkat se

podez řelé zásilky, p řekrýt ji

obalem a ozna čit, evakuace žák ů a

zaměstnanc ů na vn ější
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Husově ulici u ČNB. P ři evakuaci

se vyhn ěte ohroženému prostoru.

Třídní knihy a spojení na rodi če

s sebou.

shromaždišt ě, za snížené

viditelnosti a p ři použití

školního rozhlasu vypnout

elekt řinu až po evakuaci

Únik
nebezpe čné
látky do
kanalizace

rozhlasem Pozor, do kanalizace pronikla

nebezpe čná látka. Nepoužívejte

záchody ani umyvadla a p řesu ňte

se do prostor ů školy, ve kterých

není vyúst ění kanalizace. Zav řete

okna a dve ře, použijte

improvizované prost ředky ochrany.

kanaliza ční

systém

okamžit ě kontaktovat územní

krizový orgán a zjistit, zda je

možno provést evakuaci, v

případ ě, že se spojení

neuskute ční, zaujmout prostory

školy bez vyúst ění kanalizace,

ut ěsnění všech kanaliza čních

vstup ů

Únik
zemního
plynu

spojkou Pozor, došlo k úniku plynu.

Nevypínejte ani nezapínejte

elektrické spot řebi če,

nepoužívejte ohe ň a otev řete

okna. Žáci pod vedením u čitel ů

opustí budovu a soust ředí se na

parkovišti v Husov ě ulici u ČNB.

Třídní knihy a spojení na rodi če

s sebou.

budova školy p řerušení výuky, evakuace žák ů a

zaměstnanc ů na vn ější

shromaždišt ě, nepoužívat školní

rozhlas, ihned vypnout školní

zvon ění, otev ření oken a jejich

zajišt ění proti zav ření pr ůvanem

Výbuch
zemního
plynu

rozhlasem Pozor, vyhlašuji evakuaci budovy.

Všichni žáci pod vedením u čitel ů

urychlen ě opustí školní budovu a

soust ředí se na parkovišti v

Husově ulici u ČNB. T řídní knihy

a spojení na rodi če s sebou.

budova školy p řerušení výuky, evakuace žák ů a

zaměstnanc ů na vn ější

shromaždišt ě, za snížené

viditelnosti a p ři použití

školního rozhlasu vypnout

elekt řinu až po evakuaci
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5.  Činnost školy p ři mimo řádných situacích
Evakuace a ukrytí jsou hlavními zp ůsoby ochrany život ů a zdraví osazenstva školy p ři vzniku mimo řádných
událostí. Provádí se p ři vzniku mimo řádných událostí vyplývajících z vnit řních a vn ějších ohrožení a nebo na
příkaz územních orgán ů.

5.1   Hlavní činnosti - evakuace a ukrytí
E V A K U A C E :

Všechny únikové cesty v objektu musí být trvale ozn ačeny a udržovány jako pr ůchozí.

V t řídních knihách vedeme p řehled spojení na rodi če žák ů.

Evakuaci žák ů a zam ěstnanc ů řídí řídící evakuace, jehož musí znát všichni zam ěstnanci. 

Ohlašovna (ur čená osoba) odpovídá za vyhlášení evakuace stanovený m zp ůsobem a textem pro celý areál školy.

Za provedení evakuace p řítomných žák ů odpovídají vyu čující u čitelé.

Vyučující u čitelé zárove ň odpovídají za vyrozum ění sousedních t říd.

Určení zam ěstnanci provedou kontrolu opušt ění ur čených prostor ů (u čebny, i v kterých se vyu čovalo, kabinety, WC, šatny a sklepní

prostory).

Ve shromaždišti provedou vyu čující u čitelé kontrolu p řítomnosti evakuovaných žák ů, po řídí seznam evakuovaných žák ů t řídy,  kterou

vedli p ři evakuaci a výsledek ohlásí řídícímu evakuace a p ředají řídícímu evakuace vypracovaný seznam.

Evakuace materiálu a za řízení se provádí dle časových možností jen na zvláštní p říkaz řídícího evakuace který zajistí i jeho

st řežení.

Shromaždišt ě evakuovaných osob slouží k poskytování první pomoc i zran ěným.

Výsledek evakuace ohlásí řídící evakuace řediteli a veliteli zasahující jednotky IZS.

Výměna vyu čujících u čitel ů za t řídní u čitele se provádí na pokyn ředitele školy. 

U K R Y T Í  :

Při ohrožení školy zejména nebezpe čnou látkou v plynné fázi, provádíme ukrytí v budov ě školy. Hlavní zásady p ři ukrytí :

a) v p řípad ě, že neznáme druh nebezpe čné látky, p ředpokládáme, že je toxická a t ěžší než vzduch (ukrýváme se ve vyšších

poschodích)

b) ukrýváme se na odvrácené stran ě budovy od zdroje nebezpe čné látky

c) ut ěsníme úkrytové prostory

d) použijeme prost ředky individuální ochrany 

e) snížíme pohyb na minimum

f) místnost opouštíme po konzultaci a na p římou výzvu územního krizového štábu
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Druh ohrožení Zdroj ohrož.           Činnost školy               Zp ůsob vyhlášení / Poznámka               Text vyhláše ní

5.1.2 VN ĚJŠÍ OHROŽENÍ
!!! P ři vn ějším ohrožení nebezpe čnými látkami provád ět evakuaci pouze na p říkaz územních orgán ů !!!

Název budovy : Hlavní budova - Kramériova 17

Epidemie rozhlasem Pozor, hrozí epidemie nakažlivé

nemoci. Na řizuji d ůsledné

dodržování následujících opat ření

: ....

teritorium dodržování pravidel hygieny dle

instrukcí zdravotnických orgán ů a

orgán ů hygieny

Exploze v
okolí školy
s ohrožením
budovy
školy
požárem

rozhlasem Pozor, v blízkosti školy došlo k

výbuchu (požáru). Všichni žáci

pod vedením u čitel ů urychlen ě

opustí budovu a soust ředí se na

parkovišti v Husov ě ulici u ČNB.

Třídní knihy a spojení na rodi če

s sebou.

postižený

objekt

přerušení výuky, evakuace žák ů a

zaměstnanc ů na vn ější

shromaždišt ě, za snížené

viditelnosti a p ři použití

školního rozhlasu vypnout

elekt řinu až po evakuaci

Exploze v
okolí školy
s ohrožením
školy
zplodinami
hoření

rozhlasem Pozor, v blízkosti školy došlo k

explozi a požáru. Nebezpe čné

zplodiny ho ření sm ěřují k budov ě

školy. P řesu ňte se do u čeben ve

vyšších poschodích na odvrácené

stran ě od místa výbuchu. Zav řete

okna a dve ře, použijte

improvizované prost ředky ochrany.

postižený

objekt

přerušení výuky, zaujmout

prostory na odvrácené stran ě od

incidentu, rad ěji ve vyšších

poschodích, ut ěsnit okna a dve ře,

použít improvizované prost ředky

ochrany, snížit pohyb na minimum

Inverze,
smogová
situace

rozhlasem Pozor, z d ůvodu vyhlášení

nejvyššího stupn ě zne čišt ění

ovzduší zakazuji až do odvolání

vycházení z budovy školy.

nepříznivý

stav

atmosféry

zákaz vycházení žák ů a

zaměstnanc ů z budovy školy,

povolat zp ět do budovy žáky a

zaměstnance, kte ří mají

vyu čování, nebo p řestávku v

areálu, pop řípad ě v blízkosti

školy

Radia ční
havárie

rozhlasem Pozor, okolí školy je zasaženo

radiací. P řesu ňte se do

nejnižších prostor ů budovy školy.

Použijte improvizované prost ředky

ochrany. Neopoušt ějte budovu.

teritorium p řerušení výuky, ukrytí v budov ě

školy v p řízemí a suterénu,

použití improvizovaných

prost ředk ů ochrany, povolat zp ět

do budovy žáky a zam ěstnance,
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Nejezte a nepijte. Vy čkejte

dalších pokyn ů.

kte ří mají vyu čování, nebo

přestávku v areálu, pop řípad ě v

blízkosti školy

Občanské
nepokoje

učitelé informují žákyteritorium neopoušt ět budovu školy, v ěnovat

zvýšenou pozornost ostraze budovy

školy, neznámé a podez řelé osoby

hlásit vedení školy, seznámit

učitele s p řijatými opat řeními,

učitelé informují žáky

Přerušení
dodávek
pitné vody

rozhlasem

při dlouhodobém p řerušení dodávky

vody

Byla p řerušena dodávka vody. Do

doby obnovení dodávky používejte

vodu z p řistavené cisterny.

Neplýtvejte vodou ur čenou k

provozu WC.

veřejný

vodovod

uzav řít hlavní uzáv ěr vody a

všechny vodovodní kohoutky,

zabezpe čit nouzové zásobování

vodou (pitná voda, užitková voda

- WC), o p řijatých opat řeních

informovat žáky a zam ěstnance

Přerušení
dodávek
plynu

rozhlasem

při dlouhodobém p řerušení dodávky

plynu

Byla p řerušena dodávka plynu.

Uzavřete p řívody plynu na všech

spot řebi čích.

rozvod plynu uzav řít hlavní uzáv ěr plynu,

ur čit opat ření pro zabezpe čení

provozu školy (topení, va ření), o

přijatých opat řeních informovat

žáky, zam ěstnance a rodi če

Přerušení
dodávky
elektrické
energie

rozhlasem

při dlouhodobém p řerušení dodávky

elektrické energie

Pozor, byla p řerušena dodávka

elektrické energie. Vypn ěte

všechny elektrické spot řebi če.

Připravte se k použití nouzového

osv ětlení.

elektrická

rozvodná sí ť

vypnout hlavní uzáv ěr elekt řiny,

vypnout všechny elektrické

spot řebi če, zajistit náhradní

osv ětlení (topení), o p řijatých

opat řeních informovat žáky,

zaměstnance a rodi če

Sněhové
kalamity,
námrazy

nepříznivá

meteorologic

ká situace

odklízet sníh a zajistit posyp

chodník ů u školy, zajistit

odklízení sn ěhu na plochých

st řechách školy, likvidace

nebezpe čných rampouch ů

Nebezpe čí
teroristick
ého
napadení

dosud

nespecifikov

aná

teroristická

činnost

přijmout nutná opat ření (režim

vstupu do školy, rozší ření

provozu ŠD, zp ůsob odchodu žák ů

po vyu čování ....), o p řijatých

opat řeních informovat žáky,

zaměstnance a rodi če
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Únik
nebezpe čné
látky v
okolí školy

rozhlasem Pozor, v blízkosti školy unikla

neznámá látka. Zav řete okna a

dve ře. P řesu ňte se do t říd v

nejvyšších poschodích, na

odvrácené stran ě od havárie.

Použijte improvizované prost ředky

ochrany, snižte pohyb na minimum.

Vyčkejte dalších pokyn ů.

statické a

pohyblivé

zdroje

ohrožení

přerušení výuky, zaujmout

prostory na odvrácené stran ě od

havárie, rad ěji ve vyšších

poschodích, použít improvizované

prost ředky ochrany, snížit pohyb

na minimum

Vich řice a
silné
větrné
poryvy

rozhlasem Pozor, z d ůvodu nep říznivé

meteorologické situace zakazuji

až do odvolání vycházení z budovy

školy. V p řípad ě zhoršení situace

vyhlásím p řesun žák ů a

zaměstnanc ů do nižších poschodí

budovy.

nepříznivá

meteorologic

ká situace

v p řípad ě pot řeby p řerušení

výuky, zákaz vycházení z budovy

školy, zaujmout nižší poschodí

budovy, povolat zp ět do budovy

žáky a zam ěstnance, kte ří mají

vyu čování, nebo p řestávku v

areálu, pop řípad ě v blízkosti

školy

Zemět řesení
, sesuvy
půdy,
propad
zemských
dutin

rozhlasem Pozor, vyhlašuji evakuaci budovy.

Všichni žáci pod vedením u čitel ů

urychlen ě opustí školní budovu a

soust ředí se na parkovišti v

Husově ulici u ČNB. T řídní knihy

a spojení na rodi če s sebou.

nestabilita

zemské k ůry

přerušení výuky, evakuace žák ů a

zaměstnanc ů na vn ější

shromaždišt ě, za snížené

viditelnosti a p ři použití

školního rozhlasu vypnout

elekt řinu až po evakuaci
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Ohrožení         Shromaždišt ě osob    Shromaždišt ě materiálu        Trasa

Hlavní budova - Kramériova 17Název budovy :

Hrozba bombou parkovišt ě v Husov ě

ulici u ČNB

1. stupe ň : zadním

vchodem na h řišt ě a

zadní bránou do ulice

Havlí čkova, p řes

přechod na

parkovišt ě, 2. stupe ň

: hlavním vchodem na

parkovišt ě

Nalezení
nástražného
výbušného systému

parkovišt ě v Husov ě

ulici u ČNB

1. stupe ň : zadním

vchodem na h řišt ě a

zadní bránou do ulice

Havlí čkova, p řes

přechod na

parkovišt ě, 2. stupe ň

: hlavním vchodem na

parkovišt ě

Násilné vniknutí,
vzetí rukojmí

skrytý prostor mimo

budovu školy

použití východ ů,

které nejsou

kontrolovány

teroristy

Požár parkovišt ě v Husov ě

ulici u ČNB

školní h řišt ě 1. stupe ň : zadním

vchodem na h řišt ě a

zadní bránou do ulice

Havlí čkova, p řes

přechod na

parkovišt ě, 2. stupe ň

: hlavním vchodem na

parkovišt ě

Příjem podez řelé
zásilky

parkovišt ě v Husov ě

ulici u ČNB

1. stupe ň : zadním

vchodem na h řišt ě a

zadní bránou do ulice

Havlí čkova, p řes

přechod na

parkovišt ě, 2. stupe ň

: hlavním vchodem na

parkovišt ě

Únik nebezpe čné
látky do kanalizace

prostory školy bez

umyvadel a WC

Únik zemního plynu parkovišt ě v Husov ě

ulici u ČNB

1. stupe ň : zadním

vchodem na h řišt ě a

zadní bránou do ulice

Havlí čkova, p řes

přechod na

parkovišt ě, 2. stupe ň

: hlavním vchodem na

parkovišt ě

Výbuch zemního
plynu

parkovišt ě v Husov ě

ulici u ČNB

školní h řišt ě 1. stupe ň : zadním

vchodem na h řišt ě a

zadní bránou do ulice

Havlí čkova, p řes

přechod na
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Ohrožení         Shromaždišt ě osob    Shromaždišt ě materiálu        Trasa

Hlavní budova - Kramériova 17Název budovy :

parkovišt ě, 2. stupe ň

: hlavním vchodem na

parkovišt ě

Exploze v okolí
školy s ohrožením
budovy školy
požárem

parkovišt ě v Husov ě

ulici u ČNB

školní h řišt ě 1. stupe ň : zadním

vchodem na h řišt ě a

zadní bránou do ulice

Havlí čkova, p řes

přechod na

parkovišt ě, 2. stupe ň

: hlavním vchodem na

parkovišt ě

Exploze v okolí
školy s ohrožením
školy zplodinami
hoření

učebny ve vyšších

poschodích školy na

odvrácené stran ě od

havárie

Inverze, smogová
situace

uvnit ř budovy školy

Radia ční havárie přízemí a suterén

budovy školy

Únik nebezpe čné
látky v okolí školy

učebny ve vyšších

poschodích školy na

odvrácené stran ě od

havárie

Vich řice a silné
větrné poryvy

přízemí a suterén

budovy školy

Zemět řesení, sesuvy
půdy, propad
zemských dutin

parkovišt ě v Husov ě

ulici u ČNB

1. stupe ň : zadním

vchodem na h řišt ě a

zadní bránou do ulice

Havlí čkova, p řes

přechod na

parkovišt ě, 2. stupe ň

: hlavním vchodem na

parkovišt ě
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Činnost p ři EVA        Prostor činnosti          Provádí             Zastupuje

Hlavní budova - Kramériova 17Název budovy :

Řídící evakuace ředitelna Mgr. Jana Ko řínková Mgr. Eva Zdráhalová

Kontrola po čtu

evakuovaných žák ů

parkovišt ě v Husov ě

ulici u ČNB

vyu čující u čitelé

Kontrola po čtu

evakuovaných zam ěstnanc ů

parkovišt ě v Husov ě

ulici u ČNB

vedoucí pracovníci

Kontrola opušt ění ur čených

prostor ů

suterén + p řízemí Martin Raška V ěra Popelová

Kontrola opušt ění ur čených

prostor ů

1. poschodí Mgr. Karla Malinová Mgr. Jaroslava

Dubancová

Kontrola opušt ění ur čených

prostor ů

2. poschodí PhDr. Olga Víchová Iveta Žižková

Činnost p ři EVA        Prostor činnosti          Provádí             Zastupuje

Základní škola LochotínNázev budovy :

Řídící evakuace ZŠ Lochotín Mgr. Jana Ko řínková Mgr. Jaroslava

Koto čová

Kontrola po čtu

evakuovaných žák ů

prostor p řed školou vyu čující u čitelé

Kontrola po čtu

evakuovaných zam ěstnanc ů

vedoucí zam ěstnanci

Kontrola opušt ění ur čených

prostor ů

celá budova školy Jana R ůži čková Mgr. Eva Dvo řáková

Činnost p ři EVA        Prostor činnosti          Provádí             Zastupuje

Mateřská škola LochotínNázev budovy :

Řídící evakuace MŠ Lochotín Mgr. Jana Ko řínková Alena Jab ůrková

Kontrola po čtu

evakuovaných žák ů

školní zahrada vyu čující u čitelky

Kontrola po čtu

evakuovaných zam ěstnanc ů

školní zahrada vedoucí pracovníci

Kontrola opušt ění ur čených

prostor ů

celá budova mate řské

školy

Drahomíra

Neubauerová

Ivana Krátká
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6.  Organiza ční opat ření

6.1   Hlášení o vzniku mimo řádné události
Hlášení o vzniku mimo řádné události podává ředitel (krizovým) orgán ům obce a

zřizovateli už v pr ůběhu jejího řešení. Obsah a čas telefonického hlášení musí

být následn ě zaznamenán písemnou formou. 

Obsah hlášení ur čeným orgán ům :

" datum, hodina a místo vzniku mimo řádné události

" druh, charakter vzniklé mimo řádné události

" dosud zjišt ěné následky mimo řádné události

" po čty zran ěných, mrtvých či poh řešovaných žák ů a zam ěstnanc ů

" p ředběžné škody na majetku

" odhad možného p řerušení činnosti v p ůvodní budov ě

" p řijatá opat ření vlastní a opat ření jednotek IZS

" požadavky na z řizovatele nebo MÚ ORP

" čas dalšího hlášení

Podrobnou písemnou zprávu o vzniku, ú čincích a následcích mimo řádné události vyhotoví

ředitel dle pokyn ů z řizovatele (obce) v ur čeném obsahu a termínu.
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6.2 Školení a p říprava zam ěstnanc ů 
 
Zpracovaný a ředitelem schválený plán je závazným dokumentem pro všechny 
zaměstnance. K jeho optimálnímu využití v p řípad ě vzniku mimo řádné události je 
nutné, aby všichni zam ěstnanci a hlavn ě vykonavatelé byli seznámeni s jeho 
obsahem a jim uloženými úkoly. Vykonavatel ům nebo pracovištím se vydávají 
příslušné části plánu nebo výpisy. Prezen ční listiny ze školení zam ěstnanc ů se 
založí do plánu a jsou jeho sou částí. V nezbytn ě nutné mí ře se seznamují s plánem 
i cizí právnické a fyzické osoby v objektu školy po dnikající nebo bydlící. 
 
 
 
 
 

6.3 Zm ěny a opravy plánu  

 
Opravy a aktualizace (zm ěny) v textu a opat řeních plánu se provádí operativn ě a 
pr ůběžně dle d ůležitosti vzniklých zm ěn (personální, technické, organiza ční a 
nebo zm ěny v ohrožení). Všechny zm ěny schvaluje ředitel, který zárove ň rozhodne o 
nutnosti seznámení zam ěstnanc ů se zm ěnami. Zm ěny a opravy plánu se zaznamenávají 
a jsou sou částí plánu.   
 


