
Ukázková škola
Budova : Hlavní budova - Kramériova 17

Seznam p říloh - vnit řní ohrožení

Hrozba bombou

Nalezení nástražného výbušného systému v budov ě školy

Násilné vniknutí, vzetí rukojmí

Požár budovy školy

Příjem podez řelé zásilky

Únik nebezpe čné látky do kanalizace

Únik zemního plynu v budov ě školy

Výbuch zemního plynu v budov ě školy

Typ ohrožení : vnit řní



Ukázková škola
Budova : Hlavní budova - Kramériova 17

Seznam p říloh - vn ější ohrožení

Epidemie

Exploze v okolí školy s ohrožením budovy školy požá rem

Inverze, smogová situace

Radia ční havárie

Narušení vodního díla - zvláštní povode ň

Občanské nepokoje

Exploze v okolí školy s ohrožením školy zplodinami hoření

Přerušení dodávek pitné vody

Přerušení dodávek plynu

Přerušení dodávky elektrické energie

Přerušení dodávky tepla

Sněhové kalamity, námrazy

Nebezpe čí teroristického napadení

Únik nebezpe čné látky v okolí školy

Vich řice a silné v ětrné poryvy

Záplavy a povodn ě

Zemět řesení, sesuvy p ůdy, propad zemských dutin

Záplavy a povodn ě v míst ě do časného ubytování

Vich řice, v ětrné poryvy, p řívalové dešt ě a krupobití mimo školu

Typ ohrožení : vnější
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Činnost                Provede               Zastupu je             Poznámka

Anonymní hrozba bombou je jedno z možných vnit řních ohrožení, které provozu vzd ělávacího

zařízení hrozí. V p řijímaných opat řeních je nejvýhodn ější formou ochrany žák ů a

zaměstnanc ů rychlé provedení jejich evakuace. P ři oznámení hrozby je rozhodující také

činnost p říjemce zprávy. Vhodné jednání a vyt ěžování oznamovatele (teroristy), pomohlo v

řadě p řípad ů k jeho odhalení, nebo zrušení hrozby. Hrozbu nelze  podce ňovat nebo spoléhat

na teroristou udané časové údaje o výbuchu (za n ěkolik hodin). P říslušná opat ření se

provádí ihned dle p řipravené dokumentace a vzniklé situace v budov ě. Další opat ření se

provádí dle pokyn ů velitele p řítomné skupiny pyrotechnik ů P ČR.

Hrozba bombou

Obsazení ohlašovny

při b ěžném provozu

školy.

Určená osoba

Věra Popelová

Mgr. Eva Zdráhalová

Obsazení ohlašovny v

případ ě zpohotovení

krizového štábu školy

nebo vyhlášení

krizového stavu.

Určená osoba

Martin Raška

Příjem anonymní

hrozby - vyt ěžení

teroristy.

Příjemce zprávy

Ohlašovna

Věra Popelová

Martin Raška

Mgr. Eva Zdráhalová P říjemcem m ůže být

každý zam ěstnanec

nebo žák. Zaznamenat

čas p říjmu zprávy.

Oznámit p řesné zn ění

textu hrozby řediteli

školy.

Příjemce zprávy

Ohlašovna

Věra Popelová

Martin Raška

Mgr. Eva Zdráhalová

Oznámit zjišt ěnou

skute čnost P ČR a

zřizovateli.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

PČR 158

Jednotné číslo

tís ňového volání 112

Rozhodnutí o

provedení evakuace.

Příkaz  řídícímu

evakuace k provedení

evakuace.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

S udáním shromaždišt ě

a následné trasy

přesunu na neohrožená

místa.

Vyhlášení evakuace s

ur čením místa

shromaždišt ě.

Řídící evakuace

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová Pozor, vyhlašuji

evakuaci budovy.

Všichni žáci pod

vedením u čitel ů

urychlen ě opustí

školní budovu a

soust ředí se na

vnějším shromaždišti.

Třídní knihy a

spojení na rodi če s

sebou.

Informovat cizí

právnické a fyzické

osoby v budov ě školy.

Určená osoba

Věra Popelová

Mgr. Eva Zdráhalová

Provedení evakuace

žák ů a zam ěstnanc ů

školy na stanovené

Řídící evakuace

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová Vynášení materiálu se

neorganizuje !!
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Činnost                Provede               Zastupu je             Poznámka

shromaždišt ě.

V pr ůběhu evakuace i

po jejím ukon čení

zamezit vstupu

(vniku) do budovy

školy cizím osobám

mimo zásahové

jednotky.

Určená osoba

Martin Raška

Věra Popelová Jde o všechny vstupy

do budovy školy.

Zabezpe čit, aby se

evakuovaní nevraceli.

Vypnout hlavní

uzáv ěry energií a

vody.

Určená osoba

Martin Raška

Věra Popelová Za snížené

viditelnosti a p ři

použití školního

rozhlasu vypnout

elekt řinu až po

evakuaci.

Kontrola opušt ění

všech prostor ů budovy

školy.

Určená osoba

Martin Raška

Mgr. Karla Malinová

PhDr. Olga Víchová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Dubancová

Iveta Žižková

Oznámení výsledku

kontroly opušt ění

ur čených prostor ů

budovy školy řídícímu

evakuace.

Určená osoba

Martin Raška

Mgr. Karla Malinová

PhDr. Olga Víchová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Dubancová

Iveta Žižková

Po opušt ění budovy

školy uzamknout

všechny vchody a

vstupy.

Určená osoba

Martin Raška

Věra Popelová Jen v p řípad ě, že

všechny osoby

opustily budovu

školy.

Oznámení vypnutí

hlavních uzáv ěr ů

energií a vody

řídícímu evakuace.

Určená osoba

Martin Raška

Věra Popelová

Kontrola po čtu žák ů a

zaměstnanc ů ve

shromaždišti.

Vyučující u čitelé

Vedoucí pracovníci

Dle aktuální

přítomnosti p řed

vyhlášením evakuace.

Oznámení po čtu žák ů a

zaměstnanc ů ve

shromaždišti řídícímu

evakuace.

Vyučující u čitelé

Vedoucí pracovníci

Poskytnutí první

pomoci ve

shromaždišti.

Určená osoba

Mgr. Karla Malinová

Oznámení výsledku

evakuace a vypnutí

hlavních uzáv ěr ů

energií a vody

řediteli školy a

veliteli zásahové

jednotky.

Řídící evakuace

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová V p řípad ě, že v

budov ě školy z ůstaly

osoby, které se

nestihly evakuovat,

oznámit toto řediteli

školy a veliteli

zásahové jednotky.

Spolupráce s

velitelem zásahové

jednotky (v p řípad ě,

Určená osoba

Mgr. Eva Zdráhalová

Mgr. Jana Ko řínková
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Činnost                Provede               Zastupu je             Poznámka

že zasahuje).

Zvážit z řízení

informa čního

st řediska.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

Zřízení informa čního

st řediska.

Určená osoba

Věra Popelová

PhDr. Olga Víchová Nepodávat informace

médiím.

Pokud pyrotechnici v

budov ě školy bombu

nenašli nebo ji

odstranili, vydá

velitel skupiny

pyrotechnik ů P ČR

pokyn k pokra čování

činností v budov ě

školy.

Velitel skupiny

pyrotechnik ů P ČR

Vydání p říkazu

řídícímu evakuace k

návratu žák ů a

zaměstnanc ů do budovy

školy.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

Návrat žák ů a

zaměstnanc ů do budovy

školy.

Řídící evakuace

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová

Zrušení činnosti

informa čního

st řediska.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

Podat hlášení

zřizovateli.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

Pokud došlo k výbuchu a budova vzd ělávacího za řízení je výbuchem poškozena tak, že v

dalších dnech je vyu čování a provoz nemožný, p řijme ředitel v sou činnosti se z řizovatelem

náhradní opat ření (exkurze, výlety, volno) a vyhledání náhradní b udovy. P řijatá opat ření

sdělí ředitel zam ěstnanc ům a žák ům, v četn ě adresy náhradní budovy a termínu zahájení

vyu čování.
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Činnost                Provede               Zastupu je             Poznámka

Nalezení nástražného výbušného systému v budov ě školy

Obsazení ohlašovny

při b ěžném provozu

školy.

Určená osoba

Věra Popelová

Mgr. Eva Zdráhalová

Obsazení ohlašovny v

případ ě zpohotovení

krizového štábu školy

nebo vyhlášení

krizového stavu.

Určená osoba

Martin Raška

Zjišt ění podez řelého

zavazadla (tašky,

kuf říku), které má

znaky nástražného

výbušného systému.

Osoba, která našla

podez řelý p ředmět

Nástražný výbušný

systém zpravidla

obsahuje :

1. vlastní výbušninu

2. rozn ětku

3. spínací za řízení

Nemanipulovat s

předmětem, nález

podez řelého p ředmětu

okamžit ě ohlásit

ohlašovn ě nebo

řediteli školy.

Osoba, krerá našla

podez řelý p ředmět

Oznámit nález

podez řelého p ředmětu

složkám IZS.

Ředitel školy

Ohlašovna

Věra Popelová

Mgr. Jana Ko řínková

Martin Raška

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

V sou činnosti s

ohlašovnou.

PČR 158

HZS 150

Jednotné číslo

tís ňového volání 112

Zabezpe čit podez řelý

předmět p řed jinými

osobami a ozna čit jej

varovným nápisem.

Určená osoba

Opušt ění ohroženého

prostoru (místnosti).

Všechny osoby v

ohroženém prostoru,

místnosti

Rozhodnutí o

provedení evakuace.

Příkaz řídícímu

evakuace k provedení

evakuace.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

S udáním shromaždišt ě

a následné trasy

přesunu na neohrožená

místa.

Vyhlášení evakuace s

udáním místa

shromaždišt ě.

Řídící evakuace

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová Pozor, vyhlašuji

evakuaci budovy.

Všichni žáci pod

vedením u čitel ů

urychlen ě opustí

budovu a soust ředí se

na vn ějším

shromaždišti. P ři

evakuaci se vyhn ěte

ohroženému prostoru.

Třídní knihy a

spojení na rodi če s

sebou.
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Informovat cizí

právnické a fyzické

osoby v budov ě školy.

Určená osoba

Věra Popelová

Mgr. Eva Zdráhalová

Provedení evakuace

žák ů a zam ěstnanc ů na

stanovené

shromaždišt ě.

Řídící evakuace

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová Vynášení materiálu se

neorganizuje !!

V pr ůběhu evakuace i

po jejím ukon čení

zamezit vstupu

(vniku) do budovy

školy cizím osobám

mimo zásahové

jednotky.

Určená osoba

Martin Raška

Věra Popelová Jde o všechny vstupy

do budovy školy.

Zabezpe čit, aby se

evakuovaní nevraceli.

Vypnout hlavní

uzáv ěry energií a

vody.

Určená osoba

Martin Raška

Věra Popelová Za snížené

viditelnosti a p ři

použití školního

rozhlasu vypnout

elekt řinu až po

evakuaci.

Kontrola opušt ění

všech prostor ů budovy

školy.

Určená osoba

Martin Raška

Mgr. Karla Malinová

PhDr. Olga Víchová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Dubancová

Iveta Žižková

Oznámení výsledku

kontroly opušt ění

ur čených prostor ů

budovy školy řídícímu

evakuace.

Určená osoba

Martin Raška

Mgr. Karla Malinová

PhDr. Olga Víchová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Dubancová

Iveta Žižková

Po opušt ění budovy

školy uzamknout

všechny vchody a

vstupy.

Určená osoba

Martin Raška

Věra Popelová Jen v p řípad ě, že

všechny osoby

opustily budovu

školy.

Oznámení vypnutí

hlavních uzáv ěr ů

energií a vody

řídícímu evakuace.

Určená osoba

Martin Raška

Věra Popelová

Kontrola po čtu žák ů a

zaměstnanc ů ve

shromaždišti.

Vyučující u čitelé

Vedoucí pracovníci

Dle aktuální

přítomnosti p řed

vyhlášením evakuace.

Oznámení po čtu žák ů a

zaměstnanc ů ve

shromaždišti řídícímu

evakuace.

Vyučující u čitelé

Vedoucí pracovníci

Poskytnutí první

pomoci ve

shromaždišti.

Určená osoba

Mgr. Karla Malinová

Oznámení výsledku

evakuace a vypnutí

hlavních uzáv ěr ů

energií a vody

Řídící evakuace

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová V p řípad ě, že v

budov ě školy z ůstaly

osoby, které se

nestihly evakuovat,
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Činnost                Provede               Zastupu je             Poznámka

řediteli školy a

veliteli zásahové

jednotky.

oznámit toto řediteli

školy a veliteli

zásahové jednotky.

Spolupráce s

velitelem zásahové

jednotky (v p řípad ě,

že zasahuje).

Určená osoba

Mgr. Eva Zdráhalová

Mgr. Jana Ko řínková

Zvážit z řízení

informa čního

st řediska.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

Zřízení informa čního

st řediska.

Určená osoba

Věra Popelová

PhDr. Olga Víchová Nepodávat informace

médiím.

Pokud pyrotechnici v

budov ě školy

nástražný výbušný

systém nenašli nebo

jej odstranili, vydá

velitel skupiny

pyrotechnik ů P ČR

pokyn k pokra čování

činností v budov ě

školy.

Velitel skupiny

pyrotechnik ů P ČR

Vydání p říkazu

řídícímu evakuace k

návratu žák ů a

zaměstnanc ů do budovy

školy.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

Návrat žák ů a

zaměstnanc ů do budovy

školy.

Řídící evakuace

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová

Zrušení činnosti

informa čního

st řediska.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

Podat hlášení

zřizovateli.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová
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Činnost                Provede               Zastupu je             Poznámka

Nezletilí žáci školy jsou osoby sv ěřené do pé če škole jako instituci. Musí být zabezpe čeno

to, aby se žáci nezú častnili žádných nežádoucích akcí, aby nemohlo dojít  k jejich zran ění

nebo usmrcení.

Občanské nepokoje

Obsazení ohlašovny

při b ěžném provozu

školy.

Určená osoba

Věra Popelová

Mgr. Eva Zdráhalová

Obsazení ohlašovny v

případ ě zpohotovení

krizového štábu školy

nebo vyhlášení

krizového stavu.

Určená osoba

Martin Raška

V souvislosti s

občanskými nepokoji

zjistit na P ČR :

1. zda plánovaná akce

bude probíhat v okolí

budovy školy

2. zda je omezen

pohyb osob v okolí

budovy školy

3. doporu čení policie

k zajišt ění

bezpe čnosti žák ů a

zaměstnanc ů.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

PČR 158

Svolání krizového

štábu školy.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

Seznámit členy

krizového štábu školy

se situací.

Zvážit stanovení

zvláštního režimu pro

žáky a zam ěstnance

školy.

Krizový štáb školy

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Koto čová

Alena Jab ůrková

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Koto čová

Alena Jab ůrková

Zvážit omezení pohybu

mimo budovu školy.

Stanovit zvláštní

režim pro žáky,

zaměstnance a

veřejnost. Uzav ření

vybraných vchod ů a

vstup ů do budovy

školy.

Krizový štáb školy

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Koto čová

Alena Jab ůrková

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Koto čová

Alena Jab ůrková

Informovat cizí

právnické a fyzické

osoby v budov ě školy.

Určená osoba

Věra Popelová

Mgr. Eva Zdráhalová

Sledovat pohyb

neznámých osob,

netypické činnosti,

nález podez řelého

předmětu, apod.

Určená osoba

Všichni zam ěstnanci

Martin Raška

Věra Popelová

Stanovit

dosažitelnost člen ů

Krizový štáb školy

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová
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krizového štábu školy

pro p řípad nutnosti

svolání v

mimopracovní dob ě.

Mgr. Eva Zdráhalová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Koto čová

Alena Jab ůrková

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Koto čová

Alena Jab ůrková

Rozhodnout o p řijetí

opat ření k ochran ě

sklen ěných výplní.

Krizový štáb školy

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Koto čová

Alena Jab ůrková

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Koto čová

Alena Jab ůrková

Zakrytí oken,

sklen ěných výplní

odolnými materiály.

V p řípad ě napadení

školy ihned

informovat ředitele

školy.

Všichni zam ěstnanci,

žáci

V p řípad ě nutnosti

okamžit ě vyrozum ět

PČR nebo IZS.

Krizový štáb školy

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Koto čová

Alena Jab ůrková

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Koto čová

Alena Jab ůrková

PČR 158

Jednotné číslo

tís ňového volání 112

Odvolání opat ření v

areálu školy

konzultovat s P ČR.

Krizový štáb školy

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Koto čová

Alena Jab ůrková

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Koto čová

Alena Jab ůrková

Podat hlášení

zřizovateli.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová
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Vznikne-li požár v okolí budovy školy, je nutno vyh odnotit situaci takto :

1. Požár neohrožuje budovu školy - pak opat řením pro zabezpe čením budovy školy je

sledování vývoje situace

2. Požár m ůže zasáhnout budovu školy - provádíme evakuaci škol ní budovy

3. Budova školy není ohrožena rozší řením požáru, je však ohrožena nebezpe čnými zplodinami

hoření - provádíme ukrytí v budov ě školy dle následujícího postupu :

Exploze v okolí školy s ohrožením školy zplodinami hoření

Obsazení ohlašovny

při b ěžném provozu

školy.

Určená osoba

Věra Popelová

Mgr. Eva Zdráhalová

Obsazení ohlašovny v

případ ě zpohotovení

krizového štábu školy

nebo vyhlášení

krizového stavu.

Určená osoba

Martin Raška

Oznámení vzniku

exploze, požáru

ohlašovn ě.

Osoba, která zjistila

tuto skute čnost

Zaznamenat čas p říjmu

zprávy.

Oznámit vznik a místo

exploze a požáru

řediteli školy a HZS

(IZS).

Ohlašovna

Věra Popelová

Martin Raška

Mgr. Eva Zdráhalová HZS 150

Jednotné číslo

tís ňového volání 112

Nařízení ukrytí žák ů

a zam ěstnanc ů v

budov ě školy z d ůvodu

vzniku jedovatých

plyn ů v d ůsledku

exploze a požáru.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

Pozor, v blízkosti

školy došlo k explozi

a požáru. Nebezpe čné

zplodiny ho ření

směřují k budov ě

školy. P řesu ňte se do

učeben ve vyšších

poschodích na

odvrácené stran ě od

místa výbuchu.

Zavřete okna a dve ře,

použijte

improvizované

prost ředky ochrany.

Informovat cizí

právnické a fyzické

osoby v budov ě školy.

Určená osoba

Věra Popelová

Mgr. Eva Zdráhalová

Uzavřít okna, dve ře a

ut ěsnit proti

pronikání plynu z

vnějšího prost ředí.

Vyučující u čitelé

Všichni zam ěstnanci

Pokud víme bezpe čně,

že se jedná o látku

leh čí než vzduch,

nepřemís ťujeme žáky a

zaměstnance do

vyšších poschodí.

Vypnutí ventilace a

klimatizace.

Určená osoba

Martin Raška

Věra Popelová

Zajistit uzam čení

budovy školy p řed

pr ůnikem cizích osob.

Určená osoba

Martin Raška

Věra Popelová
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Vyžádání dalších

dopl ňujících

informací od HZS,

oddělení krizového

řízení, p řípadn ě

krizového štábu

území.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

Řídit se pokyny

územních krizových

orgán ů.

Použít improvizované

prost ředky ochrany

dýchacích orgán ů.

Všechny osoby

PhDr. Olga Víchová

Snížit pohyb na

minimum.

Být p řipraveni na

případnou evakuaci.

Všechny osoby

Vyčkání do odvolání

situace.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

Obnova b ěžných

činností školy.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

Odvětrání budovy

školy. Pokud není

nařízeno územním

krizovým orgánem

jinak.

Podat hlášení

zřizovateli.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová
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Zemět řesení, sesuvy p ůdy, propad zemských dutin vznikají zpravidla bez p ředchozího

varování, nenadále. V takovém p řípad ě provádíme evakuaci budovy. 

Důležitá pravidla p ři zem ět řesení :

a) nevstupujeme na schodišt ě

b) nevstupujeme do výtahu

c) nesetrváváme v blízkosti oken

Z toho vyplývá, že p ři zem ět řesení opouštíme p řízemí budov na volná prostranství. V

prvních a vyšších poschodích budovy se ukrýváme p řed poletujícími p ředměty pod lehkým

nábytkem (st ůl, postel) a zde setrváme do konce epizody. Budovu opouštíme po uklidn ění

situace. Budova zpravidla zem ět řesení vydrží, nejvíce jsou narušena schodišt ě a výtahy.

Při varování p ředem provádíme následující činnost :

Zemět řesení, sesuvy p ůdy, propad zemských dutin

Obsazení ohlašovny

při b ěžném provozu

školy.

Určená osoba

Věra Popelová

Mgr. Eva Zdráhalová

Obsazení ohlašovny v

případ ě zpohotovení

krizového štábu školy

nebo vyhlášení

krizového stavu.

Určená osoba

Martin Raška

Akustický tón sirén,

dopln ěný mluvenou

prvotní informací o

mimořádné události.

Územní orgány V p řípad ě dostatku

času odposlech

státního rozhlasu.

Příjem (odposlech)

zprávy o vzniku

mimořádné události.

Oznámení vzniku

mimořádné události

řediteli školy.

Ohlašovna

Věra Popelová

Martin Raška

Mgr. Eva Zdráhalová Akustické nebo

elektronické sirény,

rozhlas, televize ...

Rozhodnutí o

provedení evakuace.

Příkaz řídícímu

evakuace k provedení

evakuace.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

S udáním shromaždišt ě

a následné trase

přesunu na neohrožená

místa.

Vyhlášení evakuace s

ur čením místa

shromaždišt ě.

Řídící evakuace

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová Pozor, vyhlašuji

evakuaci budovy.

Všichni žáci pod

vedením u čitel ů

urychlen ě opustí

školní budovu a

soust ředí se na

vnějším shromaždišti.

Třídní knihy a

spojení na rodi če s

sebou.

Informovat cizí

právnické a fyzické

osoby v budov ě školy.

Určená osoba

Věra Popelová

Mgr. Eva Zdráhalová
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Provedení evakuace

žák ů a zam ěstnanc ů na

stanovené

shromaždišt ě.

Řídící evakuace

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová

V pr ůběhu evakuace i

po jejím ukon čení

zamezit vstupu

(vniku) do budovy

školy cizím osobám.

Určená osoba

Martin Raška

Věra Popelová Jde o všechny vstupy

do budovy školy.

Zabezpe čit, aby se

evakuovaní nevraceli.

Vypnout hlavní

uzáv ěry energií a

vody.

Určená osoba

Martin Raška

Věra Popelová Za snížené

viditelnosti a p ři

použití školního

rozhlasu vypnout

elekt řinu až po

evakuaci.

Kontrola opušt ění

všech prostor ů budovy

školy.

Určená osoba

Martin Raška

Mgr. Karla Malinová

PhDr. Olga Víchová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Dubancová

Iveta Žižková

Oznámení výsledku

kontroly opušt ění

ur čených prostor ů

budovy školy řídícímu

evakuace.

Určená osoba

Martin Raška

Mgr. Karla Malinová

PhDr. Olga Víchová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Dubancová

Iveta Žižková

Po opušt ění budovy

školy uzamknout

všechny vchody a

vstupy.

Určená osoba

Martin Raška

Věra Popelová Jen v p řípad ě, že

všechny osoby

opustily budovu

školy.

Oznámení vypnutí

hlavních uzáv ěr ů

energií a vody

řídícímu evakuace.

Určená osoba

Martin Raška

Věra Popelová

Kontrola po čtu žák ů a

zaměstnanc ů ve

shromaždišti.

Vyučující u čitelé

Vedoucí pracovníci

Dle aktuální

přítomnosti p řed

vyhlášením evakuace.

Oznámení po čtu žák ů a

zaměstnanc ů ve

shromaždišti řídícímu

evakuace.

Vyučující u čitelé

Vedoucí pracovníci

Poskytnutí první

pomoci ve

shromaždišti.

Určená osoba

Mgr. Karla Malinová

Oznámení výsledku

evakuace a vypnutí

hlavních uzáv ěr ů

energií a vody

řediteli školy a

veliteli zásahové

jednotky (pokud

zasahuje).

Řídící evakuace

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová

Spolupráce s Ur čená osoba Mgr. Jana Ko řínková
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velitelem zásahové

jednotky (v p řípad ě,

že zasahuje).

Mgr. Eva Zdráhalová

Rozhodnutí o svolání

krizového štábu

školy.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

Svolání krizového

štábu školy. Seznámit

členy krizového štábu

školy se situací.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

Úvodní jednání k

nastalé situaci,

rozd ělení

odpov ědností.

Krizový štáb školy

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Koto čová

Alena Jab ůrková

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Koto čová

Alena Jab ůrková

Zvážit z řízení

informa čního

st řediska.

Krizový štáb školy

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Koto čová

Alena Jab ůrková

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Koto čová

Alena Jab ůrková

Zřízení informa čního

st řediska.

Určená osoba

Věra Popelová

PhDr. Olga Víchová Nepodávat informace

médiím.

Sledování vývoje

situace na teritoriu,

kontakt s územními

orgány teritoria.

Krizový štáb školy

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Koto čová

Alena Jab ůrková

Mgr. Jana Ko řínková

Mgr. Eva Zdráhalová

Věra Popelová

Mgr. Jaroslava

Koto čová

Alena Jab ůrková

Podat hlášení

zřizovateli.

Ředitel školy

Mgr. Jana Ko řínková

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Zdráhalová

Jestliže jsme p ři zem ět řesení vn ě budovy, odcházíme na prázdná prostranství bez budo v a

vzrostlých strom ů. Pokud jedeme automobilem, zastavujeme mimo silnic i, nebo na jejím

okraji a nevystupujeme z vozu (m ůže nás ochránit p řed zapadnutím do vzniknuvší št ěrbiny).
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