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KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY – SEBEPOŠKOZOVÁNÍ 

1. Co to je sebepoškozování 

 Autoagresivní chování = agrese zaměřená vůči sobě samotnému 

 Nepřiměřená reakce na působení zátěže 

 Nemusí (ale může) souviset s psychickou poruchou nebo psychickým onemocněním 

 Může doprovázet různé jevy včetně poruch autistického spektra, mentální retardace,  

              hraniční poruchy osobnosti, aj. 

 Nejzávažnější poruchou autoagrese je sebevražda – ale sebepoškozování není  

              totožným se sebevražedným chováním 

 

2. Jak a proč se děti sebepoškozují 

a) Způsoby sebepoškozování – jak 

 Poškozování sebou samým (škrábání, kousání, štípání, zarývání nehtů) 

 Bití sama sebe (pěstmi, předměty o předměty, často hlavou) 

 Řezání se (žiletkou, nůžkami, kružítkem, nožem, jehlou, …) 

 Pálení se (cigaretou, zapalovačem, svíčkou) 

 Skákání z výšky se záměrem ublížit si 

 Užívání léků tak, abych si ublížil/a (kombinace s alkoholem apod.) 

 Požívání nepoživatelných předmětů 

 Porušování léčebného režimu, diety (např. u diabetiků záměrné nedodržování léčby) 

 Hladovění (některé formy anorexie, záchvatovitého přejídání či bulimie) 

 Promiskuita 

 

b) Důvody sebepoškozování – proč  

 Uklidnění, utišení, zvládání silných emocí, útěk od silných emocí, regulace  

              psychického napětí, snaha o získání kontroly (kontrola nad vlastním tělem), očištění,  

              sebe trestání, potvrzení existence, navození pocitu otupělosti, komunikace (pocit  

              bezmoci převádím na moc; někdy volání o pomoc; upozorňování na sebe – deficit  

              pozornosti); někdy se lze setkat se sebepoškozováním ve skupině jako s módou 

 

3. Jak poznám sebepoškozování 

 Dítě má drobná zranění, která neumí dost dobře vysvětlit (řezné ranky, popáleniny  

              na zápěstí, předloktí, nohách, zádech, břichu apod., poraněné klouby na rukou, časté  

              odřeniny, rozškrábané strupy, …) 

 Dítě nosí oblečení, které je nepřiměřené denní nebo roční době (většinou oblečení  

              zakrývající rány – dlouhé rukávy, dlouhé nohavice nesvléká ani když je vedro) 

 Dítě může mít připravené perfektní odpovědi a důvody, kde ke zraněním došlo,  

              jak se staly apod. 

 Nalezení žiletek, nůžek, zapalovačů nebo nožů atd. na netradičních místech 

              (wc, doma např. pod postelí, pod vanou atd.) 

 Trávení extrémně dlouhého času za zamčenými dveřmi na wc, doma např. v pokoji,  

              v koupelně 

 Izolace od zbytku třídy, vyhýbání se společným aktivitám, vyhýbání se tělesné  

              výchově (nechce se převlékat před ostatními) 



4. Co mám dělat, když zjistím, že se dítě sebepoškozuje 

-  nezlehčovat situaci, ale také nedramatizovat 

 

I. Konzultovat situaci se Školským poradenským pracovištěm 

=> školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce 

=> nebýt v tom sám a obrátit se na odbornou pomoc (ŠPP a v případě potřeby kontakty  

      viz níže) 

 

II. Povinnost oznámit skutečnost zákonným zástupcům  

=> provede školní psycholog, případně výchovný poradce nebo třídní učitel 

 

III. Co mohu udělat když 

a. Dítě přijde samo a chce pomoci  

- Zachovejte klid => vyjádřete podporu, pochopení a uznání, že dítě přišlo samo 

(uznejte, že je dítě v náročné situaci) => dejte dítěti prostor, ať vyjádří své 

myšlenky, pocity => odstraňte předměty, kterými si může ublížit => nebuďte na 

to sami, zajistěte neprodleně profesionální pomoc (ŠPP, případně kontakty viz 

níže) => nečekejte, že s tím bude dítě jen tak schopno přestat, potřebuje pomoci 

nalézt „náhradu“ za sebezraňování a vyměnit destruktivní chování za nerizikové – 

s tím mu může pomoci odborník 

b. Dítě přijde, ale nechce, abych o tom někomu říkal/říkala 

- Dítě už o tom mluví, říká si tedy o pomoc => snažte se pochopit, že to má dítě 

náročné a uznejte to, poděkujte za důvěru => dejte dítěti prostor vyjádřit své 

myšlenky a pocity => vytvořte koalici s dítětem a motivujte ho ke spolupráci 

s psychologem, aby bylo možné řešit příčiny sebepoškozování – je v pořádku říct 

dítěti, že vy sami se necítíte být dostatečnými odborníky na to, abyste mu sami 

pomohli a že by bylo dobré obrátit se na někoho dalšího (školní psycholog, 

výchovný poradce) => ujistěte dítě o vaší podpoře a o tom, že mu 

s kontaktováním odborníka pomůžete a že se budete snažit dítěti kdykoli pomoci 

c. Mám podezření, že se dítě sebepoškozuje 

- Konzultujte postup se ŠPP, lze také využít kontaktů níže 

- Můžete využít vašeho dobrého vztahu s dítětem a důvěry, která mezi vámi je => 

udělejte si čas a prostor, připravte se na rozhovor => zjistěte si konkrétní 

možnosti (připravit si k ruce kontakty, které můžete předat dítěti) => objektivně 

popište, čeho jste si všimli, co pozorujete (např. všiml/a jsem si, že jsi poslední 

dobou zamlklá/ý, že se ve třídě moc nebavíš, že jsi dlouhou dobu na wc, že máš 

zranění na rukou …) => mluvte o sobě, o svých emocích a pocitech (např. mám 

starosti, že se ti děje něco nepříjemného; mám o tebe strach; mám obavy, že jsi 

v situaci, která je pro tebe těžká …) => nezamlčujte, netabuizujte téma 

sebepoškozování => nabídněte pomoc => ujistěte dítě o podpoře a snaze 

kdykoliv pomoci  

 

 

5. Důležité kontakty 

Ve škole:  

• Školní psycholožka a metodička prevence: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605 012 759,  

e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

• Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Křepská, tel. 583 401 629, e-mail: krepska@zsmlynska.cz  
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Mimo školu: 

• OSPOD Mohelnice: Bc. Eva Fričarová (vedoucí odboru), tel. 583 452 163, 778 438 337,  

e-mail: fricarovae@mohelnice.cz  

• Oblastní metodik prevence: Mgr. Hana Prejdová, tel. 775 887 197,  

e-mail: hana.prejdova@ppp-sumperk.cz  

• PPP Mohelnice: tel. 583 430 576, e-mail: pppmohelnice@seznam.cz  

• SPC Mohelnice: tel. 601 361 382, e-mail: spc@spc-mohelnice.cz  

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici – Podané ruce o.p.s.:  

Mgr. Jan Falout (vedoucí zařízení), tel. 777 720 230, e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz  

• Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, Šumperk: Mgr. Klára Dušková (psycholog),  

tel. 771 131 715, e-mail: svp.psycholog@dds-spk.cz  

• Dětský pediatr Mohelnice: 

MUDr. Lucie Langová, tel. 777 303 427 

MUDr. Stanislava Coufalová, tel. 583 430 597,  

e-mail: mudr.stanislavacoufalova@seznam.cz  

MUDr. Jan Saitz, tel. 725 875 460, e-mail: pediatr.mohelnice.s.r.o@gmail.cz  

• Krizová linka: 116 111 

 

Kontakty, které mohu předat dítěti/zákonným zástupcům: 

• Krizová linka: 116 111 

• Školní psycholog: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605012759,  

e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Mohelnice: Mgr. Jan Falout (vedoucí zařízení), 

tel. 777 720 230, e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz 

• Klinický psycholog (Mohelnice): Mgr. Petra Krylová, tel. 605 488 633,  

e-mail: p.krylova@seznam.cz  

• Mobilní aplikace: https://nepanikar.eu/  

 

6. Prevence sebepoškozování ve škole 

- o tématu sebepoškozování mluvit 

- plošné preventivní programy jsou spíše návodné než preventivní 

- mluvit o stresových situacích 

- učit děti, jak zvládat stresové situace 

- nácvik copingových strategií 

- vytvářet bezpečné a důvěrné prostředí ve třídě (třídnické hodiny, přístup k žákům každého   

  učitele, konfliktní a problémové situace řešit hned, otevřeně komunikovat) 

- nedémonizovat sebepoškozování (např. dělají to jen nemocní lidé, psychopati apod.) 

- otevřeně komunikovat a spolupracovat se zákonnými zástupci 

- vytváření bezpečného a důvěrného prostředí ve škole (vedení školy + všichni pracovníci školy) 

 

 

 

 

V Mohelnici, 10.12.2021     Zpracovaly: Mgr. Lucie Křepská 

        Mgr. Jana Rozsypalová 
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KRIZOVÝ PLÁN – SEBEPOŠKOZOVÁNÍ – SCHÉMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ZJIŠTĚNÍ SEBEPOŠKOZOVÁNÍ 

PODEZŘENÍ NA SEBEPOŠKOZOVÁNÍ Potřebuji  

konzultovat 

s odborníkem 

Potřebuji zjistit více 

informací o situaci 

ROZHOVOR S DÍTĚTEM 

=> Nabídka pomoci, 

kontakty 

DÍTĚ 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE/RODIČ 

PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK 

KONTAKTY PRO DÍTĚ/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

* Krizová linka: 116 111 

* Školní psycholog: Mgr. Jana Rozsypalová, tel.   

   605012759, e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

* Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  

   Mohelnice: Mgr. Jan Falout (vedoucí zařízení),  

    tel. 777 720 230, e-mail:   

    nzdm.mz@podaneruce.cz 

* Klinický psycholog (Mohelnice): Mgr. Petra  

   Krylová, tel. 605 488 633, e-mail:  

   p.krylova@seznam.cz  

* Mobilní aplikace: https://nepanikar.eu/ 

 

KONTAKTY NA ODBORNÍKY MIMO ŠKOLU 

* OSPOD Mohelnice: Bc. Eva Fričarová (vedoucí   

   odboru), tel. 583 452 163, 778 438 337,  

   e-mail: fricarovae@mohelnice.cz  

* Oblastní metodik prevence: Mgr. Hana  

   Prejdová, tel. 775 887 197,  

   e-mail: hana.prejdova@ppp-sumperk.cz  

* PPP Mohelnice: tel. 583 430 576,  

   e-mail: pppmohelnice@seznam.cz  

* SPC Mohelnice: tel. 601 361 382,  

   e-mail: spc@spc-mohelnice.cz  

* Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  

   v Mohelnici – Podané ruce o.p.s.: Mgr. Jan  

   Falout (vedoucí zařízení), tel. 777 720 230,  

   e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz  

* Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka,  

   Šumperk: Mgr. Klára Dušková (psycholog), tel.  

   771 131 715, e-mail: svp.psycholog@dds-spk.cz  

* Dětský pediatr Mohelnice: 

   MUDr. Lucie Langová, tel. 777 303 427 

   MUDr. Stanislava Coufalová, tel. 583 430 597,  

   e-mail: mudr.stanislavacoufalova@seznam.cz  

   MUDr. Jan Saitz, tel. 725 875 460, e-mail:    

   pediatr.mohelnice.s.r.o@gmail.cz  

* Krizová linka: 116 111 

 

Školní Poradenské Pracoviště 

* ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE 

   Mgr. Jana Rozsypalová 

   tel. 605012759, e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

 

* VÝCHOVNÝ PORADCE 

   Mgr. Lucie Křepská 

   tel. 583 401 629, e-mail: krepska@zsmlynska.cz  

 

PODPORA 

SPOLUPRÁCE 

PODPORA 

SPOLUPRÁCE 

mailto:rozsypalova@zsmlynska.cz
mailto:nzdm.mz@podaneruce.cz
mailto:p.krylova@seznam.cz
https://nepanikar.eu/
mailto:fricarovae@mohelnice.cz
mailto:hana.prejdova@ppp-sumperk.cz
mailto:pppmohelnice@seznam.cz
mailto:spc@spc-mohelnice.cz
mailto:nzdm.mz@podaneruce.cz
mailto:svp.psycholog@dds-spk.cz
mailto:mudr.stanislavacoufalova@seznam.cz
mailto:pediatr.mohelnice.s.r.o@gmail.cz
mailto:rozsypalova@zsmlynska.cz
mailto:krepska@zsmlynska.cz

