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KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY – SEBEVRAŽEDNÉ JEDNÁNÍ 
SUICIDIUM = „záměrný a sebepoškozující akt, při němž si osoba, která se ho dopouští, nemůže být 

jista, zda jej přežije“. (Koutek a Kocourková, 2003)  

• Dva klíčové znaky sebevražedného jednání:  

 dobrovolný a vědomý úmysl ukončit život  

 cílevědomost jednání vedoucího ke smrti (proto například člověk, který v psychotické atace 

vyskočí z okna ve snaze „zachránit se“ před halucinovaným nebezpečím, sebevrahem není  

– v takovém případě mluvíme o sebezabití) 

 

1) Rizikové faktory 

 schizofrenie a psychotické poruchy (též toxická psychóza)  

 poruchy osobnosti (zejména emočně nestabilní)  

 poruchy nálad (při těžké depresi je sebevražda 5x častější než u běžné populace)  

 neurotické poruchy (zvláště akutní reakce na stres a posttraumatická stresová porucha)  

 sebevražedný pokus v osobní anamnéze  

 sebevražda v rodinné historii či mezi blízkými přáteli  

 nevyléčitelné onemocnění či tělesný handicap  

 závislost (psychoaktivní látky, gambling, sebepoškozování apod.)  

 mužské pohlaví (zvláště v kombinaci s vyšším věkem, osamělostí, nezaměstnaností  

a závislostí)  

 stáří (zvláště v kombinaci s následky různých onemocnění, ztrátou sociálních vztahů  

a osamělostí) 

 

2) Stupně sebevražedného jednání 

I. Presuicidální syndrom  

       Co mohu pozorovat:  

       * typické tunelovité vidění, kdy se emoce zaměřují jedním směrem – dominuje zoufalství,  

          beznaděj, strach, bezmoc apod. 

       * proti sobě zaměřená agresivita, rostoucí hněv zaměřený na sebe 

 * pocity selhání, viny, studu za své jednání, svou osobu 

 * naléhavé sebevražedné fantazie => fantazie o úlevě a osvobození se od utrpení začínají  

          být stále lákavější a příjemnější, sebevražda se ukazuje jako jediné použitelné řešení 

II. Sebevražedné myšlenky 

Co mohu pozorovat: 

* Intenzivnější myšlenky typu „raději bych tu nebyl“ – dítě se jimi zabývá převážnou část  

   svého času => Může je považovat za své vlastní (součást svého já), ale někdy mohou být  

   vnímány jako něco cizího, čeho se nemohou zbavit. 

III. Sebevražedné tendence 

Co mohu pozorovat: 

* Myšlenky na smrt dostávají jasné obrysy a směřují k realizaci, typickým příkladem  

   je postupné budování plánu sebevraždy (často má člověk dopředu pečlivě připraven celý  

   scénář své sebevraždy – datum, někdy i přesný čas, místo, technický způsob provedení  

   apod.). 



IV. Sebevražedný pokus 

* Častěji jde o „měkké“ metody (intoxikace – často léky v kombinaci s alkoholem, pořezání se  

   žiletkou apod.).  

* Sebevražedné pokusy bývají mnohdy opakované. 

 

3) Co mám dělat, když se mi žák svěří, že chce spáchat sebevraždu 

- Nutno zhodnotit situaci => s žákem dále komunikovat, zjistit, jestli už o tom s někým mluvil, 

zjistit, jak o tom přemýšlel, co má v plánu 

- Rozhovor může provést školní psycholog (členové ŠPP) 

=> Dítě vyslechnout, uznat, že to má těžké, nabídnout mu podporu, situaci a důvody dítěte 

nezlehčovat a nesrovnávat s někým jiným 

=> Dítěti neslibovat, že to nikomu neřeknu – mám oznamovací povinnost – tuto povinnost 

vysvětlit => ve většině případů se dítě svěří proto, že hledá pomoc 

=> Zkuste společně hledat zdroje – na koho se dítě může ve svém okolí obrátit, s kým může 

své potíže probrat, jaké organizace mu mohou pomoci  

=> Dítěti nabídnout podporu ŠPP, kontakt na krizovou linku, zajistit další práci s dítětem 

=> Situaci oznámit zákonným zástupcům – doporučit odbornou pomoc (psychiatr, klinický 

psycholog, příp. pediatr) 

=> Situaci konzultovat s OSPOD 

 

POKUD BYSTE SE OCITLI V SITUACI, KDY MUSÍTE VÉST ROZHOVOR S DÍTĚTEM SE SUICIDIÁLNÍMI 

TENDENCEMI: 

- Vnímejte informace, ale především emoce 

- Zkuste vytvořit prostor pro jiné alternativy (možnosti) – udržet naději, rozšiřujte tunelové 

vidění 

- Zmapujte plán – jaké kroky už podnikl => abyste mohli vyloučit už započatý sebevražedný 

pokus (např. pokud zjistíte, že spolykal nějaké prášky => volat RZS) 

- Pokud dítě uvádí sebevražedné myšlenky – ptejte se: jak často je má, co je jejich obsahem, co 

je spouštěčem (kontext situace) 

- Pokud dítě popisuje plán sebevraždy (co a jak chce provést, příp. kdy…) – zjistit, co pro to už 

udělal, co od toho očekává a jak by to šlo naplnit jinak => rozšíření možností, které dítě 

nemusí vidět 

- Rozhovor by měl směřovat k domluvě o odložení nebo o kontaktování odborníků v případě 

znovu objevení tendencí – předáme kontakty 

- O situaci bezodkladně informujeme zákonného zástupce – dle vyhodnocení situace a 

průběhu rozhovoru lze trvat i na vyzvednutí dítěte ve škole 

- Informujeme OSPOD 

 

POKUD ZJISTÍME ZAPOČATÝ SEBEVRAŽEDNÝ POKUS (intoxikace, zranění), VOLÁME RYCHLOU 

ZÁCHRANOU SLUŽBU. 

 Při rozrušení zajistíme základní zklidnění  

 Poskytujeme první pomoc 

 Informujeme zákonné zástupce, informujeme OSPOD 

 Zajistíme péči sami pro sebe => krizová linka, psycholog 

 



4) Co mám dělat, když mi někdo oznámí, že chce někdo spáchat sebevraždu 

- Zjistit, co o celé situaci dotyčný ví, s kým o tom mluvil, jaké kroky podnikl 

- Podpořit dítě oznamovatele – poděkovat za oznámení, vysvětlit další kroky, předat kontakty 

na krizovou linku, doporučit ŠPP, zůstat s ním v kontaktu 

=> lze prodiskutovat, co bude oznamovatel (dítě) dělat, pokud ho bude dítě se 

sebevražednými tendencemi opět kontaktovat (odkazovat na odbornou pomoc, krizovou 

linku, nabídnout aplikaci nepanikar.eu) 

- Vysvětlit oznamovací povinnost 

- Informovat zákonné zástupce dítěte se sebevražednými tendencemi 

- Kontaktovat OSPOD nebo Policii ČR – dle situace 

- Při ohrožení života volat RZS 

 

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  

 

Mimo školu: 

• Krizová linka: 116 111  

• Poradna Vigvam: tel. 606 160 646, e-mail: info@poradna-vigvam.cz 

• 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 

 

Kontakty, které mohu předat dítěti/zákonným zástupcům: 

• Krizová linka: 116 111 

• Poradna Vigvam: tel. 606 160 646, e-mail: info@poradna-vigvam.cz 

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

 

6) Prevence  

- Nespecifická prevence:  

  * třídnické hodiny, komunitní kruh 

  * práce s emocemi (Jak poznám, že mi není dobře? Co mě tíží, co mi pomáhá?) 

  * práce s pravidly 

  * podpora bezpečí a dobrých vztahů (přístup k žákům každého učitele, konfliktní a problémové  

     situace řešit hned, otevřeně komunikovat) 

- Specifická prevence:  

  * o tématu sebevražd mluvit – odtabuizovávat, otevírat téma – mluvit o tom jako o možném  

     řešení, ale nezvratném, fatálním 

  * dávat prostor pro otázky, myšlenky a postoje spojené s tématem sebevražd 

- mluvit o stresových situacích  

- učit děti, jak zvládat stresové situace  

- nácvik copingových strategií  

- otevřeně komunikovat a spolupracovat se zákonnými zástupci  

- nabídka pomoci a podpory – kam se můžu obrátit  

 

 

 

 

 

V Mohelnici, 10.1.2022      Zpracovaly: Mgr. Lucie Křepská  

        Mgr. Jana Rozsypalová 

 

 

https://nepanikar.eu/


KRIZOVÝ PLÁN – SEBEVRAŽEDNÉ JEDNÁNÍ – SCHÉMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

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  

 

ŽÁK SE SVĚŘÍ, ŽE CHCE SPÁCHAT SEBEVRAŽDU NĚKDO SE MI SVĚŘÍ, ŽE SE MU ŽÁK SVĚŘIL,  

ŽE CHCE SPÁCHAT SEBEVRAŽDU 

SEBEVRAŽEDNÝ POKUS  

ZJISTÍM, ŽE ŽÁK JE INTOXIKOVANÝ, ZRANĚNÝ 

RZS 

155 

ŽÁK  

ŽÁK OZNAMOVATEL 

ZÁKONNÝ 

ZÁSTUPCE 

OSPOD 

Bc. Eva Fričarová (vedoucí odboru), tel. 

583 452 163, 778 438 337, e-mail: 

fricarovae@mohelnice.cz  

 

POLICIE ČR 

158; oddělení Mohelnice: npor. Bc. 

Lubomír Střelec, tel. 974 789 301,  

e-mail: su.oo.mohelnice.stsl@pcr.cz  

 

KONTAKTY NA ODBORNÍKY MIMO ŠKOLU 
 

* Krizová linka: 116 111  

* Poradna Vigvam: tel. 606 160 646,  

   e-mail: info@poradna-vigvam.cz  

* 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 

 

KONTAKTY PRO DÍTĚ/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

* Krizová linka: 116 111 

* Poradna Vigvam: tel. 606 160 646, e-mail: info@poradna-vigvam.cz  

* 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/  

 

BEZODKLADNĚ 
KONTAKTUJEME 

PODPORA  
A SPOLUPRÁCE 

PODPORA  
A SPOLUPRÁCE 

PODPORA  
A SPOLUPRÁCE 

INFORMACE 
A SPOLUPRÁCE 

INFORMACE 
A SPOLUPRÁCE 

INFORMACE 
SPOLUPRÁCE 

PODPORA 

INFORMACE 
KONZULTACE 

PODPORA  
A SPOLUPRÁCE 

INFORMACE 
SPOLUPRÁCE 

PODPORA 

ZAJISTÍM 

PODPORU PRO 

SEBE 

Krizová linka, 

psycholog 
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