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KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY – ÚMRTÍ V RODINĚ ŽÁKA 
 Informaci o úmrtí se škola může dozvědět z různých zdrojů => vždy je potřeba s tím pracovat => 

týká se to nejčastěji TU nebo pracovníka ŠPP => při kontaktu se žákem být transparentní – říct, že 

víte, co se stalo 

 Většinou se o situaci dozvíme od rodiče, prarodiče, příp. jiného člena rodiny 

 Kontakty, které v procesu musíme brát v úvahu: s rodičem, s dítětem, se třídou 

 Krizový plán je v tomto případě hodně o komunikaci s tím rodičem, může se nám v průběhu 

měnit 

 

1. Kontakt s rodičem 

 Většinou první kontakt 

 Vyjádřit pochopení 

 Domluvit prostor, kdy můžeme mluvit o tom, co my jako škola můžeme nabídnout ‚(např. rodič 

zavolá, oznámí úmrtí druhého rodiče – já: „Aha, děkuji, to je mi líto. Mohla bych vám zavolat 

během zítřka? Nebo by se s vámi spojil náš metodik prevence nebo školní psycholog, bylo by to 

možné? Děkuji, mrzí mě to, na shledanou.“ 

 Dle situace lze přejít rovnou k následujícímu kroku: Doptat se => Je teď něco, co pro vás můžeme 

udělat. (tuto otázku lze položit i při dalším rozhovoru) 

- Je dobré mít připraveno, co můžeme jako škola nabídnout: 

• Změna režimu dítěte – zde je dobré domluvit se na jak dlouho to bude, kdy se k tomu 

vrátíme a řekneme si, zda budeme pokračovat, co změníme apod. 

• Kontakty na podpůrné organizace 

• Domluva s kolegy – nedomlouváme oznámení úmrtí, to je fakt; nabízíme domluvu např. 

na změně režimu … proč třeba nezkoušet, proč je dítě týden doma, proč na něho 

nezvyšovat hlas …  

• Upravení některých školních akcí, projektů 

 Domluvit se také s rodičem, zda to má třída vědět 

• Pokud ano – kdo a jak jí to řekne 

• Pokud ne – ptát se: Jaké z toho má obavy, proč nechce, aby to třída věděla? Co máme 

dělat v případě, že se to třída dozví jinak než od nás?  

=> vysvětlovat:  

- Pokud se to dozví od nás, můžeme informace nějakým způsobem korigovat, předcházet 

zkreslením. Je možné, že pokud se to třída dozví odjinud, tak do toho budeme muset 

stejně vstoupit a informace napravovat.  

- Dalším důvodem je, aby třída nezačala žáka odstrkovat, vyčleňovat – může u něho dojít 

ke změně chování, ke změně režimu (proč není známkovaný, proč nedostal poznámku, 

proč to nemusí psát …) – když třída neví, co je příčinou, nemusí situaci pochopit 

 respektovat rozhodnutí rodiče – je možné, že pozice dítěte ve třídě je taková, že si rodič nepřeje, 

aby třída něco věděla, příp. ho k tomu vedou jiné důvody (v tomto případě pak sledujeme situaci 

ve třídě a řešíme až konkrétní situace, které zde vzniknou) 

 Situaci následně komunikujeme v ŠPP a úzkém kruhu těch, kdo žáka učí (oznámit úmrtí) 

 



2. Kontakt se žákem 

 Většinou následuje po kontaktu s rodičem, případně je u toho i rodič 

 Důležité dítěti říct, že já to vím, že vím, co se stalo. Tohle by mělo být transparentní. Pak je dobré 

říct, co jsme domlouvali s rodičem – ptát se, co si o tom myslíš Ty? 

 Pokud domluvíme změnu režimu – pak jak dlouho, kdy si řekneme, jak to funguje a jak to 

budeme dělat dál => pro děti je důležitý režim a řád – ať jim to nesebereme 

 Projednat sdělení třídě: 

• Vysvětlit, proč to chceme třídě říct 

• Jak to třídě řekneme?  

- Kdo => učitel, dítě, spolu? (nabídka ŠPP, TU) 

- Chce u toho dítě být? 

- Co mají vědět? Jaké informace by měli dostat? 

• Co od spolužáků teď chce, potřebuje? => klid x otevřenost, aby o tom mluvili x aby o tom 

nemluvili … 

• První příchod do školy => chce jít sám, s někým – s kým 

• Co dělat, když bude těžko – domluvit se např. na nějakém gestu ve třídě, kam odejít a za 

kým ve škole jít  

 Pokud už je dítě ve škole, občas se zeptat, jak to jde. 

 

3. Kontakt se třídou 

 Kontakt se třídou vychází z toho, co nám řeklo dítě a rodič – z jejich přání a potřeb + domluva s 

ŠPP 

 Jsme transparentní – sdělujeme fakta; řekneme, když něco nevíme; informujeme o případné 

změně režimu dítěte 

 Používáme slova jako úmrtí, smrt, zemřel … nepoužíváme eufemismy (ani u menších dětí) 

 Ptáme se: 

• Jak rozumí tomu, co jsme jim řekli? 

• Jak jim teď je? 

• Co by potřebovali? 

 Pokud nepotřebují nic dalšího, tak jim jen nabídnout, kdyby něco potřebovali, že mohou za vámi 

přijít, že mohou využít ŠPP, příp. je dobré do třídy dát na nástěnku kontakt na krizovou linku. 

 Pokud vidíte, že se jich zpráva dotkla, jsou nějací zaražení apod. Můžete využít následujících 

aktivit: 

• Pomoc kamarádovi – Co by mohli teď pro spolužáka udělat? … např. dopsat mu sešity, 

pomoci mu s úkoly, jít s ním ven, doprovodit ho do školy, …  

• Exprese – Jak se teď cítíte? => lze využít pomůcky – Karty emocí, Tučňáci (k zapůjčení u 

školní psycholožky); kreslení přáníčka pro kamaráda (vyjádření pocitů – na konci dát 

možnost: kdo chce může mi to dát a předáme spolužákovi, kdo chce může roztrhat) 

• Odclonění se od tématu – na závěr: vyskákat se, vyběhat se, lze využít Jakobsonovu 

progresivní relaxaci (návod u školní psycholožky) 

 Sdělit, kde mohou oni hledat podporu, pomoc => ŠPP, kontakty na krizové linky, centra … 



4. 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: 

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

* Krizová linka: 116 111 

* 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  

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

* Organizace Jak dál?: tel. 604 267 221, e-mail: info@jakdal.eu  

 

5. Prevence, která nám usnadní řešení těchto situací = investice 

 Třídnické hodiny/komunitní kruh => práce s emocemi, práce s pravidly 

 Bezpečí v hodinách, dobré klima třídy, školy 

 Práce na vztazích ve škole, ve třídě, učitel-žák 

 Nebát se tématu smrti – odtabuizování => např. ve výuce – literatura, přírodopis, … bavit se 

s dětmi o smrti  

 Zařadit téma smrti do výuky, využít metodické materiály (např. poradna Vigvam) 

 

 

V Mohelnici, 10.2.2022       Zpracovaly: Mgr. Lucie Křepská 

        Mgr. Jana Rozsypalová 

mailto:rozsypalova@zsmlynska.cz
mailto:krepska@zsmlynska.cz
mailto:info@poradna-vigvam.cz
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:info@poradna-vigvam.cz
mailto:rozsypalova@zsmlynska.cz
mailto:nzdm.mz@podaneruce.cz
mailto:p.krylova@seznam.cz
https://nepanikar.eu/
mailto:info@jakdal.eu


KRIZOVÝ PLÁN – ÚMRTÍ V RODINĚ ŽÁKA – SCHÉMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

RODIČ 

ŽÁK 

TŘÍDNÍ UČITEL ŠPP 

* 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  

 

TŘÍDA 

VYUČUJÍCÍ 

KONTAKTY NA ODBORNÍKY MIMO ŠKOLU 

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

* Krizová linka: 116 111 

* 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/  

* Organizace Jak dál?: tel. 604 267 221, e-mail: info@jakdal.eu  
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