Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

Karta zásahu
1. V případě vzniku mimořádné události ve škole se postupuje podle požárního evakuačního
řádu. Pokud nelze postupovat podle požárního řádu, zajistí učitel klidový přesun do evakuačních prostor, zpravidla to bude místnost v přízemí (učebna 110).
2. Učitel je zodpovědný za žáky, které má ve třídě. Žáci jsou povinni dbát pokynů učitele. Učitel se snaží zabránit panice.
3. Je nutné identifikovat počet evakuovaných osob (žáků, zaměstnanců) a zjistit, které osoby
se nacházejí v evakuační místnosti a popř. kolik osob opustilo školu. Provádí ředitelka školy, zástupkyně ředitelky nebo některý z učitelů.
4. Další činnosti se provádějí podle pokynů pracovníků IZS, Policie ČR a dalších zasahujících
orgánů, podle požárního evakuačního plánu a podle vzniklé situace.
5. Pokud do školy neoprávněně vnikne cizí osoba, je povinen každý svědek (žák, zaměstnanec
školy) tuto skutečnost neprodleně oznámit ředitelce školy nebo zástupkyni ředitelky. Ty
volají Policii ČR, která určí další postup.
6. Při násilném vniknutí do školní budovy a vzetí rukojmího je nutné se zadržující osobou jednat klidně a cílevědomě. Pomocí technických nebo jiných prostředků napadená osoba (žák,
zaměstnanec) nebo jiný náhodný svědek vyrozumí o stávající situaci ředitelku školy nebo
zástupkyni ředitelky. Ta obratem volá na Policii ČR a sděluje získané prvotní informace
o násilném činu a o vzniklé situaci. Do příjezdu PČR je nutné uzavřít všechny vstupy a zamezit dalším osobám, aby vstupovali do ohrožených prostor. Pokud to situace dovolí, je
nutné evakuovat nezúčastněné žáky a zaměstnance. Ředitelka školy nebo její zástupkyně
se mezitím snaží zjistit požadavky zadržující osoby s cílem získat co nejvíce času do příjezdu
zásahové skupiny policie.
7. Po celou dobu vzniklé situace musí ředitel nebo jeho statutární zástupce spolupracovat
s Policí ČR. Informace rodičům a příbuzným zúčastněných osob nebo médiím podává ředitel školy až po konzultaci s velitelem zásahu.
8. O vzniku mimořádné události informuje ředitelka školy bez zbytečného odkladu ředitele
základních škol, které jsou v budově školy také umístěny, popř. další instituce v budově.
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