Základní škola a Mateřská škola Doksy – Staré Splavy,
příspěvková organizace, okr. Česká Lípa, Jezerní 74,471 63 Staré Splavy
tel: 487 873 340, IČO 706 98 520

PLÁN OPATŘENÍ PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
A VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU
Výčet a hodnocení možných mimořádných událostí
1. Vnitřní ohrožení
1.1. Požár






Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách – denní období
Ohrožení obyvatelstva – ohrožení dětí a zaměstnanců
Předpokládané škody – ekonomické ztráty
Předpokládané následky vyvolané požárem – ohrožení zdraví dětí a zaměstnanců
Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací – evakuace dětí a osob, použití
hasicích přístrojů, a pokud není možné uhasit, postupovat podle PPS, vypnutí
hlavního vypínače elektrické energie, uzavřít přívod plynu
 Síly a prostředky, které je nutno vyrozumět a povolat – HZS postup podle PPS

1.2. Únik plynu s následným výbuchem a požárem





Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách – provoz učebny chemie
Ohrožení obyvatelstva – ohrožení dětí a zaměstnanců
Předpokládané škody – ekonomické ztráty
Předpokládané následky vyvolané únikem plynu s následným výbuchem a požárem –
ohrožení na zdraví dětí a zaměstnanců, narušení statiky budovy
 Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací – zajistit evakuaci, uzavřít
hlavní uzávěr plynu a hlavní vypínač elektrické energie, vynést tlakové lahve
 Síly a prostředky, které je nutno vyrozumět a povolat HZS, Sč. plynárenská, Policie ČR

1.3. Ohrožení žáků salmonelózou






Pravděpodobnost výskytu – školní jídelna
Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách – letní období
Ohrožení obyvatelstva – na zdraví dětí a zaměstnanců
Předpokládané škody – nepředpokládají se
Předpokládané následky vyvolané onemocněním salmonelózy – nemoc

 Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací – zajištění lékařského ošetření,
dezinfekce prostor školy, likvidace závadných potravin
 Síly a prostředky, které je nutno vyrozumět a povolat – upozornit KHS Libereckého
kraje, registrujícího lékaře dětí a žáků a závodního lékaře

2. Vnější ohrožení
2.1. Živelní pohromy





Pravděpodobnost výskytu – max. vichr – pravděpodobnost výskytu zanedbatelná
Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách – dle počasí
Předpokládané škody- ekonomické ztráty
Předpokládané následky vyvolané živelní pohromou – poničení střechy a výplní oken
budovy
 Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací – soustředit se na
nejbezpečnějším místě – předpokládá se chodba v přízemí budovy
 Síly a prostředky, které je nutno povolat – pracovníky městského úřadu

2.2. Vyřazení zdroje pitné vody






Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách – denní doba
Ohrožení obyvatelstva – zamoření pitné vody
Předpokládané škody – na zdraví obyvatelstva, rozšíření nákazy
Předpokládané následky vyvolané zamořenou vodou – nákaza
Zásady pro provedení Záchranných a likvidačních prací – zákaz používání vody
k jakýmkoli účelům. Zajistit náhradní zdroj pitné vody
 Síly a prostředky, které je nutno vyrozumět a povolat – pracovníky městského úřadu,
KHS Libereckého kraje, HZS

2.3. Hromadná silniční nehoda
 Pravděpodobnost výskytu – velmi nízká
 Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách – denní období, počasí,
zimní doba
 Ohrožení obyvatelstva – ohrožení na zdraví
 Předpokládané škody – zdravotní újma
 Předpokládané následky vyvolané hromadnou silniční nehodou – újma na zdraví
s možností úmrtí
 Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací – poskytnutí první pomoci
 Síly a prostředky, které je nutno vyrozumět a povolat – záchranná služba první
pomoci, policie, hasiči

2.4. Únik nebezpečné látky ve výrobní sféře, případně při dopravní
nehodě
 Pravděpodobnost výskytu – havárie čerpací stanice, havárie cisterny s nebezpečnou
látkou
 Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách – denní období
 Předpokládané škody – na zdraví
 Předpokládané následky vyvolané únikem nebezpečné látky – zdravotní újma
 Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací – v závislosti na úniku
uposlechnout výstrahy
 Síly a prostředky, které je nutno vyrozumět a povolat – dle výstrahy péče o svěřené
děti

3. Jiné ohrožení
3.1. Anonymní ohlášení o uložení bomby s případným výbuchem a
požárem





Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách – denní doba
Ohrožení obyvatelstva – velký počet dětí a ohrožení na zdraví. Usmrcení
Předpokládané škody – ekonomické ztráty, ztráty na životě
Předpokládané následky vyvolané výbuchem bomby a následným požárem –
ohrožení na zdraví dětí a zaměstnanců, narušení statiky budovy
 Zásady pro provedení Záchranných a likvidačních prací – zajistit evakuaci, odpojit
hlavní uzávěr plynu, vypnutí hlavního vypínače elektrické energie, vynesení tlakových
lahví
 Síly a prostředky, které je nutno vyrozumět a povolat – Policie, HZS, SČE

Odpovědnost za činnost při vzniku mimořádné události ve
škole
1. Krizový štáb školy
Jméno a příjemní

Funkce

Adresa

mobil

Marie Kabrnová

Vedoucí ŠJ

731570804

Tereza Skálová

vychovatelka

Jaroslava Bucková

kuchařka

Staré Splavy
O.Nejedlého 139
Staré Splavy ,
Zátiší 171
Okna 6

724629076
724176169

2. Odpovědnost za činnost při:












Přijetí zprávy o vzniku mimořádné události: Bedřiška Rychtaříková
Vyrozumění zaměstnanců a žáků s udáním dalších činností: Bedřiška Rychtaříková
Svolání krizového štábu: Bedřiška Rychtaříková
Řízení evakuace školy, školského zařízení: Bedřiška Rychtaříková
Vypnutí hlavních uzávěrů elektrické energie, planu, případně vody: Jiří Nauč
Vytvoření podmínek pro výdej prostředků individuální ochrany: Libuše Horáčková
Zabezpečení úkrytu žáků a zaměstnanců: Jarmila Hlinčíková ZŠ, Marta Perná MŠ
Máchova, Ivana Hojdová MŠ U Potoka
Umožnění vstupu záchranným jednotkám: Jiří Nauč ZŠ,
Zřízení informačního střediska a styk s orgány města: Bedřiška Rychtaříková
Zamezení vstupu do budovy nepovolaným osobám: Iveta Krnáčová
Informace velitelům HZS a PČR: Bedřiška Rychtaříková

Plán ukrytí ve škole a školském zařízení
1. Kritéria pro vytipované prostory při ukrytí
 Prostory na odvrácené straně od místa mimořádné události
 Co nejmenší počet otvorů (dveře, okna, ventilace)
 V případě úniku nebezpečných látek volit prostory ve vyšších patrech.

2. Rozdělení ukrytí jednotlivých tříd a zaměstnanců
 Viz předchozí bod – společné ukrytí

3. Zařazení zaměstnanců
 Zdravotnické družstvo: zaměstnanci proškolení pro poskytování první pomoci
 Zabezpečení a ochrana potravin a vody: zaměstnanci školní jídelny

Evakuace v případě požáru
 Evakuaci bude organizovat ředitelka školy
 Evakuace bude řízená z ředitelny školy. Vyhlášení evakuace bude provedeno
zvoněním a voláním „HOŘÍ“. Podrobnosti zajišťuje vedoucí požární hlídky.
 Evakuaci dětí provedou učitelé, po dosažení shromaždiště provedu kontrolu počtu
evakuovaných dětí (třídní knihy s sebou) a počet nahlásí odpovědné osobě za
organizaci evakuace.
 Evakuace bude provedena postupně dle zasažení objektu požárem.
 Evakuace bude provedena po vyznačených únikových cestách, které končí únikovými
východy do volného prostoru a dále pak na shromaždiště

 Shromaždiště je stanoveno v prostoru školního hřiště
 První pomoc zraněným osobám poskytne zdravotní družstvo a následně záchranná
služba, přivolána na telefonním čísle 155.
 Evakuovaný materiál bude soustředěn v bezpečné vzdálenosti na volném prostranství
tak, aby neomezoval pohyb příslušníků HZS při zásahu; střežení materiálu zajistí
určení zaměstnanci.
 V průběhu evakuace je třeba vypnout hlavní vypínač elektrické energie a případně
vody, zachovat klid a rozvahu, případně zabránit vzniku paniky a zajistit organizovaný
odchod osob z ohrožené budovy.

Ukrytí v případě radiačního poplachu – únik nebezpečné
látky









Ukrytí bude organizovat ředitelka školy.
Krytové prostory školy jsou stanoveny ve druhém nadzemním patře .
Děti z mateřské školy se přemístí do vyšších pater.
Ukrytí bude řízeno z ohlašovny požáru – ředitelny školy, vyhlášení ukrytí bude
provedeno ústně s upřesněním druhu ohrožení
Ukrytí budou řídit učitelky a učitelé, po dosažení krytového prostoru provedou
kontrolu počtu žáků a počet nahlásí odpovědné osobě za organizaci krytí
Krytová družstva – provozní zaměstnanci provedou utěsnění oken, dveří a jiných
otvorů.
Děti je třeba v krytu vhodným způsobem zabavit
Je nutné vyčkat dalších pokynů

Hlášení o vzniku mimořádné události v objektech školy
V případě, že mimořádná událost vznikne v objektech školy, oznámí tuto skutečnost v
ředitelně školy ten, kdo vznik mimořádné události zjistí nebo zpozoruje první.
 Ředitelka školy po obdržení zprávy o vzniku mimořádné události v objektech školy
rozhodne o další činnosti ve škole a vydá k tomu příslušná nařízení.
 Hlášení o vzniku mimořádné události podává ředitelka nadřízeným orgánům (HZS,
Policii ČR) už v průběhu jejího řešení. Podávání hlášení nesmí způsobit časovou
prodlevu v řízení opatření směřujících k záchraně životů žáků a zaměstnanců školy.
Obsah a čas telefonického hlášení musí být následně zaznamenán písemnou formou.
V průběhu vzniku mimořádné události a řešení jejich účinků ředitel školy rozhodne o
odpovědnosti za podávání zpráv tisku a dalším sdělovacím prostředkům. Ohlašovací
povinnost záchranným jednotkám a orgánům PČR je nedílnou součástí “Činnosti
školy, školského zařízeními při vzniku mimořádné události“.

1. Obsah hlášení nadřízenému orgánu






Datum, hodina a místo vzniku mimořádné události
Druh, charakter vzniklé mimořádné události
Dosud zjištěné následky mimořádné události
Počty zraněných, mrtvých, či pohřešovaných dětí a zaměstnanců
Přijatá opatření

2. Spojení na složky ISZ
 Policie ČR
 HZS
 Záchranná služba

158
150
155

3. Spojení na ostatní orgány a organizace
 Policie ČR Doksy
 Zřizovatel

487 882 410
487 882 412

Varování a vyrozumění o vzniku mimořádné události
Varování obyvatelstva o vzniku mimořádné události na území města zabezpečuje
jednotný systém varování a vyrozumění. Houkání sirén je zpravidla doplněno
mluveným slovem o povaze nebezpečí. Rozhlas a televize informují o povaze
nebezpečí a způsobu ochrany.

1. Signál civilní ochrany
Tón
Kolísavý 140 vteřin

Význam

Činnost

Všeobecná výstraha

Poslech sdělovacích
prostředků

2. Svolání zaměstnanců v mimopracovní době – k evakuaci
materiálu ze školy, školského zařízení
Pokud došlo ke vzniku mimořádné události v budově školy v mimopracovní době,
ředitelka školy (na základě rozhodnutí nadřízených orgánů) povolá další zaměstnance
a zároveň je požádá o pomoc při vyrozumění dalších zaměstnanců školy.

3. Školení a příprava zaměstnanců
Zpracovaný a ředitelkou schválený plán je závazným dokumentem pro všechny
zaměstnance školy. K jeho optimálnímu využití v případě vzniku mimořádné události
je nutné, aby všichni zaměstnanci a hlavně vykonavatelé byli s jeho obsahem a jim
uloženými úkoly seznámeni.

O četnosti a rozsahu seznámení rozhoduje ředitelka školy, školského zařízení. Plánem
nejsou dotčena opatření vyplývající z ostatních zákonů a opatření MŠMT (např.
povodňový plán, bezpečnost práce, požární ochrana a další).
K ověření použitelnosti zpracovaného Plánu se plánují nácviky. Dle zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a z něho vyplývajících
předpisů se nácvik provedení evakuace provádí nejméně 1x ročně.

Schválila: Věra Konečná, ředitelka školy

