
KRIZOVÝ PLÁN -  AMOK  
= krizová situace v budově školy.  
Nastává, když nějaký pachatel, zjevně bez volby nebo cíleně, prostřednictvím zbraně, 
výbušnin, nebezpečného nářadí nebo neobvyklého použití násilí ohrožuje nebo zabije neurčitý 
počet osob nebo se toto dá očekávat.  
 
CO DĚLAT:  
1. Věřit tomu, že se děje něco vážného, nepodceňovat situaci.  
2. Nikam neutíkat, ale zabezpečit se na místě. Žáky postavit na bezpečné místo ve třídě, tj. ke 
stěně u dveří nebo pod okny. Dveře zabarikádovat.  
3. Komunikace:  
a) Každý učitel by měl mít u sebe v hodinách mobilní telefon, ze kterého může volat vedení 
školy, policii… 
b) Žákům přikázat, aby vypnuli mobil 
c) Při komunikaci s policií (158) sdělit: - kde jsem (např. SOŠ mgp, Jiříkovská 840/4, Rbk) 
                                                                - co se stalo (např. podezření ze střelby) 
                                                               -  přesněji označit místo (např.2. patro školy)  
4. Vyčkat na pomoc – Policii ČR. nenechat se vylákat ven, ani kolegy (může to být léčka ze 
strany agresora)  
Poznámka: Na 99% to bývá žák školy, i bývalý.  
 
TYPICKÉ JEVY AMOKU:  
 - Převážně se jedná o mužského pachatele jako jednotlivce ve věku mezi 15 až 40 lety 
-  Amok probíhá v rychlém časovém sledu, přibližně 1 hodinu 
-  Pachatel disponuje střelnou nebo bodnou zbraní 
-  V nejrozhodnější první fázi AMOKU není čas na nasazení speciálních jednotek, ale 
policistů, kteří dorazí na místo jako první 
- Pachatel je do příjezdu prvních policistů stále aktivní 
- Pachatel je v situaci, kdy stále ovlivňuje jiné osoby 
- Pachatel nemá v úmyslu zůstat nepoznán 
- Útěk zpravidla nepatří k plánovanému činu, eventuálně se pokouší dosáhnout jiného místa 
činu) další potencionální  oběti 
- Jedná se ze statistik nejčastěji o střední školy 
 
PREVENTIVNÍ DOPORUČENÍ:  
1. Uzamykání školy 
2. Sledovat pohyb cizích osob – nebýt lhostejný a laxní k cizím osobám pohybujícím se po 
škole a chtít vysvětlení, co zde hledají 
3. Zásada vnitřní komunikace – podobně jako u evakuace je pro vyhlášení poplachu AMOK 
zodpovědný ředitel školy či jeho zástupce 
4. Tipování rizikových žáků – sledovat nestandartní chování žáků a zaměstnanců (např.  
zájem o zbraně, agresivita atd.) 
 
UPOZORNĚNÍ:  
- nechodit osobně ani nikoho neposílat pro žáky, kteří se pohybují mimo učebny (ti se po 
škole nepohybují, ale zůstávají na místě, kde se snaží ukrýt) 
 - policie nebude pomáhat raněným apod., její primární úkol je zneškodnit pachatele, tj. budou 
kolem vás třeba na chodbě procházet, ale nemá cenu je žádat o pomoc.  
 


