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Problematika ozbrojených útoků ve školách 
Doporučení Policie ČR pedagogickým pracovníkům 

 
 
 
Vážení pedagogičtí pracovníci, 
 
materiál, který se vám dostává do rukou je reakcí na velkou poptávku po informacích, 
týkajících se obrany proti ataku ozbrojeného útočníka ve školských zařízeních.  
 
AMOK – útok tzv. aktivního střelce, je náhlý útok jedince, který za použití zbraní sleduje 
jediný cíl – usmrtit či zranit co nejvíce osob co nejjednodušší cestou. Podobných útoků ve 
školách se po světě staly stovky a neustále jich přibývá. Nejčastějšími útočníky jsou 
současní či bývalí studenti.  
 
 
 
Svoji pozornost věnujte znakům, které mohou vést k předpokladu vzniku této 
krizové situace. Potencionální pachatel se může projevovat: 
 

° Jedinec má mluvu typu: „Kdybych měl zabít co nejvíc lidí, tak bych to udělal 
takto.“ 

° Shromažďuje zbraně, obdivuje je. 
° Zvláštnost – vymyká se běžnému průměru (fyzicky, sociálně, psychicky – 

návaznost na komplexy). 
° Projevuje verbální nenávist vůči nekonkrétním, ale i konkrétním objektům. 
° Zabývá se násilím (amatérský film, písemné projevy apod.). 
° Často o připravovaném útoku mluví předem na sociálních sítích, např. 

Facebook, Youtube, Twitter, aj. – vynucuje si pozornost, touží budit respekt  
a strach). 

° Vzbuzuje u ostatních lidí neurčité obavy. 
° Projevuje se u něj reaktivní chování (nehledá problém u sebe, ale u jiných). 
° Může být tichý, nevýrazný, inteligentní, nenápadný typu „nikdy bych to do něj 

neřekl“. 
° Neexistuje typický pachatel a typický motiv jeho jednání! 
° Nebuďte lhostejní zejména ke svému okolí a získaným informacím 

(vyhodnocujte je, prověřujte je, jednejte, konzultujte je). 
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V případě, že již tato krizová situace nastane, doporučujeme na ni reagovat takto: 
 

• Zapomeňte na činnost, kterou jste nacvičovali v případě požáru. Skupina osob 
na chodbě je nejsnazším terčem! 

• Je-li to možné, UTÍKEJTE spolu s dětmi - utečte z dosahu útočníka. Při 
útěku neposkytujte první pomoc v prostorech přístupných pachateli. 

• ZAMKNĚTE SE  se v nejbližší možné místnosti. 
• Postavte za dveřmi barikádu, použijte vše co je po ruce (stoly, židle, skříně, 

knihy vyskládejte na stůl pod kliku tak, aby nešla stlačit …). 
• Zatáhněte žaluzie či rolety. 
• Pokuste se co nejvíce zklidnit všechny osoby (děti) v místnosti. Ztlumte 

mobilní telefony. Ticho je důležité!  
• Lehněte si na zem co nejdále od dveří, abyste byli co nejméně zranitelní 

případnou střelbou.    
• ZAVOLEJTE na tísňovou linku Policie ČR 158 nebo 112. Oznamte, kde jste 

a co se děje. 
• Nereagujte na osoby za dveřmi! Útočník se může vydávat za zraněného  

a vystrašeného studenta, ale i za policistu.  
• BRAŇTE SE v případě, že jste učinili všechny výše popsané kroky a útočník 

se i přesto k vám dostal, udělejte vše pro vaši obranu.    
 
 
 
 
 
Doporučená systémová opatření: 
 

• Připusťte, že se to může stát i ve vaší škole a na situaci se poctivě připravte!  
• Mějte předem domluvený systém upozornění na probíhající útok, nejčastěji 

školním rozhlasem. Hlášení nesmí vyvolat paniku, ale varovat učitele, např.: 
„Pan učitel Klika se dostaví do ředitelny.“ 

• Mějte možnost uzamknout se ve třídě. 
• Mějte lékárničky ve třídách. Pro učitele zabezpečte kurz první pomoci. 
• Všímejte si náznaků – impuls od žáků, mluvení o připravovaném útoku, 

chlubení se na sociálních sítích, projev názorů na násilí, obavy žáků ke 
konkrétnímu spolužákovi. 

• Případné náznaky o možnosti vzniku této krizové situace konzultujte nebo 
oznamte Policii ČR  - tísňová bezplatná linka Policie ČR158. 

• Mějte viditelně označený systém budov, poschodí i dveří.  
• Plán školy poskytněte místně příslušnému obvodnímu oddělení Policie ČR. 

 
 


