Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace,
Fráni Šrámka 1350/1, 415 01 Teplice - Trnovany,
odloučené pracoviště Duchcov, Kubicových 2, 419 01 Duchcov

Krizový plán

Zpracoval: Pavel Štrobl, školní metodik primární prevence
Schválil: Mgr. Aleš Frýdl, ředitel školy

Použité zkratky:
ŘŠ
TU
VP
ŠMP
VK

ředitel školy
třídní učitel
výchovný poradce
školní metodik prevence
výchovná komise

Co dělat, když žák kouří v prostorách školy nebo na školních akcích
1. Žák je přistižen poprvé



Informovat TU
TU
- provede rozhovor se žákem o dané skutečnosti
- provede zápis rozhovoru na předepsaný formulář
- udělí kázeňské opatření v souladu se školním řádem
- informuje zákonné zástupce žáka
§ 7 zákona č. 359/1999

2. Žák je přistižen opakovaně


Informovat TU, popř. ŠMP
- oznámí skutečnost ŠMP
- TU pozve prokazatelným způsobem (nejlépe doporučeným
dopisem) zákonné zástupce žáka do školy k registrovanému pohovoru příp. k jednání VK
 TU za přítomnosti ŠMP příp. VP
- provede rozhovor se žákem o dané skutečnosti
- provede zápis o rozhovoru na předepsaný formulář
- oznámí skutečnost Městské policii Duchcov, žák je po jednání se zástupci policie pokutován
a zanesen do registru přestupků
 VP
- pokud dojde k jednání VK provede zápis na předepsaný formulář
 TU, ŘŠ
- udělí kázeňské opatření v souladu se školním řádem
- pokud zákonní zástupci žáka nespolupracují, oznámí skutečnost orgánům sociálně právní
ochrany dětí § 10 odst. 4, zákona č. 359/1999
Městská policie Duchcov: 417 514 450, 417 514 451, 602 420 919

Co dělat, když žák prodává tabákové výrobky osobám mladším 18 let



Informovat TU, případně ZŘ
TU
- v pověření ZŘ oznámí skutečnost Policii ČR příp. Městské policii Duchcov
Jedná se o porušení § 6 zákona č. 379/2005
- udělí kázeňské opatření v souladu se školním řádem
- informuje zákonné zástupce žáka

Policie ČR, obvodní oddělení Teplice: 417 569 471, 974 439 650
Policie ČR, obvodní oddělení Duchcov: 417 835 444, 974 439 740
Městská policie Duchcov: 417 514 450, 417 514 451, 602 420 919

Co dělat, když žák podává nebo prodává alkohol osobám mladším 18 let



Informovat TU
TU
- v pověření ZŘ oznámí skutečnost Policii ČR, Městské policii Duchcov
Jedná se o porušení § 12 zákona č. 379/2005
- udělí kázeňské opatření v souladu se školním řádem
- informuje zákonné zástupce žáka

Policie ČR, obvodní oddělení Teplice: 417 569 471, 974 439 650
Městská policie Duchcov: 417 514 450, 417 514 451, 602 420 919

Co dělat, když žák pije alkohol v prostorách školy nebo na školních akcích



Informovat ŠMP, TU, VP
TU, ŠMP
- provede registrovaný pohovor se žákem o dané skutečnosti





- provede zápis rozhovoru na předepsaný formulář (společně se dohodnou na dalším postupu)
TU v pověření ZŘ
- pozve prokazatelným způsobem (nejlépe doporučeným dopisem)
zákonné zástupce žáka do školy k pohovoru s VP
VP
- ve spolupráci s TU a ŠMP sezve výchovnou komisi na které domluví, společně se zákonnými zástupci
žáka další postup, provede zápis z VK na předepsaný formulář
TU případně ZŘ
- udělí kázeňské opatření v souladu se školním řádem
- pokud zákonní zástupci žáka nespolupracují, oznámí skutečnost orgánům sociálně právní ochrany dětí
podle § 10 odst. 4, zákona č. 359/1999

Policie ČR, obvodní oddělení Teplice: 417 569 471, 974 439 650
Městská policie Duchcov: 417 514 450, 417 514 451, 602 420 919

Co dělat, když byl u žáka nalezen alkohol nebo tabákové výrobky



Informovat ŠMP, TU, VP
TU
- provede registrovaný pohovor se žákem o dané skutečnosti
- provede zápis pohovoru na předepsaný formulář (společně se dohodnou na dalším postupu)
- při opakování případu pozve prokazatelným způsobem
(nejlépe doporučeným dopisem) zákonné zástupce žáka do školy k pohovoru na VK
VP ve spolupráci s TU a ŠMPP
- dohodne společně se zákonnými zástupci žáka další postup, provede zápis z VK
na předepsaný formulář



TU v pověření zást. ŘŠ
- udělí kázeňské opatření v souladu se školním řádem
- pokud zákonní zástupci žáka nespolupracují, oznámí skutečnost
orgánům sociálně právní ochrany dětí podle § 10 odst. 4, zákona č. 359/1999

Policie ČR, obvodní oddělení Teplice: 417 569 471, 974 439 650
Městská policie Duchcov: 417 514 450, 417 514 451, 602 420 919
Kontaktní centrum drogově závislých: 602 414 911
pevná linka: +420 417 530 788

Co dělat, když je žák ve škole pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky


TU, vyučující
-

zajistit bezpečnost žáka i jeho spolužáků
laicky zjistit zdravotní stav žáka
při podezření na ohrožení života zavolat záchranku
popsat pouze příznaky
(nejsme kompetentní k tomu, abychom stanovovali diagnózu.)
Vyhodnotíme-li situaci tak, že lékaře není nutné volat, voláme zákonné zástupce žáka, popř.
osoby pověřené zákonným zástupcem a trváme na tom, aby si žáka převzali.
Jestliže se zákonní zástupci žáka, či pověřené osoby stanovené zákonným zástupcem žáka
nedostaví, zajistíme povinný dohled po dobu školního vyučování.



TU, ŠMP
-

Na konci vyučování informujeme Městskou policii Duchcov, která by měla žáka převzít a
postarat se o jeho předání zákonným zástupcům.
informujeme ŠMP
provede později registrovaný rozhovor se žákem o dané skutečnosti
provede zápis pohovoru na předepsaný formulář

-

může zajistit orientační dechovou zkoušku na základě písemného souhlasu rodičů u nezletilého
žáka, což musí být ošetřeno v dohodě uzavřené mezi školou a rodiči /školním řádu/

-

v součinnosti se zákonnými zástupci může zajistit testování u lékaře zákonem povolenými testy






TU ve spolupráci s VP a ŠMP
pozve prokazatelným způsobem (nejlépe doporučeným dopisem)
zákonné zástupce žáka do školy k pohovoru s VK podle
§ 7 zákona č. 359/1999
VK
- dohodne společně se zákonnými zástupci žáka další postup
- VP provede zápis z VK na předepsaný formulář
TU v pověření ZŘ
- udělí kázeňské opatření v souladu se školním řádem
- pokud zákonní zástupci žáka nespolupracují, oznámí skutečnost orgánům sociálně právní ochrany
dětí podle § 10 odst. 4, zákona č. 359/1999

Kontaktní centrum drogově závislých: 602 414 911
pevná linka: +420 417 530 788

Co dělat, když máte prokazatelné podezření, že někdo užívá návykové látky, jejíž účinky
přetrvávají do doby vyučování



Informovat ŠMP
ŠMP
- zajistí další šetření
- provede registrovaný pohovor se žákem o dané skutečnosti
- při domluvě je třeba počítat se skutečností, že škola má oznamovací povinnost OSPOD
- společně se dohodnou na dalším postupu
- provede zápis z registrovaného pohovoru na předepsaný formulář
- v případě potřeby zajistí žákovi další pomoc v Kontaktním centru Teplice
- informuje zákonné zástupce žáka o pohovoru se žákem
- informuje zást. ŘŠ a VP



TU v pověření ŘŠ
pokud zákonní zástupci žáka nespolupracují, oznámí skutečnost
orgánům sociálně právní ochrany dětí podle § 10 odst. 4, zákona č. 359/1999

Policie ČR, obvodní oddělení Duchcov: 417 835 444, 974 439 740
Kontaktní centrum drogově závislých: 602 414 911
pevná linka: +420 417 530 788

Co dělat, když zachytíte látku, o které se domníváte, že je návyková/tvrdé a měkké drogy včetně
marihuany, mimo státem povolené drogy jako alkohol a tabák, které podléhají jinému postupu/
-

Zajistit látku – požádejte žáka, u kterého byla látka nalezena, aby ji dal do obálky
zajistěte, aby u zajišťování podezřelé látky byly minimálně 3 osoby

(vy + ten, u kterého byla látka objevena nebo ten, kdo látku odevzdal + 3. důvěryhodná osoba)
-



-

nemanipulujte s látkou, nic nerozbalujte a neochutnávejte
sepište protokol (kdo objevil podezřelou látku, kdy, kde, u koho, vzhled látky)
zajistěte podpisy tří zúčastněných osob (jestliže ten, u koho byla látka objevena nebo ten,
který látku odevzdal, odmítnou záznam podepsat, uveďte do kolonky pro jejich podpis, že se
odmítli podepsat)
odneste obálku s látkou a protokol do školního trezoru
informujte ZŘ a VP

-

zavolá Policii ČR
o skutečném obsahu nálezu rozhodne laboratoř
informuje rodiče

ZŘ

- pokud Policie ČR zjistí, že se jedná o návykovou látku, ŘŠ udělí kázeňské opatření
v souladu se školním řádem

Policie ČR, obvodní oddělení Teplice: 417 569 471, 974 439 650
Policie ČR, obvodní oddělení Duchcov: 417 835 444, 974 439 740
Kontaktní centrum drogově závislých: 602 414 911
pevná linka: +420 417 530 788

Co dělat, když máte podezření, že někdo ze žáků opakovaně podává nebo prodává návykové
látky svým spolužákům



Informovat ZŘ, ŠMP, VP
ZŘ
- oznámí věc Policii ČR, může se jednat o trestný čin podle § 167 zákon č. 140/1961
- další vyšetřování v rámci školy pouze v přímé součinnosti s Policií ČR
-

Policie ČR, obvodní oddělení Teplice tel. 417 569 471, 974 439 650
Policie ČR, obvodní oddělení Duchcov: 417 835 444, 974 439 740
Kontaktní centrum drogově závislých: 602 414 911
pevná linka: +420 417 530 788

Co dělat, když má žák neomluvenou absenci
1.





2.


Neomluvená absence do 30 hodin
TU
- informuje ZŘ
- pozve prokazatelným způsobem (nejlépe doporučeným dopisem)
zákonné zástupce žáka do školy k registrovanému pohovoru § 7 zákona č. 359/1999
- dohodne společně se zákonnými zástupci žáka další postup
- provede zápis z RP na předepsaný formulář
- udělí kázeňské opatření v souladu se školním řádem
Neomluvená absence nad 30 hodin
TU ve spolupráci s VP
- pozve prokazatelným (nejlépe doporučeným dopisem) zákonné
zástupce žáka k jednání VK do školy
- udělí kázeňské opatření v souladu se školním řádem
VP, TU
- upozorní zákonné zástupce žáka na povinnost stanovenou zákonem
§ 22, odst. 3, zákon č. 561/2004 - ,,zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení“,
§ 22, odst. 1, zákon č. 561/2004 - ,,žáci a studenti jsou povinni řádně docházet do školy a
školského zařízení a řádně se vzdělávat“
- seznámí zákonné zástupce žáka s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence
- dohodnou se společně na dalším postupu
- z pohovoru provede zápis a kopii předá zákonným zástupcům
Metodický pokyn MŠMT č. j. 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků
z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Co dělat, když máte podezření na šikanu







V případě potřeby umístit žáka do chráněného prostředí s dohledem
dospělé osoby
Informovat VP a ŠMP
ŠMPP
- zajistí další šetření
- provede postupně rozhovor s obětí, svědky a agresory nebo o
šetření požádá odborníka – specialistu na problematiku šikanování
z Pedagogicko-psychologické poradny Teplice nebo VP školy
- z rozhovoru provádí zápis na předepsaný formulář
je třeba zjistit: kdo je oběť, kdo je agresor, kdy a kde k šikaně dochází, jakou formou, jak dlouho
a často trvá a ostatní skutečnosti, které šikanu osvětlí a pomohou k jejímu zamezení
- o výsledcích šetření informuje zást. RŠ
VP ve spolupráci s TU
- pozve prokazatelným způsobem (nejlépe doporučeným dopisem)
zákonné zástupce agresora do školy k pohovoru s VK



§ 7 zákona č. 359/1999
VK
- dohodne společně se zákonnými zástupci žáka další postup
možnosti školy: odstupňování kázeňských opatření, forma postihu při dalším porušení školního
řádu, doporučení odborné pomoci v PPP, informování OSPOD, doporučení zákonným
zástupcům umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, informování Policie ČR pro případnou
ochranu oběti
VP, ŠMP

- provede zápis z VK na předepsaný formulář
TU v pověření ZŘ
- udělí agresorovi kázeňské opatření v souladu se
školním řádem
- pozve doporučeným dopisem zákonné zástupce oběti do školy
k pohovoru s VK, § 7 zákona č. 359/1999
 VK
- dohodne společně se zákonnými zástupci žáka další postup
podle možnosti školy: převedení žáka do jiné třídy, doporučení odborné pomoci v PPP, zvýšení
monitoringu chování, intervenční programy na zlepšování sociálních vztahu ve třídě a další,
informování Policie ČR pro případnou ochranu oběti
ŠMP
- provede zápis z VK na předepsaný formulář
 ŘŠ
- informuje Policii CR, došlo-li k závažnějšímu případu
šikanování
§ 167 zákona č. 140/1961


Policie ČR, obvodní oddělení Teplice tel. 417 569 471, 974 439 650
Policie ČR, obvodní oddělení Duchcov: 417 835 444, 974 439 740

Co dělat, když je Policie ČR ve škole




Po vstupu do školy se musí policista ohlásit u zást. ŘŠ nebo jeho zástupců, musí
se prokázat služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie,
stejnokrojem s identifikačním číslem. Musí jasně sdělit, proč přišel, co
potřebuje a na jakém základě
Zást. ŘŠ
- v případě pochybnosti o totožnosti policisty ověří informaci na jeho
pracovišti

„Výslech“ ve škole
 ZŘ nebo jím pověřená osoba
- informuje zákonné zástupce žáka, pokud tak již neučinila Policie ČR, která má stejnou
povinnost.
V případech, kdy by mohlo týt takovým oznámením mařeno další vyšetřování a po
předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem policie, vyrozumí škola zákonné zástupce teprve
bezprostředně po souhlasu policie.
Sdělení v nevhodnou dobu by mohlo v některých případech ohrozit i bezpečnost dítěte
(např. týrání nebo zneužívání v rodině, trestná činnost v rodině apod).
Zákonní zástupci nemusí být u „výslechu“ přítomní. Přítomní budou pouze tehdy, budou li k
tomu policií vyzváni.
- na žádost policie poskytne ve škole vhodnou místnost pro výslech
- u žáků mladších 15 let je přítomnost třetí osoby nezbytná ze zákona
- u žáků starších 15 let není přítomnost třetí osoby nutná, záleží však
na požadavku policie, povinnost vykonávat nad žákem dohled školou trvá, takže pokud chceme
být u rozhovoru, tak by nám to měla policie umožnit
- u žáků starších 18 let nikdo dohlížet nemusí
- o rozhovoru policisty s žákem vyhotoví zápis s časovými údaji
Policie ČR, obvodní oddělení Teplice tel. 417 569 471, 974 439 650
Policie ČR, obvodní oddělení Duchcov: 417 835 444, 974 439 740

Co dělat dojde li k projevům fyzického násilí s nutností ošetření lékařem mezi žáky nebo mezi žákem a pedagogem:
 Informovat ZŘ, ŠMP, VP
 ZŘ nebo jím pověřená osoba
- oznámí věc Policii ČR, může se jednat o trestný čin podle § 167 zákon č. 140/1961
- další vyšetřování v rámci školy pouze v přímé součinnosti s Policií ČR
Po skončení vyšetřování policií ČR:




VP ve spolupráci s TU
- pozve prokazatelným způsobem (nejlépe doporučeným dopisem)
zákonné zástupce agresora do školy k pohovoru s VK
§ 7 zákona č. 359/1999
VK
- dohodne společně se zákonnými zástupci žáka další postup
možnosti školy: odstupňování kázeňských opatření, forma postihu při dalším porušení školního
řádu, doporučení odborné pomoci v PPP, informování OSPOD,
VP, ŠMP
-

provede zápis z VK na předepsaný formulář

Policie ČR, obvodní oddělení Teplice tel. 417 569 471, 974 439 650
Policie ČR, obvodní oddělení Duchcov: 417 835 444, 974 439 740

Co dělat, dojde li k opakovaným projevům verbální agrese žáka vůči spolužákům nebo
pedagogům:







Informovat VP a ŠMP
ŠMPP
zajistí další šetření
provede postupně rozhovor s obětí, svědky a agresory
- z rozhovoru provádí zápis na předepsaný formulář
je třeba zjistit: kdo je cíl verbální agrese, kdo je agresor, kdy a kde k napadení došlo nebo
dochází, jaké jsou okolnosti vzniku agrese, jak dlouho a často trvá a ostatní skutečnosti, které
agresi osvětlí a pomohou k jejímu zamezení
- o výsledcích šetření informuje zást. RŠ
VP ve spolupráci s TU
- pozve prokazatelným způsobem (nejlépe doporučeným dopisem)
zákonné zástupce agresora do školy k pohovoru s VK
§ 7 zákona č. 359/1999
VK
- dohodne společně se zákonnými zástupci žáka další postup
možnosti školy: odstupňování kázeňských opatření, forma postihu při dalším porušení školního
řádu, doporučení odborné pomoci v PPP, informování OSPOD, doporučení zákonným
zástupcům umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, informování Policie ČR pro případnou
ochranu oběti
VP, ŠMP

- provede zápis z VK na předepsaný formulář
TU v pověření ZŘ
- udělí agresorovi kázeňské opatření v souladu se
školním řádem
- pokud je podezření na spáchání přestupku nebo trestného činu, oznámí
agresi na Policii ČR
Policie ČR, obvodní oddělení Teplice tel. 417 569 471, 974 439 650
Policie ČR, obvodní oddělení Duchcov: 417 835 444, 974 439 740


Co dělat, objeví li se ve škole zbraň střelná nebo bodná:



Informovat ZŘ, ŠMP, VP
ZŘ
- oznámí věc Policii ČR, může se jednat o trestný čin podle § 167 zákon č. 140/1961
- další vyšetřování v rámci školy pouze v přímé součinnosti s Policií ČR

Po skončení vyšetřování policií ČR:




VP ve spolupráci s TU
- pozve prokazatelným způsobem (nejlépe doporučeným dopisem)
zákonné zástupce žáka, který zbraň přinesl do školy, k pohovoru s výchovnou komisí
§ 7 zákona č. 359/1999
VK
- dohodne společně se zákonnými zástupci žáka další postup podle
možností školy: odstupňování kázeňských opatření, forma postihu při dalším porušení školního
řádu, doporučení odborné pomoci v PPP, informování OSPOD,
VP, ŠMP
-

provede zápis z VK na předepsaný formulář

Policie ČR, obvodní oddělení Teplice tel. 417 569 471, 974 439 650
Policie ČR, obvodní oddělení Duchcov: 417 835 444, 974 439 740

Záznam o registrovaném pohovoru s žákem z důvodu:
Jméno žáka/žákyně:
Datum narození:
Bydliště
Škola, třída, obor
Zákonní zástupci navštívili školu:

- na vyzvání

- z vlastního zájmu

Účastníci pohovoru (jméno a pracovní zařazení):

Stanovisko výchovného poradce:

Zápis z pohovoru:

Závěry pohovoru, doporučení, dohodnutý další postup:

S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit závěry pohovoru.
V případě pokračující neomluvené absence berou zákonní zástupci na vědomí možné
následky spojené s přestupkovým řízením, popř. následným trestným oznámením.

Datum:

Podpis zákonných zástupců:

Razítko školy:

Podpis třídního učitele/učitelky:

Zápis z výchovné komise z důvodu:
Jméno žáka/žákyně:
Datum narození:
Bydliště
Škola, třída, obor
Účastníci jednání:
zákonní zástupci žáka
třídní učitel
výchovný poradce
vedení školy
kurátor sociálně právní ochrany dětí
školní metodik protidrogové prevence
zástupce rady školy
ostatní
Předmět jednání:

Výchovná opatření:

Zapsal:

S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit závěry pohovoru.
V případě pokračující neomluvené absence berou zákonní zástupci na vědomí možné
následky spojené s přestupkovým řízením, popř. následným trestným oznámením.

Datum:

Podpis zákonných zástupců:

Razítko školy:

Podpis třídního učitele/učitelky:

Kontakty a adresy:
Terénní program Kontaktního centra WHITE LIGHT I. - Teplice, Dubí
Telefon:
pevná linka: 602 414 911
pevná linka: +420 417 530 788
E-mail:
oficiální: kc@whitelight1.cz
Adresa:
Terénní program Kontaktního centra WHITE LIGHT I. - Teplice, Dubí
Doubravská 122/5, Teplice - Trnovany
Primární prevence
Telefon: +420 475 500 871
E-mail: os.drak@centrum.cz
Adresa:
Primární prevence
V oblouku 589/23, 400 01, Ústí n.L.
KC pro drogově závislé - Ústí nad Labem
Telefon:
pevná linka: +420 475 211 483, +420 475 210 626
Adresa:
KC pro drogově závislé - Ústí nad Labem
Stará 1, 400 01, Ústí n.L.
Sociálně právní agentura - Ústí nad Labem
Telefon: 724 172 448, 420 475 531 178
E-mail: spa@whitelight1.cz
Adresa:
Sociálně právní agentura - Ústí nad Labem
Varšavská 779/5, 400 03, Ústí n.L.
Kontaktní centrum WHITE LIGHT I.
Telefon: 602 414 911, +420 417 530 788
E-mail: kc@whitelight1.cz
Adresa:
Kontaktní centrum WHITE LIGHT I.
Doubravská 122/5, Teplice - Trnovany

Masarykova nemocnice, metadonová jednotka
Telefon: +420 477 113 125, +420 475 683 133
E-mail: judita.jansova@mnul.cz
Adresa:
Masarykova nemocnice, metadonová jednotka
Sociální péče 12A, 401 13, Ústí n.L.
Masarykova nemocnice, psychiatrické oddělení
Telefon: +420 475 683 130
E-mail: zdenka.stankova@mnul.cz
Adresa:
Masarykova nemocnice, psychiatrické oddělení Sociální péče 7, 401 13, Ústí n.L.

Probační a mediační služba ČR - středisko Teplice
Mgr. Emil Fleischmann, vedoucí střediska
fax: 417 516 149, ID datové schránky a6dgnbk
Telefon: 417 516 111, 417 516 148
WWW:
získání informací: http://www.pmscr.cz
E-mail: efleischmann@pms.justice.cz
Adresa:
Probační a mediační služba ČR - středisko Teplice
Husitská 1071/2, 415 01 Teplice
Městská policie Teplice
Telefon:
pevná linka: +420 417 510 500 (ředitelství městské policie)
pevná linka: +420 417 510 511 (služebna městské policie)
pevná linka: 156 (tísňová linka)
pevná linka: 417 510 504 (útulek pro toulavá a opuštěná zvířata)
pevná linka: 417 510 506 (oddělení přestupků)
WWW:
oficiální: http://utulek.teplice.cz/ (Útulek pro toulavá a opuštěná zvířata)
E-mail:
oficiální: mestska_policie@teplice.cz (městská policie)
oficiální: chrdle@teplice.cz (ředitel městské policie)
oficiální: libansky@teplice.cz (zástupce ředitele městské policie)
Adresa:
Městská policie Teplice
Dvorská 195,
Teplice
Městská policie Duchcov
Adresa:
Míru 1, Duchcov
Telefon:
417 514 450, 417 514 451
Mobilní telefon: 602 420 919
Pedagogicko –psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
Teplice, příspěvková organizace
Lípová 651/9
415 01 Teplice
P.O.BOX 90
Kancelář ředitelky: 417 535 218
Kancelář zástupce ředitelky: 417 535 218
Úsek vnitřní agendy: 417 535 219
Oddělení DVPP: 417 533 625
Fax: 417 535 249 E-mail: info@pppuk.cz
Kontakt na metodika prevence
PhDr. Zuzana Řáhová
Telefon: 417 535 218
E-mail: zuzana.rahova@pppuk.cz
PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY
Teplice
PhDr. V. Hadraba
dětský psycholog
tel.: 417 550 715
Mgr. Bouček
psycholog pro dospělé
tel.: 417 550 715

Ústí nad Labem
PhDr. Romana Doležalová
Tel.: 475 221 012
PaedDr. Pavla Matoušková
Tel.: 475 232 226
PhDr. Jana Doubravová
Psychologická diagnostika a poradenství pro děti a dospělé
Tel.: 777 132 794
Mgr. Ivana Vaverková
Psychologická ordinace pro děti, mládež, dospělé
Tel.: 477 102 118
PhDr. Ilona Wölfelová
Tel.: 475 214 790
Mgr. Lenka Nikoličová
Psycholog pro dospělé
Tel.: 477 102 167
Přehled pedopsychiatrů:
Teplice:
Psychiatrie pro děti a dorost, ul. Vrchlického 9
MUDr. Albína Zajoncová - tel. 606 194 766
Ústí nad Labem:
Psychiatrická ambulance pro děti a dospělé,
V Jirchářích 116/8
MUDr. Petr Zahradník
MUDr. David Filipovský
tel.: 475 209 779, 412 517 609
Chomutov:
Ambulance Oáza – dětská a dorostová psychiatrie,
ZS Písečná 5285
MUDr. Iveta Vadlejchová - tel.: 607 707 320,
e-mail: vadlejchova.iveta@email.cz
MUDr. Ilona Grimová ,
Beethovenova 1140,
tel.:604 366 057,
e-mail: grimil@centrum.cz
Most:
Psyché – psychiatrické služby,
www. psychemost.wz.cz/most.html
MUDr. Gabriela Šilhartová,
Jugoslávská 1636,
tel.: 474 334 321, 731 361 828 (út., stř., pá)
Děčín:
Ordinace psychiatrie pro děti a dorost
MUDr. Pavel Kozlík,
U Plovárny 12,
tel.: 412 502 250
Litoměřice:
Dětská psychiatrická ambulance
MUDr. Táborská,
tel.: 416 731 805
Louny:
Dětská psychiatrická léčebna,
tel.: 415 655 636
MUDr. Schejbalová, MUDr. Kosová
Sociální pracovník – p. Kráčmer,

tel.: 415 655 138
Pobytové organizace:
Praha:
Dětské psychiatrické oddělení Thomayerovy nemocnice, Krč,
tel.: 261 082 519
Policie České republiky
Obvodní oddělení Teplice - město
Vrchlického 10, 415 96 Teplice
Vedoucí oddělení:
npor. Bc. Josef Hulín
tel.: 417 569 471, 974 439 650
fax: 417 536 090
e-mail: tpoop@mvcr.cz
Obvodní oddělení Duchcov
Sadová 13, 419 01 Duchcov
Vedoucí oddělení:
npor. Bc. Ivana Sýkorová
tel.: 417 835 444, 974 439 740
fax: 417 836 022
e-mail: tpoopduch@mvcr.cz
Obvodní oddělení Krupka
Karla Čapka 273, 417 42 Krupka
Vedoucí oddělení:
npor. Mgr. Zdeněk Černý
tel.: 417 861 244, 974 439 720
fax: 417 535 477
e-mail: tpoopkrup@mvcr.cz
Obvodní oddělení Bílina
Studentská 874/94, 418 23 Bílina
Vedoucí oddělení:
npor. Bc. Radek Kaňák
(člen povodňové komise ORP Bílina)
tel.: 417 823 333, 974 439 750
fax: 417 535 893
e-mail: tpoopbili@mvcr.cz

