
 

 

Krizovou situací se může stát požár zázemí, ztracené či zraněné dítě, negativní článek v médiích. To 
vše, pokud není správně řešeno, má potenciál lesní MŠ/klub zničit.  
 
Krizovou situaci je třeba vždy efektivně a rychle vysvětlit. A to hned několika dotčeným skupinám. 
Dětem, rodičům, týmu, sousedům, médiím, širší veřejnosti. Předejdete tak šíření polopravd a vzniku 
negativního obrazu.  
 
Co je potřeba na začátek? 
Být připraven. Mezi zástupci/kyněmi lesních školkek panuje občas obava, že raději o smutných nebo 
nebezpečných věcech nemluvit nebo dokonce nad nimi ani nepřemýšlet, „abychom to nepřivolali.“ To 
je nesmysl. Dobrá příprava komunikace totiž předchází stresovým momentům uvnitř týmu a 
může vás zachránit i na venek, pokud dokážete veřejnost a média přesvědčit, že situaci máte pod 
kontrolou.  
 
Co to znamená být připraven? 
Zejména mít vypracovaný plán, který zná každý člen týmu a rozumí mu. Jen formálně zpracovaný plán, 
nebo dokonce převzatý z jiné školky, který dokonalý, ale tým jej nemá nastudovaný, zvnitřněný, je 
k ničemu. Tým by měl mít krizový plán nastudovaný do té míry, aby jednal automaticky.   
 
Výstupem krizového plánu jsou odpovědi na následující otázky:  
Jak komunikujeme nebezpečí s dětmi v případě ohrožení a po zániku ohrožení? 
Jak komunikujeme s rodiči - okamžité informování, aby nevznikla panika 
Jak komunikujeme s kolegy, jak se dělá další postup,  
Kdo má kompetenci a odpovědnost za oficiální vyjádření pro rodiče, kolegy a veřejnost? 
 
Postup tvorby krizového plánu: 
 

1. Určete odpovědnou osobu- kounikátora 
V krizovém plánu určete jednu osobu, která je komunikátorem (a jejího zástupce pro případ, že první 
určený byl do krizové situace přímo angažován. Komunikátor nikdy nesmí být viníkem. Tím, že situaci 
nekomunikuje osoba, která jí byla přítomná, nebo ji způsobila, odstíníte ze sdělení negativní emoce. 
Určení komunikátora je nezbytné, aby poskytované informace byly jednotné. Komunikátor nesděluje 
dojmy, jen fakta. Ostatní členové týmu se zejména médiím, k situaci sami nevyjadřují, odkazují na 
komunikátora. Různé verze příběhu a domněnky vedou pouze ke ztrátě důvěry v poskytované 
informace a diskreditaci organizace.   
 
 
Ředitel/koordinátor nemusí být komunikátorem, ale musí umět vysvětlit, jak se k situaci staví 
organizace 
 

2. Příklady situací, které mohou nastat 
Zamyslete se nad situacemi, které reálně mohou ve Vaší lesní MŠ/klubu nastat. Ke každé situaci 
navrhněte postup řešení situace. Nikdy nezapomínejte informovat děti (vysvětlit jim, o se stalo), 
rodiče (vysvětlit, o se stalo a jaká jste podnikli opatření), další zainteresované osoby, například 
sousedy v případě požáru.  
 

3. Vypracujte postup řešení pro každou situaci 
Postup pedagoga přítomného krizové situaci: 

 Vyřešit problém (vytáhnout dítě z rybníku, začít hasit oheň, informovat složky integrovaného 
záchranného systému je-li to třeba). V případě, že nemůžete najít dítě, je třeba kontaktovat 
policii do 30 minut (je dobré vědět, že pokud dítě odešlo ze školky, vyplatí se jej hledat doma, 
respektive na cestě k domovu, kterou dítě používá) 

 Jeden z pedagogů VŽDY zůstává s dětmi.  
 Informovat rodiče, pokud jde o konkrétní dítě 
 V případě, že riziko pominulo např. dítě se našlo dříve, než přijela policie, je třeba policii 

informovat a pohotovost odvolat  



 

 

 Uklidnit situaci, tj. přítomné děti či dospělé, vysvětlit, o se stalo, jaké další kroky činíte 
 Informovat komunikátora 

 
Postup komunikátora 

 Zjistit situaci. Jak to vzniklo, kdo toho byl zúčastněn. Existuje další ohrožení? 
 Zjistit příčinu, pokud to lze a pojmenovat si ji. 
 Zjištěná fakta okamžitě sepsat (držet informace jenom v hlavě při vypjaté situaci není dobrý 

nápad, dochází ke zkreslování a zapomínání) 
 Sepište si vyjádření. Okamžitě. Pokud bylo zraněno/ztraceno dítě, média se vždy budou 

zajímat. Popište věcně a bez zbytečných emocí situaci. Používejte fakta ve svůj prospěch. 
Nebojte se příčin, pokud vás neohrožují. Nebojte se uznat chybu, ale formulujte ji velmi 
opatrně. Buďte pozitivní - jak jste situaci vyřešili? Jak ji budete dále řešit? Jak to celé napravíte? 

 Komunikátor musí být vždy dostupný. Nejhorší komunikátor je takový, který nekomunikuje. 
Proto je třeba mít určeného zástupce komunikátora (pro případ dovolené, nemoci, nebo 
přítomnosti komunikátora u samotné krizové situace). 

 Okamžitě komunikujte s postiženými. 
 Vždy si pamatujte, že přímý účastník krizové situace nikdy nevystupuje před médii (zbytečný 

stres, emoce).  
 

4. Vypracujte si seznam kontaktů 
 na rodiče rodiče 
 na všechny členy týmu  
 na sousedy 
 na kohokoliv dalšího, dle potřeb Vaší lesní MŠ/klubu (např. na starostu atp.)  

Pokud se o krizové situaci dozví, zejména rodiče, z médií dříve, než od Vás, ztrácíte důvěru i možnost 
být nositelem prvotní nezkreslené informace.    
 
 
Komunikační strategie pro média 
Nikdy není dobré mlčet, ale zároveň na sebe nemusíte zbytečně přitahovat více pozornosti, než je 
nutné. Není nutné donekonečna reagovat na připomínky. V případě, že to jde, nemusí být situace 
spojována ani se jménem školky. Nemusí být přinášeny žádné další negativní informace, určitě by 
neměli přicházet od vás. 
 
V případě, že se média o situaci dozví dříve než vy, poproste je o chvilku strpení (viz TIP níže), 
informujte se, informujte kolegy a hned na to veřejnost (máte svůj seznam kontaktů) a média. 
Až se situace uklidní, dochází k fázi vyšetřování či dalších vašich interních šetření. Informujte o 
výsledku interně a pak i veřejně. 
 
Techniky komunikace 

 Uklidnit situaci,  
 popsat fakta,  
 navrhnout řešení či popsat kroky, které k němu povedou. 
 Neobviňovat (může za to kolega, může za to policie, zloděj apod.) - protože pokud došlo k 

chybě například zaměstnance či kolegy, je to chyba i vás, pro veřejnost, možná i pro rodiče to 
není v takové chvíli rozpoznatelné. Shazujete sebe. 

 
Často se objevují tendence obvinit nějakou státní či úřední složku, to je absolutní nesmysl, i v případě, 
že došlo k chybě někoho jiného, obviňováním si zaděláte jen na další nepříjemnosti a pravděpodobně 
vám nikdo neuvěří. 
 
Když k vám přijde zloděj či žhář - je jasné, že za to nemůžete vy. Ale to, že jej obviníte bez důkazů, že 
řeknete, že požár založil nebezpečný žhář. To o vás hlavně říká, že jsou děti v nebezpečí a vy to 
neumíte vyřešit. Raději formulujte takové věci opatrně a hlavně najděte a popisujte řešení (jak zajistíte 
bezpečnost, kde se bude vyučovat, co uděláte pro to, aby se situace neopakovala). 



 

 

 
Nebuďte negativní. Každý tuší, že pokud se stalo něco hrozného, že postižení tím trpí. Popište klidně a 
fakticky situaci. Jednu větu můžete věnovat vašim pocitům, zklamání, smutku, ale nezakládejte na tom 
celou komunikaci. Každý rodič, veřejnost, kolega, dítě, chce vědět, že budete oporou, která situaci umí 
dál vyřešit, nabídne řešení. Nelitujte se a neobviňujte se.  
 
V případě, že se o vás například napíše velmi negativní, dokonce likvidační článek. 
Uznejte chybu, pokud existuje. Každý dělá chyby, nikdo není dokonalý. Téměř každý čtenář si řekne 
něco ve smyslu na každém šprochu… Ale nabídněte řešení, buďte pozitivní, hledejte pozitivní oporu v 
rodičích. Pokud vám rodiče věří a někdo o vás napsal likvidační článek - mohou pozitivní komentáře, 
volání do redakce, psaní pozitivních emailů být řešením celého problému. V případě, že se začnete 
hádat, dohadovat, kritizovat, ten kdo o vás napsal něco negativního - vyhrál. 
 
Tipy  
Zavolá vám novinář či kolega s dotazem, který vás rozhodí nebo na něj nejste připravení?  
Oddalte svoji odpověď. Dobrá fráze je ve smyslu, že v tuto chvíli nevíte podrobnosti, ale pokusíte 
se je okamžitě zjistit. To vám může získat cenné minuty vše dobře rozmyslet. Ano, média i někdo jiný 
může trvat na okamžité odpovědi, ale i pár minut na víc vás může vytáhnout z bryndy a rozmyslet si 
další postup, případně se rychle poradit. 
 
 


