Krizový plán školy pro školní rok 2018/2019
Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy
v případě podezření či výskytu šikany a návykových látek mezi žáky. Krizový
plán je součástí Minimálního preventivního programu a Školního řádu školy,
jeho základem je Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálněpatologických jevů u dětí a studentů ve školách a školských zařízeních 20
006/2007-51 a Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi
žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6.
a) Prevence a postup v případě řešení šikany
1. Všichni pedagogičtí pracovníci školy při svém kontaktu se žáky při
vyučovacích hodinách i mimo ně, v areálu školy a na mimoškolních akcích
sledují chování žáků vůči sobě navzájem, ve vztahu k žákům zachovávají
profesionální přístup. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat nejen přímým, ale
především nepřímým znakům šikanování (viz příloha č. 1Metodického pokynu
MŠMT 24-246/2008-6).
2. Třídní učitel je v pravidelném kontaktu se žáky třídy, na třídnických hodinách
se zajímá o problémy žáků a o jejich vzájemné vztahy. V případě výskytu
konfliktů se pokouší zjistit jejich příčinu a zamezit dalšímu rozvoji.
3. V případě podezření na výskyt šikany nebo chování, ze kterého by se mohla
šikana vyvinout, neprodleně každý z pedagogů o věci informuje třídního učitele.
4. Třídní učitel ihned informuje výchovného poradce a upozorní na problém
všechny pedagogy, kteří se třídou pravidelně pracují, požádá je o spolupráci při
sledování třídy.
5. Třídní učitel se ve spolupráci s výchovným poradcem pokusí získat více
informací o vývoji vztahů mezi žáky třídy. Způsob projedná s výchovným
poradcem. Žádný z pedagogů žáky nebude předem v této věci kontaktovat ani
provádět vyšetřování. Výchovný poradce o situaci informuje vedení školy.
6. Při potvrzení podezření na výskyt šikany výchovný poradce ve spolupráci s
vedením školy provedou hlubší vyšetření situace. Při šetření postupují podle
doporučených metod čl. 6, odst. 3 A, 3 B Metodického pokynu MŠMT 24246/2008-6.
7. Pokud se vyšetřováním prokáže výskyt šikany v třídním kolektivu, je nutná
důsledná ochrana oběti, popř. obětí, informování třídy o výsledcích vyšetřování
včetně dalšího postupu a kázeňských opatření pro agresory. S výsledky
vyšetřování jsou vedením školy seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci.
Informace třídě předá vedení školy ve spolupráci s výchovným poradcem a
třídním učitelem, ochranu oběti a sledování třídy zajistí všichni pedagogičtí
pracovníci.

8. Výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem, popř. vedením školy
informuje o výsledcích vyšetřování a dalším postupu zákonné zástupce agresora
(agresorů), ale také zákonné zástupce oběti.
9. Stupeň udělených kázeňských opatření a další postup školy se řídí
Metodickým pokynem MŠMT 24-246/2008-6, čl. 7, 8 a 9 podle závažnosti
zjištěných skutečností.
b) Prevence a postup v případě zjištění výskytu návykových látek
V případě zjištění držení, popřípadě zneužití návykové látky žákem je závazný
následující postup:
1. Pedagogický pracovník zabrání žákovi/žákům v distribuci, popř. konzumaci
návykové látky, látku odebere a zajistí. Škola neprovádí testování žáků na
zneužití návykových látek.
2. Ihned informuje vedení školy o dané situaci.
3. Zadrženou látku je nutné uložit v obalu u vedení školy, látku netestovat.
4. Pedagogický pracovník posoudí zdravotní stav žáka/žáků. O situaci
neprodleně informuje zákonné zástupce žáka, v případě akutního ohrožení
zdraví zajistí odbornou pomoc lékaře.
5. Provede stručný písemný záznam o dané situaci opatřený podpisy svědků a
podpisem žáka, u kterého byla látka zjištěna. Záznam je uložen v písemné
agendě školního metodika prevence.
6. V případě zjištění výskytu návykové látky vedení školy informuje Policii ČR.
Zástupcům Policie ČR je předána zajištěná látka a kopie záznamu o situaci. V
případě zadržení alkoholu je vrácen zákonným zástupcům žáka.
7. Žák, podezřelý z držení a ze zneužití návykové látky, pokud jeho stav
nevyžaduje lékařskou pomoc, musí být do příjezdu Policie ČR držen v izolaci
pod dohledem pedagogického pracovníka nepřetržitě. Nikdo z pedagogických
pracovníků nesmí provést u žáka osobní prohlídku.
8. Školní metodik prevence písemně informuje o situaci pracovníky Odboru
sociální péče a zdravotnictví Městského úřadu Nový Bydžov, popřípadě úřadu,
do jehož agendy žák patří trvalým bydlištěm.
9. Věc projedná třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a školním
metodikem prevence se zákonnými zástupci žáka. Na této schůzce jsou rodičům
poskytnuty informace o možnostech odborné pomoci.
10. Kázeňská opatření jsou žákům udělena v souladu se školním řádem

