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KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

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 č. j. 20006/2007-51 a Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení
šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24246/2008-6. Ve všech
případech odhalení jakéhokoliv patologického chování musí být informován
ředitel školy.
Menší přestupky proti školnímu řádu se řeší napomenutím a důtkou třídního
učitele, ty závažnější důtkou ředitele školy.
Záškoláctví – rozlišit, zda se jedná o záškoláctví pravé, záškoláctví
s vědomím rodičů, záškoláctví s klamáním rodičů, útěky ze školy, či odmítání
školy. Důležité je záškoláctví včas odhalit a pečlivě pátrat po příčinách, snažit
se navodit změnu.
Neomluvené hodiny do 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel se zákonným
zástupcem žáka formou pohovoru, provede o něm zápis s následným
způsobem nápravy a možnými důsledku v případě nárůstu neomluvené
absence. Více než 10 vyučovacích hodin se řeší se zákonným zástupcem žáka
za přítomnosti vedení školy, výchovného poradce, metodika prevence a
třídního učitele. Opět je vyhotoven zápis z jednání. Podle závažnosti
provinění je uloženo žáku napomenutí TU, DTU nebo DŘŠ. V případě, že
neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, zasílá škola oznámení o
zanedbání školní docházky s náležitou dokumentací (např. kopii písemného
pozvání zákonných zástupců žáka k návštěvě školy, kopii zápisu z pohovoru,
atp.) orgánu sociálně – právní ochrany dětí. V případě opakovaného
záškoláctví v průběhu školního roku, následuje hlášení o zanedbání školní
docházky Policii ČR.

Šikana na škole
Tento jev je problémem celosvětovým a nevyhýbá se v nijaké podobě ani naší
škole. Dětská agresivita je jev skrytý, obtížně se zjišťuje a ještě obtížněji se
řeší. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo
zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a opakované užití
fyzických a psychických útoků jedincem nebo skupinou vůči jedinci či
skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.

Vyšetření počáteční šikany
1. Je třeba zjistit:
* Kdo je oběť?
* Kdo je agresor?
* Kdy a kde k šikaně dochází?
* Jakou formou?
* Jak dlouho a jak často to trvá?
* Proč ubližovali?
* Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi.
* Nalezení vhodných svědků.
* Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však
konfrontace obětí a agresorů).
* Zajištění ochrany obětem.
* Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.
2. Informace učitelskému sboru
* Ředitel, zástupce svolá mimořádnou schůzi.
* Seznámení učitelů s okolnostmi vzniku a vyšetřování případu.
* Návrh na výchovná opatření a na způsob práce s klimatem třídy.
* Hlasování o výchovném opatření.

* Vyhotovení zápisu s domluveným postupem (např. monitoring chování,
zvýšený dozor, programy na zlepšování soc. vztahů ve skupině apod.)
3. Individuální schůzky s rodiči aktérů případu (agresorů, obětí)
* Jednání s rodiči obětí a agresorů odděleně.
* Přítomen je TU, ŠMP, VP, ředitel nebo zástupce, případně další osoby.
* Rodiče jsou seznámeni s případem a opatřením, která škola přijme.
* Obě strany podepíší zápis z jednání.
* Dohoda s rodiči o vzájemném informování (např. zprávy z vyšetření,
apod.).
4. Třídnická hodina pro žáky
* Žáci jsou informováni o rizicích agresivního chování a o výchovných
opatřeních školy.
* TU ostatních tříd využijí diskusi, informují o možnostech pomoci pro oběti
a svědky šikany.
5. Mimořádná třídní schůzka
* Rodiče jsou informováni o situaci, průběhu vyšetřování a opatřeních pro
zamezení dalších potíží.
* Učitel má vždy na mysli ochranu oběti (nesděluje informace, které by ji
mohly dále poškodit), přítomné seznámí s příznaky šikany a kontakty na
odborné instituce.
* Schůzce může být přítomen odborník.
* Schůzky mohou proběhnout ve třídě, kde šikana vznikla, nebo také ve
třídách, kde mohou nastat podobné potíže.
Zjištění pokročilé šikany (situace řeší škola ve spolupráci s odborníky z
venku, zejména z PPP.):
1. Ukončit násilí
2. Poskytnout první pomoc oběti
3. Zapamatovat si svědky incidentu

4. Přivolat zaměstnance školy
5. Vyhodnotit situaci
6. Vybrat koordinátora krizové situace, všechno zaznamenávat
7. Vyhledat a zajistit svědky
8. Zajistit izolaci svědků
9. Zajistit doprovod zraněného dítěte do nemocnice
10. Informovat rodiče oběti
11. Informovat policii, orgán sociálně-právní ochrany dětí
12. Umožnit vyšetřování policii, zajistit přítomnost zástupce sociálně-právní
ochrany dětí
13. Oznámit incident všem rodičům formou dopisu a požádat je o spolupráci
14. Oznámit řešení
Důležité!!! Každý případ vyžaduje individuální řešení i postup.
Nevím-li si rady, obrátím se na ostatní.
Vyšetřování vede vždy jedna osoba, která průběžně informuje vedení školy a
ostatní pedagogy, vedení školy, výchovného poradce, školního metodika
prevence.
Zjištění kyberšikany:
1. Kontaktujte operátora mobilní sítě nebo zřizovatele www stránek,
profilu…atd.
2. Zajistěte dostupné důkazy s podporou IT kolegy
3. Vyšetřete všechny souvislosti se zjištěným incidentem. Zajistěte si podporu
a pomoc externího pracovníka (IT expert, PPP, policie,….). Kontaktujte a
spolupracujte s webovým prostředím, kde ke kyberšikaně došlo.
4. Zvolte takové opatření a řešení, které je odpovídající závažnosti prohřešku
a důsledkům, které agresor způsobil.
5. Informujte rodiče oběti i rodiče kyberagresora. Postup a zásady sdělování

informací jsou stejné jako u „klasické šikany“ (např. NE konfrontace oběti a
agresora). Poučte rodiče o tom, koho mohou kontaktovat (Policie ČR,
OSPOD, PPP, právní zástupce atd.).
6. Při zapojení a následně celém prošetření případu trvejte na konečném
stanovisku všech zainteresovaných institucí (PČR…) a dalších subjektů
(rodiče).
7. Při postizích agresorů postupujte v souladu se Školním řádem.

Oběti je třeba doporučit, aby:
1. Neodpovídala, ukládala důkazy (screenshoty), mluvila o tom, co se jí děje
2. Nekomunikujte s útočníkem, nesnažte se ho žádným způsobem odradit od
jeho počínání, nevyhrožujte, nemstěte se. Cílem útočníka je vyvolat v oběti
reakci, ať už je jakákoli.
3. Zamezte útočníkovi přístup k vašemu účtu nebo telefonnímu číslu a je-li to
v dané situaci možné, i k nástroji či službě, pomocí které své útoky realizuje
(kontaktujte poskytovatele služby).
4. Svěřte se blízké osobě. Pro uchování důkazů oslovte někoho, kdo má vyšší
IT gramotnost. Kontaktujte školu a specializované instituce (PPP, policii,
SVP, intervenční služby specializující se na řešení kyberšikany, psychology
apod.).
5. Uchovejte a vystopujte veškeré důkazy kyberšikany (SMS zprávy, emailové zprávy, zprávy z chatu, uložte www stránky apod.). Na základě
těchto důkazů může být proti útočníkovi či útočníkům zahájeno.
6. Po prošetření celého případu trvejte na konečném stanovisku všech
zainteresovaných institucí.

Návykové látky ve škole
V případě, že škola bude mít podezření na používání návykových látek či na
výskyt projevů rizikového chování, bude postupovat dle Školního řádu a

patřičného pokynu MŠMT. Na pohovoru s žákem se bude aktivně podílet dle
konkrétní situace třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence,
zástupce či ředitel školy. Věc bude oznámena zákonným zástupcům, případně
jim bude doporučen pohovor s odborníky. V případě nezájmu zákonných
zástupců bude kontaktováno oddělení péče o dítě.
Řešení ze strany školy:
Podezření na zneužívání návykových látek:
* provést diskrétní šetření a pohovor se žákem
Důvodné podezření zneužívání návykových látek:
* okamžité kontaktování rodičů (zákonných zástupců) žáka
* při negativní a nespolupracující reakci rodiny uvědomit sociální odbor péče
o dítě
Průkazné zjištění zneužívání návykových látek - ve škole nebo v případě, že
žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování ředitel
školy nebo pracovník školy pověřený dle pokynu ministra:
* kontaktuje zdravotnické zařízení a zároveň uvědomí zákonné zástupce žáka
V případě dealerství nebo podezření na porušení § 217 trestního zákona
(ohrožení mravní výchovy dítěte) nebo zanedbání povinné péče:
* uvědomí oddělení péče o dítě
* oznámí věc policii
Řešení nejobvyklejších případů výskytu návykových látek ve škole
Žáci kouří (pijí alkohol) v prostorách školy a školského zařízení nebo v době
školního vyučování:
* Školním nebo vnitřním řádem je zakázáno užívat nebo nosit do zařízení
jakékoliv NL. Výchovná opatření uložená školou kombinujte s oznámením
záležitostí zákonným zástupcům a oznámením orgánům sociálně – právní
ochrany. Řešení užívání NL žáky školy mimo dobu školního vyučování nebo
prostory školy nepřísluší škole, ale rodičům a obci. Užívání NL není trestné,
ale neexistuje žádná legální cesta, jak by si osoba mladší 18 let mohla nějakou
takovou látku opatřit. Musel tedy nutně někdo pochybit. Ten, kdo ji dítěti dal,

předal nebo prodal. V takovém případě se dopustil přestupku proti zákonu, v
případě prodeje nebo podávání alkoholu i trestného činu a je třeba porušení
zákona oznámit úřadům obce nebo Polici České republiky.
Žák se dostaví do školy pod vlivem alkoholu nebo nějaké OPL:
* Nejprve zajistěte jeho bezpečí a zjistěte co nejpřesněji zdravotní stav. Je-li
ve stavu akutní intoxikace, volejte záchranku. Současně vyrozumíte zákonné
zástupce a orgán sociálně-právní ochrany. Vyhodnotíte-li situaci tak, že lékaře
není nutné volat, volejte zákonné zástupce a trvejte na tom, aby si dítě
převzali. V dané situaci nedokážete dostatečně zajistit povinný dohled a je
třeba, aby se ho ujali rodiče. Jestliže se rodiče nedostaví, zajistěte povinný
dohled po dobu školního vyučování a kontaktujte OSPOD.
Zachytíte u žáka alkohol nebo tabákové výrobky a chcete je někomu vrátit:
* O zachycení věcí sepište záznam, který obsahuje datum, čas, popis
předmětu, komu patří, za jakých okolností byly zachyceny a kým. Osobám
mladších 18 let žádnou takovou látku vracet nemůžete, neboť byste je tím v
konzumaci podporovali, a to vám zákon zakazuje. Z nálezu vyvoďte kázeňské
důsledky ve smyslu řádu školy nebo zařízení. Zachycené předměty vraťte
zákonným zástupcům na základě protokolu. Při předávání věcí jim opětovně
vysvětlete, že nosit návykové látky do školy není dovolené a že jste v případě
jejich užívání osobou mladší 18 let povinni informovat OSPOD.
Ve škole objevíte uživatele omamných nebo psychotropních látek:
* Jestliže jste uživatele objevili, je velká pravděpodobnost, že objeven být
chtěl. Jestliže s vámi chce hovořit, potom se rozhovoru nevyhýbejte. V
žádném případě mu ale neslibujte, že nebudete nikoho informovat.
Informovat budete muset zákonné zástupce a OSPOD. Situaci není třeba
dramatizovat, ale ani bagatelizovat. Nevyhýbejte se podání informace
OSPOD, neboť zákonní zástupci mnohdy nevědí, jak situaci řešit. Škola, na
rozdíl od OSPOD nemá žádné možnosti, jak je k řešení přimět. Role školy a
školského zařízení je pouze preventivní a poradenská.
Zachytíte látku, o které se domníváte, že je omamná nebo psychotropní:
* Objevenou látku vložíte tak, jak je, do velké obálky a tu zapečetíte a uložíte
do trezoru. S látkou ani s obalem nijak nemanipulujete, nic nerozbalujete a
neochutnáváte. O nálezu sepíšete písemný záznam, ve kterém přesně uvedete,
jak látka vypadá, kdo ji objevil, kde, za jakých okolností a u koho. Protokol

podepíše ředitel nebo zástupce, ten, u koho byla látka objevena, a třetí
(dospělá) osoba. Jestliže ten, u koho byla látka objevena (nebo ten, který látku
odevzdal) odmítne záznam podepsat, uvedete do kolonky pro podpis – odmítl
podepsat. Celou dobu jste nemanipulovali s OPL, ale s látkou pro vás
neznámou a podezřelou.
* O skutečném obsahu nálezu rozhodne laboratoř, což také sdělíte tomu, u
koho byla nalezena. Nález předáte Policii ČR.
Dozvíte se, že některé z dětí do školy přináší omamné nebo psychotropní
látky a předává je spolužákům:
* Taková osoba je distributorem OPL a je zcela jedno, jestli tyto látky
někomu dává nebo prodává. Také je docela jedno, o jaké OPL se jedná. Tato
osoba se dopouští závažného trestného činu a vaší povinností je páchání
tohoto trestného činu překazit. Překazit trestný čin můžete i tím, že ho
oznámíte orgánům činným v trestním řízení. Nejčastěji policii ČR.
V Prosiměřicích dne 7.9.2016
Vypracovala:
Mgr. Alena Hatalová

