Příl. 1

Krizový plán školy

Krizový plán školy je přílohou Preventivního programu školy. Jeho cílem je
eliminovat nebo alespoň minimalizovat škody v případě zjištění rizikového chování ve škole.
Krizový plán je návodem pro všechny pedagogické pracovníky a rodiče. Jsou v něm stručně a
přehledně popsány základní postupy, kterými se pedagogičtí pracovníci řídí v případě výskytu
krizové situace ve škole.

Záškoláctví
 Zákonný zástupce je dle školního řádu povinen omluvit žákovu nepřítomnost do dvou
dnů. Pokud se tak nestane, třídní učitel se pokusí zákonného zástupce kontaktovat.
 Neomluvenou absenci žáka řeší třídní učitel spolu s výchovným poradcem a s vedením
školy.
 Přestupek je hodnocen dle školního řádu na základě rozhodnutí ředitelky školy, která
bere v úvahu počet neomluvených hodin.
 Opakovaná absence je nahlášena na OSPOD.

Třídní učitel má podezření na záškoláctví.

Ohlásí neomluvenou absenci výchovnému poradci a vedení školy.

Do školy jsou pozváni rodiče žáka.

Žák je potrestán dle školního řádu.

Pokud se záškoláctví opakuje, výchovný poradce kontaktuje OSPOD.

Alkohol
Prodej alkoholických nápojů je osobám mladším 18 let v ČR zakázán. Stejně tak
podání alkoholu osobám mladším 18 let je považováno za trestný čin či za přestupek. Ve
školním řádu je uveden přísný zákaz užívání alkoholu v prostorách školy i na všech
školních akcích.


Pokud učitel žáka ve škole přistihne při konzumaci alkoholu, okamžitě mu ho zabaví a
v případě ohrožení života mu podá první pomoc. Informuje vedení školy a školního
metodika prevence a zavolá lékařskou pomoc. Dále je kontaktován zákonný zástupce
žáka. Pokud žák není zjevně v ohrožení života, preventivní tým se od něho snaží zjistit,
kde k alkoholu přišel. ŠMP pak kontaktuje Policii ČR s oznámením o případném
nelegálním prodeji alkoholu mladistvé osobě.



Sankce za porušení školního řádu určí ředitelka školy.



Při opakované situaci škola kontaktuje OSPOD.

Učitel zjistí, že žák má u sebe alkohol.

Odebere ho žákovi a snaží se zjistit, kde k němu přišel. V případě potřeby zajistí první pomoc.

Vyrozumí školního metodika prevence.

ŠMP spolu s třídním učitelem kontaktuje rodiče a vedení školy (pokud by byl žák neschopný
komunikace či ohrožený na životě, přivolá se lékař).

V případě, je žák přizná, kde alkohol koupil, ŠMP kontaktuje policii ČR.

Další sankce jsou řešeny podle školního řádu.

V případě opakovaného užití alkoholu ve škole je kontaktován OSPOD.

Tabák
V prostorách školy platí zákaz užívání veškerých tabákových výrobků ((§8 odst. 1b
zákona č. 379/2005 Sb.). Zákaz zahrnuje také elektronické cigarety.


Je- li žák přistižen při požívání cigaret v prostorách školy nebo při dalších školních
aktivitách mimo školní budovu, vyučující mu zabrání v dalším požívání.



Vyučující se situací seznámí školního metodika prevence, třídního učitele a vedení školy.



ŠMP kontaktuje zákonného zástupce žáka a seznámí ho se situací.



Sankce pro žáka jsou dány školním řádem.

Učitel zjistí, že žák kouřil v prostorách školy.

Vyrozumí ŠMP a třídního učitele.

ŠMP kontaktuje rodiče žáka.

Další sankce jsou řešeny podle školního řádu.

Návykové látky
Výroba, distribuce, šíření i přechovávání omamných i psychotropních látek je
zákonem zakázána (§187, §187a, §188 a §188a zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon).
Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.
Distribuce drog je trestním činem a je plně v kompetenci Policie ČR.



Je-li žák přistižen při užívání návykových látek, vyučující mu zabrání v další konzumaci.



Podle stavu žáka vyučující zhodnotí další postup.



V případě nutnosti podá žákovi první pomoc a zavolá záchranku.



Vyučující kontaktuje třídního učitele, školního metodika prevence a vedení školy.



Škola vyrozumí zákonného zástupce (pokud není žák schopný pokračovat ve vyučování,
zákonný zástupce si ho musí odvést domů).



Pokud není zákonný zástupce dostupný, kontaktuje škola příslušníka OSPOD.



ŠMP oznámí nález látky Policii ČR.



ŠMP spolu s třídním učitelem promluví o celé situaci s třídním kolektivem. Třídu nadále
sledují a v případě potřeby s ní pracují.

Učitel zjistí, že žák užívá návykové látky (drogy).

Vyrozumí ŠMP a v případě potřeby poskytne první pomoc a zavolá lékaře.

ŠMP kontaktuje rodiče.

ŠMP oznámí nález látky Policii ČR a OSPOD.

Poruchy příjmu potravy
Mezi poruchy příjmu potravy patří mentální anorexie a bulimie. Mentální anorexií se
myslí úmyslné a přehnané snižování hmotnosti. Za projevy bulimie jsou považované
opakované záchvaty přejídání s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti (přísné diety,
hladovky, používání projímadel, zvracení…)


Pokud má vyučující podezření na poruchy příjmu potravy u žáka, oznámí vše školnímu
metodikovi prevence a třídnímu učiteli.



Ti žáka sledují a v případě podezření kontaktují zákonného zástupce.



ŠMP doporučí zákonnému zástupci návštěvu odborníka (lékaře či psychologa).

Učitel má podezření na poruchu příjmu potravy u žáka.

Oznámí své podezření třídnímu učiteli a ŠMP

ŠMP kontaktuje rodiče žáka a doporučí mu návštěvu psychologa nebo lékaře

