Základní škola Mohelnice, Vodní 27

KRIZOVÝ PLÁN
ŠKOLY
PŘÍLOHA K MINIMÁLNÍMU PREVENTIVNÍMU PROGRAMU

Krizový plán nastiňuje všem zaměstnancům školy postup při řešení vybraných krizových situací ve spojitosti
s projevy rizikového chování žáků, jež mohou ve škole nastat. S jeho zněním jsou pedagogičtí pracovníci školy a
zaměstnanci školy seznámeni na začátku školního roku a v případě potřeby podle něj postupují. Krizový plán vychází
z metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních – č. j. 21291/2010-28.
Školní řád jednoznačně vymezuje zákaz užívání návykových látek (alkohol, cigarety, OPL) ve škole, jejich
nošení do školy a zákaz jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami.

Tabákové výrobky
Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit (§8 odst. 1b zákona č. 379/2005 Sb.). Zákaz se týká i
elektronických cigaret.
1) Přítomný pedagogický pracovník nebo zaměstnanec školy


Je-li žák přistižen při požívání tabákových výrobků v prostorách školy v době školního vyučování nebo při
akcích pořádaných školou, přítomný zaměstnanec školy mu zabrání v dalším požívání.



Tabákový výrobek žákovi odebere (za přítomnosti další osoby) a zajistí, aby nemohl v požívání pokračovat.



Pedagog nebo zaměstnanec školy, který žáka přistihne, nahlásí tuto skutečnost vedení školy, třídnímu učiteli,
výchovnému poradci a školnímu metodikovi prevence.



Pedagogický pracovník, který přistihl žáka při požívání tabákových výrobků nebo byl o této skutečnosti
informován, sepíše o události stručný záznam s vyjádřením žáka (datum, místo, čas nálezu, jméno žáka,
odkud a od koho má tabákový výrobek). Záznam podepíší: pedagog, žák, případně svědci (podepisují jako
poslední, zůstávají „utajení“). Zápis záznamu založí do své agendy školní metodik prevence a třídní učitel.

2) Třídní učitel


Třídní učitel vyzve zákonného zástupce žáka k jednání ve škole a z tohoto jednání provede zápis.



Třídní učitel navrhne a vyvodí výchovná opatření stanovená školním řádem.



Třídní učitel provede opětovné seznámení žáků se školním řádem. Toto poučení zapíše do žákovské knížky a
třídní knihy.

3) Školní metodik prevence


Provede zápis do evidence rizikového chování na škole. Založí zápis od pedagoga, který přistihl žáka při
požívání tabákových výrobků a zápis o jednání se zákonnými zástupci.



Školní metodik prevence v případě zájmu zákonných zástupců může poskytnout informace o pomáhajících
institucích a možnostech řešení situace.



Pokud se jednání opakuje, případně v závažných případech (s ohledem na věk nebo chování žáka), vyrozumí
ředitel školy nebo jím pověřený pracovník školy orgán sociálně právní ochrany dětí (kurátorka Mgr. Iveta
Šolcová, tel. 583 452 181). Škola může od tohoto orgánu vyžadovat pomoc.

Alkohol
Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž
osobám mladším než 18 let alkohol nabízet nebo je v konzumaci nějak podporovat (§12 zákona č. 379/2005 Sb.).
Žák je pod vlivem alkoholu (alkohol konzumuje ve škole, na akcích pořádaných školou nebo přišel do
školy pod vlivem alkoholu) nebo je u něj nalezen alkohol.

1)

Přítomný pedagogický pracovník nebo zaměstnanec školy


Je-li žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování nebo při akcích
pořádaných školou, přítomný zaměstnanec školy mu zabrání v dalším požívání.



Alkohol žákovi odebere (za přítomnosti další osoby) a zajistí, aby nemohl v konzumaci pokračovat.



Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, zaměstnanec školy posoudí, jestli
žákovi nehrozí nějaké nebezpečí.



Je-li žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a na životě, zajistí zaměstnanec školy
nezbytnou pomoc a péči a kontaktuje lékařskou službu první pomoci.



Pedagog nebo zaměstnanec školy, který žáka přistihne, nahlásí tuto skutečnost vedení školy, třídnímu učiteli,
výchovnému poradci a školnímu metodikovi prevence.



V případě podezření, že žák je pod vlivem alkoholu, může určený pedagogický pracovník (ředitel, zástupce
ředitele, výchovný poradce nebo školní metodik prevence) za přítomnosti druhé osoby provést orientační test
na přítomnost alkoholu, ale pouze na základě předem získaného písemného souhlasu zákonného zástupce.



Pedagogický pracovník, který přistihl žáka při konzumaci alkoholu nebo u kterého byl alkohol nalezen nebo
byl o této skutečnosti informován, sepíše o události stručný záznam s vyjádřením žáka (datum, místo, čas
nálezu a jméno žáka). Záznam podepíší: pedagog, žák, případně svědci (podepisují jako poslední, zůstávají
„utajení“). V případě, že se žák odmítá podepsat, uvede pedagog tuto skutečnost do zápisu. Při rozhovoru se
žákem je přítomen ředitel školy nebo jím pověřený pracovník školy. Zápis záznamu založí do své agendy
školní metodik prevence a třídní učitel.



Podobný postup zvolí zaměstnanec školy i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. v
případě, kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

2) Třídní učitel


Pokud žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí třídní učitel nebo pověřený pracovník školy
ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka odvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve
škole.



Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí ředitel školy nebo jím pověřený pracovník školy OSPOD
(kurátorka Mgr. Iveta Šolcová, tel. 583 452 181) a vyčká jeho pokynů. Škola může od tohoto orgánu
vyžadovat pomoc.



Zákonnému zástupci škola ohlásí skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, že je žák
schopen výuky.



Třídní učitel vyzve zákonného zástupce žáka k jednání ve škole a z tohoto jednání provede zápis.



Třídní učitel navrhne a vyvodí výchovná opatření stanovená školním řádem.



Třídní učitel provede opětovné seznámení žáků se školním řádem. Toto poučení zapíše do žákovské knížky a
třídní knihy.

3) Školní metodik prevence


Provede zápis do evidence rizikového chování na škole. Založí zápis od pedagoga, který přistihl žáka pod
vlivem alkoholu a zápis o jednání se zákonnými zástupci.

 Školní metodik prevence v případě zájmu zákonných zástupců může poskytnout informace o pomáhajících
institucích a možnostech řešení situace.
 Pokud se jednání opakuje, případně v závažných případech (s ohledem na věk nebo chování žáka), vyrozumí
orgán sociálně právní ochrany dětí (kurátorka Mgr. Iveta Šolcová, tel. 583 452 181).

Omamné a psychotropní látky = OPL (drogy)
Zakázána je výroba, distribuce, šíření i přechovávání omamných i psychotropních látek (= OPL), a to bez
ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo (§187, §187a, §188 a §188a zákona č.140/1961 Sb.,
trestní zákon). Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.
A. Konzumace OPL ve škole (žák je pod vlivem drog), nález OPL u žáka
Nutno rozlišovat distributora od uživatele! Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je
trestným činem (plně v kompetenci Policie ČR), užívání OPL je porušením školního řádu.

1)

2)

Přítomný pedagogický pracovník nebo zaměstnanec školy


Je-li žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy v době školního vyučování nebo při akcích
pořádaných školou, přítomný zaměstnanec školy mu primárně zabrání v další konzumaci.



Návykovou látku žákovi odebere (za přítomnosti další osoby) a zajistí, aby nemohl v konzumaci pokračovat.



Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, zaměstnanec školy posoudí, jestli
žákovi nehrozí nějaké nebezpečí.



Je-li žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a na životě, zajistí zaměstnanec školy nezbytnou
pomoc a péči a kontaktuje lékařskou službu první pomoci.



Pedagog nebo zaměstnanec školy, který žáka přistihne, nahlásí tuto skutečnost vedení školy (předá
návykovou látku jako důkaz), třídnímu učiteli, výchovnému poradci a školnímu metodikovi prevence.



V případě podezření na intoxikaci žáka může určený pedagogický pracovník (ředitel, zástupce ředitele,
výchovný poradce nebo školní metodik prevence) za přítomnosti druhé osoby provést orientační test na
přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného písemného souhlasu zákonného
zástupce.



Pedagogický pracovník, který přistihl žáka při konzumaci OPL nebo u kterého byly OPL nalezeny, sepíše o
události stručný záznam s vyjádřením žáka (datum, místo, čas nálezu a jméno žáka, včetně toho, zda byly
provedeny orientační testy na OPL, případně další vyšetření, s jakým výsledkem). Záznam podepíší:
pedagog, žák, případně svědci (podepisují jako poslední, zůstávají „utajení“). V případě, že se žák odmítá
podepsat, uvede pedagog tuto skutečnost do zápisu. Při rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo
jím pověřený pracovník školy. Zápis záznamu založí do své agendy školní metodik prevence a třídní učitel.



Podobný postup zvolí zaměstnanec školy i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. v případě,
kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

Třídní učitel


Pokud žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby
si žáka odvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.



Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí ředitel školy nebo jím pověřený pracovník školy OSPOD
(kurátorka Mgr. Iveta Šolcová, tel. 583 452 181) a vyčká jeho pokynů. Škola může od tohoto orgánu
vyžadovat pomoc.



Zákonnému zástupci škola ohlásí skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, že je žák schopen
výuky.



Vyzve zákonného zástupce žáka k jednání se školou. Zákonný zástupce je seznámen se všemi skutečnostmi
případu, porušením školního řádu, návrhem výchovného opatření, který schválila a doporučila pedagogická
rada. Z tohoto jednání se pořídí stručný záznam.



Ve spolupráci s metodikem prevence na třídních schůzkách zákonné zástupce seznámí s účinky a příznaky
užití návykových látek, jak se škola k případu postaví, jak bude pracovat s rizikovou třídou v preventivní
oblasti, zákonní zástupci jsou vybídnuti ke spolupráci. Jsou seznámeni s tím, že dítě pod vlivem návykové
látky ve škole porušuje školní řád a se sankcemi stanovenými školním řádem.



3)

Žáci by měli být obecnou formou seznámeni s daným případem a třídní učitel provede opětovné seznámení
žáků se školním řádem a poučí žáky o rizicích, držení, užívání a distribuci OPL ve škole i mimo školu. Toto
poučení zapíše do žákovské knížky a třídní knihy.

Školní metodik prevence


Provede zápis do evidence rizikového chování na škole. Založí zápis od pedagoga, který přistihl žáka pod
vlivem OPL a zápis o jednání se zákonnými zástupci.



Školní metodik prevence v případě zájmu zákonných zástupců může poskytnout informace o pomáhajících
institucích a možnostech řešení situace.



Pokud se jednání opakuje, případně v závažných případech (s ohledem na věk nebo chování žáka), vyrozumí
orgán sociálně právní ochrany dětí (kurátorka Mgr. Iveta Šolcová, tel. 583 452 181).



Doporučí a koordinuje realizaci vhodného preventivního programu k dané problematice. Třída, v níž se
problém objevil, bude nadále monitorována.

B. Distribuce OPL ve škole
Distribuce OPL je v ČR považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako
trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. Množství, které má žák v danou chvíli u sebe, je
rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek, nebo jako trestný čin (v
případě množství většího než malého). Ale toto množství nemusí mít žádný vliv na postih, který je stanoven školním
řádem.
Zaměstnanec školy, který má důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL:


Informuje ředitele školy nebo jeho zástupce.



Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník školy musí vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR,
protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.

Vedení školy vyrozumí:


zákonného zástupce žáka



OSPOD.

C. Nález OPL v prostorách školy
V případě, kdy zaměstnanci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo
psychotropní, postupují takto:


Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.



O nálezu ihned uvědomí vedení školy.



Za přítomnosti dalšího zaměstnance školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku
přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do uzamčené skříně v místnosti, která
není volně přístupná.



O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.

V případě, kdy zaměstnanci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní,
postupují takto:
 Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do
kompetence Policie ČR.


O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

 Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník školy bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další
postup a informují zákonného zástupce žáka.
 Žáka je nutné izolovat od ostatních a do příjezdu PČR je nutné mít ho pod dohledem.

Zpracovala Mgr. Šárka Lolková ( školní metodik prevence )

…………………………………

Schváleno ředitelem Ing. Miroslavem Hlouškem

…………………………………

V Mohelnici 25.9. 2015

