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Úvod
Krizový plán školy je sestaven na základě charakteristik a doporučených postupů při řešení

sociálně patologických jevů, které se mohou na střední škole objevit. Cílem krizového plánu

je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případech podezření či výskytu

sociálně patologických jevů mezi žáky. Základem pro jeho zpracování je Metodický pokyn

MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j.: 21291/2010-28 a

Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j.:

22294/2013-1.

Krizový plán školy je sestavován za pomocí členů školního poradenského pracoviště na naší

škole. Toto školní poradenské pracoviště spolupracuje s odborníky a odbornými centry. Je

možné ho navštívit při jakýchkoliv problémech v konzultačních hodinách, které jsou

vyvěšeny na webových stránkách školy.

V rámci prevence sociálně patologických jevů je třeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoli

změnám v chování či prospěchu, které se u jednotlivce nebo skupiny na škole vyskytnou.

Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje na

předcházení rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování

žáků:

- šikana

- záškoláctví

- adiktologie – závislostní chování

- rasismus/xenofobie

- sexuálně rizikové chování

- poruchy příjmu potravy

- domácí násilí

- negativní působení sekt
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Šikana
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích

jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších

důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží,

poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování.

Nepřímé (varovné) znaky šikanování:

− žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády

− při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními

− o přestávkách vyhledává blízkost učitelů

− má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený

− působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči

− stává se uzavřeným

− jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje

− jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené

− zašpiněný nebo poškozený oděv

− stále postrádá nějaké své věci

− odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy

− mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy

− začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole

− odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit
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Přímé znaky šikanování:

− posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování,
hrubé žerty na jeho účet

− rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou nebo
„legrací“ zranitelný

− kritika žáka, výtky na jeho adresu, pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo
pohrdavým tónem

− nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil

− příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným
tónem a skutečnost, že se jí podřizuje

− nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či spoluúčasti na nich

− honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je
nápadné, že je oběť neoplácí

− rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout

Doporučený postup při zjištění šikany:

Pracovník, který pozoruje šikanu nebo na ni byl upozorněn, je povinen:

1. Konfrontovat svá pozorování s dalšími kolegy, třídním učitelem.

2. Oznámit své podezření vedení školy, školnímu metodikovi prevence, výchovné

poradkyni, konzultovat další postup, dohodnout se, kdo povede vyšetřování.

3. Kvalifikovaně odhadnout stadium a formu šikany.

4. Vyslechnout (mezi čtyřma očima) co nejvíce nezaujatých svědků – spolužáků, těch, co

na šikanu upozornili, důležité věci si zapisovat, je zejména důležité získat odpovědi na

následující otázky:

a) Kdo je obětí, popřípadě kolik obětí je?

b) Kdo je agresorem, kolik agresorů je.

c) Kdo z nich je iniciátor, kdo aktivní účastník šikanování a kdo je obětí i

agresorem?

d) Co, kdy, kde a jak dělali agresoři obětem?
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e) K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo?

f) Jak dlouho šikana trvá?

5. Spojit se se zákonnými zástupci oběti a poprosit je o pomoc a spolupráci.

6. Teprve nyní vyslechnout oběť, citlivě, diskrétně, zaručit bezpečí a důvěrnost

informací, vše zapisovat, tento pohovor musí provádět osoba, které oběť důvěřuje,

Nikdy neřešit problém před celou třídou!

7. Zajistit ochranu oběti.

8. Vyslechnout agresory – překvapivě, znemožnit domluvu, soustředit se na rozpory ve

výpovědích agresorů, vytipovat nejslabší článek vyřešení. Nikdy nekonfrontovat oběti

a agresory!

9. Požádat vedení školy o svolání výchovné komise (vedení školy, výchovný poradce,

třídní učitel, školní metodik prevence). Ta na základě shromážděných informací

posoudí, zde se jedná o šikanu a jaký je stupeň její závažnosti, navrhne další postup

vůči obětem i agresorům i třídě jako celku. Potrestání agresorů je individuální, závisí

na věku, intenzitě šikany a na tom, zda se jedná o první případ či recidivu

10. Individuálně pozvat zákonné zástupce agresorů. Seznámit je se situací, sdělit jim

navrhovaná opatření (zdůraznit možnost nápravy) a požádat je o spolupráci. Pokud

odmítají, zvážit oznámení na Policii ČR.

11. Individuálně pozvat zákonné zástupce obětí šikany. Seznámit je se situací, domluvit se

na opatřeních (terapie, osobnostní výcvik…)

12. Rozebrat situaci ve třídě (vynechat citlivé detaily), vysvětlit nebezpečí a důsledky

šikany, oznámit potrestání viníků. Třídu i nadále pozorně sledovat.

Kyberšikana
Kyberšikanu definujeme jako zneužití ICT, zejména pak mobilních telefonů a internetu, k

takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Zejména se jedná o útoky

pomocí e-mailů, SMS zpráv, vyvěšování urážlivých a nepravdivých materiálů na internetové

stránky. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána

útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její závažnost.
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Doporučený postup při zjištění kyberšikany:

1. Zajistit ochranu oběti.

2. Informovat školního metodika prevence či výchovnou poradkyni.

3. Informovat vedení školy.

4. Zajistit důkazy s podporou IT kolegy.

5. Vyšetřit všechny souvislosti.

6. Provést zápis.

7. Informovat zákonné zástupce.

8. Spolupracovat s Policií ČR, IT expertem, OSPODem.

9. Vyvodit sankce.

Záškoláctví
Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat (§ 22 zákona č. 561/2004 Sb.,

Školský zákon).

Zákonní zástupci jsou na začátku každého školního roku informováni o způsobu uvolňování a

omlouvání žáků (MŠMT č. j. 10194/2002-14, Metodický pokyn k jednotnému postupu při

uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví).

U prokázaného záškoláctví je nutné žáka bezprostředně postihnout a ihned prokazatelným

způsobem vyrozumět zákonného zástupce žáka. V rámci prevence a ochrany před sociálně

patologickými jevy škola též postupuje dle platných předpisů a směrnic a učiní další nezbytná

opatření včetně zaslání hlášení příslušným úřadům.

Za záškoláctví je považována neomluvená absence žáka. Jedná se o přestupek, kterým žák

úmyslně zanedbává školní docházku. Je chápáno jako porušení školního řádu, současně jde o

porušení školského zákona.

Školní docházku eviduje třídní učitel a v případě podezření na záškoláctví se obrací na

zákonného zástupce nezletilého žáka, nebo může požádat o spolupráci věcně příslušný

správní orgán.
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Primární prevence záškoláctví:

− Prostřednictvím školního vzdělávacího programu je třeba posilovat u žáků kladný

vztah ke škole, vzdělání, svým spolužákům a učitelům, nabízet pozitivní vzory

chování a posilovat zdravé klima školy, nabízet mimoškolní zájmové činnosti.

− Žáky a jejich zákonné zástupce je třeba důsledně seznámit se školním řádem.

Doporučené postupy:

1. Nejdůležitějším momentem je zjištění příčiny, proč se žák k záškoláctví uchyluje. Na

základě tohoto zjištění je možné dále jednat. Při hledání příčin si udělat dostatek času

pro analýzu případu, spojit se se zákonnými zástupci, případně psychologem.

2. Chceme-li zvolit správný způsob pomoci a integrovat žáky do školy, musíme vzít v

úvahu rozdíly mezi záškoláky a žáky odmítajícími školu.

3. Dalším důležitým krokem je získání zákonných zástupců ke spolupráci, nikoli k boji

mezi školou a žákem.

4. Je-li záškoláctví důsledkem neúnosné školní situace, navodit změnu. Naplánovat

dlouhodobá opatření, aby se situace neopakovala.

5. Rozmáhá-li se záškoláctví ve větším rozsahu a máme-li podezření na hrozbu

závislostí, spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou a centry - SPC,

OSPOD, SVP.

6. Učit se v třídním kolektivu vyčíst, jaké postavení má problémový žák. Bojí-li se

učitelům nebo rodičům svěřit, zprostředkovat mu péči psychologa.

7. Domluvit se se zákonnými zástupci žáka na pravidelné komunikaci, aby bylo

případně další záškoláctví včas odhaleno.

8. Vyvodit kázeňské postihy schválené pedagogickou radou.
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Adiktologie – závislostní chování
Do této oblasti spadá široké spektrum chování, které vykazuje znaky závislosti – zejména pak

distribuce a užívání alkoholu, tabákových výrobků a jiných návykových látek.

Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v

České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na

pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Alkohol
Varovné znaky konzumace alkoholu:

− alkoholový zápach v dechu a na oblečení

− špatná koordinace

− zadrhávání v řeči

− změny dosavadně běžných návyků - zaspávání, hygiena

− špatný fyzický stav - nevolnost, bolesti hlavy, suchý a nepříjemný pocit v ústech

− přehnané užívání ústních deodorantů pro zakrytí zápachu

Doporučené postupy:

Konzumace alkoholu ve škole:

1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době

školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další

konzumaci zabránit.

2. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický

pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
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4. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a

životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.

5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního

řádu školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od

koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí

vedení školy.

6. V případě, že žák požil alkohol, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej,

aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.

7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní

ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od

orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.

8. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní

ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s

rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.

9. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola

potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

10. Porušení zákazu konzumace alkoholu je hrubým porušením Školního řádu. Za

nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k

užívání alkoholických nápojů.

11. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést

orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě

předem získaného souhlasu zákonného zástupce s orientačním testováním žáka na

přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický

pracovník obdobným postupem, jak je uvedeno od bodu 3. O události sepíše

pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.

12. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod

vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.
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Nález alkoholu ve škole

V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol,
postupují takto:

a. Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.

b. O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

c. Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.

d. Zpracují stručný záznam o události.

V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují
takto:

a. Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

b. O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

c. O nálezu sepíši stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen,

datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol

nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník

tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy

nebo její zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.

d. O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný

nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce

s rozšířenou působností.

e. V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se

jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.
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