KRIZOVÝ PLÁN
ZŠ Břeclav, Slovácká 40

Návykové látky ve škole:
1. Nález neznámé látky
a) Učitel, který předpokládá, že se může jednat o drogu, látku za přítomnosti
jiného pedagogického pracovníka uloží do obálky, obálku opatří datem, časem
a místem nálezu, popř. komu byla látka odebrána, jmény svědků a svým
podpisem a uloží do školního trezoru.
b) Nález oznámí vedení školy a to zavolá Policii ČR.
c) Po příjezdu předá vedení ZŠ obálku s látkou Policii ČR a předání si nechá
potvrdit.
d) Pokud je látka zabavena žákovi, který jeví známky požití, přivolá se lékařská
pomoc.
e) Zápis z události provede metodik prevence do své dokumentace.
Nebo
a) Nalezenou látku ponechá na místě, zajistí dohled dospělé osoby.
b) Nález oznámí řediteli školy a ten zavolá Policii ČR.
c) Zápis z události provede metodik prevence do své dokumentace.
2. Elektronická cigareta nalezená u žáka
a) Cigaretu žákovi odebereme a uložíme do obálky, kterou opatříme jménem
žáka, datem a popisem události, svým podpisem a předáme metodikovi
prevence.
b) Metodik prevence informuje vedení a rodiče o nálezu.
c) Elektronickou cigaretu předá rodičům a provede zápis.
3. Žák pod vlivem návykové látky
a) Pokud žák během vyučování jeví známky požití návykové látky, je odveden
dospělou osobou do kanceláře ŘŠ nebo ZŘŠ, kde je zajištěn dohled. Jsou
přivoláni rodiče a ti si žáka odvedou. Je jim doporučeno lékařské vyšetření.
Popř. konzultace v PPP. Pokud to stav žáka vyžaduje je přivolána lékařská
pomoc.
b) Celou situaci zapíše metodik prevence do své dokumentace.
c) V případě opakování situace informuje metodik prevence OSPOD.
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4. Žák je přistižen při konzumaci návykové látky
a) Okamžitě zabráníme další konzumaci a látku zabavíme.
b) Sepíšeme krátký záznam s vyjádřením žáka, popř. svědků.
c) Informujeme vedení školy a vedení informuje rodiče-zákonné zástupce.
d) Pokud není žák schopen pokračovat ve výuce, jsou zákonní zástupci vedením
školy vyzváni k tomu, aby si žáka odvedli. Jestliže není zákonný zástupce
dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů.
e) Pokud je stav žáka vážný, zavoláme RZP a Policii ČR.
f) Metodik prevence provede zápis o situaci.
5. Důvodné podezření na držení či distribuci návykové látky
a) Učitel informuje vedení školy.
b) Vedení školy přivolá Policii ČR.
c) Zápis z události provede metodik prevence do své dokumentace.

ŠIKANA
Škola je povinna řešit šikanu ve škole a na akcích pořádaných školou.
1. Učitel jako svědek brutálního fyzického napadení
a) Okamžitý zásah pedagoga a ukončení násilí.
b) Oddělení násilníka a oběti (oběť odvedeme do kabinetu, do kanceláře – osobně a
třídu hlídá pedagog z vedlejší třídy - zabránění domluvě agresorů na křivé skupinové
výpovědi)
c) Pokračujeme v pomoci a podpoře oběti (dát oběti napít, zajistit lékařské vyšetření)!
d) Po návratu od lékaře nepouštět oběť zpět do třídy.
e) Kontaktovat rodiče oběti.
f) Ohlásit čin Policii ČR a OSPODu.
g) Následuje vyšetřování, které provede metodik prevence, výchovný poradce nebo
školní psycholog.
h) Celá událost, její prošetření i závěry jsou uloženy u metodika prevence.

2. Učitel se o šikaně od někoho dozví
a) Informuje třídního učitele oběti i agresora a metodika prevence.
b) Informace je ověřena a metodik informuje vedení školy.
c) Vyšetřuje metodik, výchovný poradce a školní psycholog ( třídní učitel
spolupracuje, ale není hlavní vyšetřovatel).
d) Celá událost, její prošetření i závěry jsou uloženy u metodika prevence.
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KYBERŠIKANA
1. Ve škole ( probíhala v době vyučování, tedy v době od 7:40 do konce vyučování )
Kyberšikanu odhalí učitel
a) Je nutné zajistit důkazy – vytisknout e-maily, nemazat SMS, ukládat
konverzace na sociálních sítích
b) Učitel informuje vedení školy a metodika prevence a předá zajištěné důkazy
c) Pokud je agresor znám, proběhne šetření u žáků, kterých se věc týká
( provádí metodik prevence, školní psycholog či výchovný poradce)
d) Pokud agresora neznáme a není v naší moci ho vypátrat, obrátí se vedení školy
na Policii ČR
e) Celá událost, její prošetření i závěry jsou uloženy u metodika prevence
2. Učitel se dozví od rodičů o kyberšikaně mimo vyučování
a) Doporučí rodičům ukládat důkazy o kyberšikaně a obrátit se na Policii ČR
b) Učitel informuje o události vedení školy

KRÁDEŽE A VANDALISMUS
1.Žák nahlásí krádež
a) Učitel o události pořídí záznam na základě výpovědi poškozeného žáka
b) Informuje vedení školy a metodika prevence
c) Pokud věc byla odcizena ze zamknuté šatnové skříňky ( dle ŠŘ ), školní tašky nebo
zamknuté šatny u tělocvičen a jedná se o škodu většího rozsahu hlásí vedení školy
celou věc Policii ČR
d) V případě, že je znám pachatel, je třeba ho nahlásit orgánu sociálně - právní ochrany
dítěte, Policii ČR ( pokud se jedná o škodu většího rozsahu) a informovat rodiče.
2. Škoda na majetku školy – vandalismus
a) O způsobené škodě proveďte záznam, ze kterého budou jasně vyplývat všechny
důležité skutečnosti: kdo – co - kdy – kde – jak – proč – čím…..
b) V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat
náhradu škody.
c) Jestli žák nebo žákyně, kteří škodu způsobili, nejeví ochotu k její nápravě, případně je
škoda takového rozsahu, že věc nelze svépomocně opravit, vyrozumíte o tomto
chování zákonné zástupce a dohodněte s nimi způsob náhrady škody.
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d) U škod, které se dají nahradit tak, že je opraví sám žák nebo žákyně, preferujte tento
způsob náhrady škody.
e) Jestliže se jedná o škodu většího rozsahu a ten, kdo ji způsobil, není ochotný škodu
nahradit, vyrozumí vedení školy Policii ČR

ÚRAZ
1. Lehčí úraz
a) Ošetří učitel a zapíše do knihy úrazů, která je uložena ve sborovně
2. Těžší úraz
a) Podle závažnosti úrazu přivoláme rodiče a ti odvezou žáka k ošetření,
popř. učitel, který právě nevykonává výuku ( určí vedení školy ) a po
domluvě s rodiči odvede žáka k ošetření
b) Pokud to úraz vyžaduje, tak učitel provádí první pomoc a zároveň jiná
osoba ( žák, učitel…) přivolá RZP a další informuje vedení školy a to
informuje rodiče zraněného žáka
c) Učitel, který poskytoval první pomoc vše zapíše do knihy úrazů.

Pokud některá událost vyvolá zájem médií, tak informace poskytuje pouze vedení
školy, popř. pracovník, kterého vedení určí.
Z rizikového chování žáků budou vyvozeny důsledky podle školního řádu ( NTU,
DTU, DŘŠ, snížená známka z chování )
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