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Důležité kontakty
ZŠ Opava, Mařádkova 15 734 854 515, pracoviště Krnovská 734 854 511
Oddělení sociálně právní ochrany dětí Ing. Lukáš Ťapťuch – 734 792 489, 553
756 678
Protidrogový koordinátor a manažer prevenckriminality Dagmar Polášková –
553 756 725
Preventivně informační skupina PČR Bc. René Černohorský – 974 737 207,
208
Městská policie Opava Petra Stonišová – 553 756 730, 731 144 927
Pedagogicko-psychologická poradna Opava 553 625 736
Okresní metodik prevence Mgr. Lucie Šimečková – 733 164 832
Speciálně-pedagogické centrum Srdce Opava Bc. Ivana Celtová – 553 626 092
Středisko výchovné péče Mgr. Hana Eleková – 777 030 853
Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené a pro žáky s vadami
řeči 553 627 004, 731 618 445
Dětský domov Opava Mgr. Milan Škrabal 553 777 520
Psychiatrická léčebna Opava 553 695 111
Kliničtí psychologové PhDr. A. Strossová – 553 713 523, PhDr. I.Holubová –
552 301 561
Dětská psychiatrie MUDr. A. Skřontová – 553 711 881
Logopedická péče PaedDr. Siwková – 553 301 566
Klokánek Dolní Benešov 553 652 162
Linka bezpečí 116 111
ELIM 553 653 239, 775 938 070
Eurotopia 774 883 618
Linka pro pedagogy 841 220 220, 777 711 439
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Krizový plán školy vychází z těchto dokumentů:
1. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů
ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28
2. Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků
z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j. 10194/2002-14
3. Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení
šikany ve školách a školských zařízeních č.j.21149/2016
4. Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti
projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j. 14423/99-22
5. Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci zneužívání
návykových látek ve školách a školských zařízeních č.j. 16227/96-22

Každoročním vypracováním Minimálního preventivního programu naše škola zajišťuje
prevenci rizikového chování. V prevenci rizikového chování se zaměřujeme na předcházení
rozvoje rizik, která by mohla směřovat k přestupkům či dokonce k trestným činům.

ZÁVISLOSTNI CHOVÁNI
1. TABÁK
Vymezení
Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Zákaz se týká i elektronických
cigaret. Porušení zákazu kouření znamená přísný kázeňský postih podle školního řádu,
kterého si je žák vědom.
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Prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let se zakazuje. /zákon č.379/2005, Sb. §6
- úprava zákonem č.305/2009 Sb./ Jakmile tedy osoba mladší 18 let kouří, někdo zákon
porušil a měl by za to nést odpovědnost. Je to posuzováno jako vedení života nemravného
a zahálčivého. Na děti, které ho vedou, se vztahuje sociálně právní ochrana. /zákon
č.359/1999 Sb., § 6/ Zakazuje se kouřit ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a
školských zařízeních. /zákon č.379/2005 Sb., §8 – úprava zákonem č.305/2009 Sb./
Zakazuje se nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy
a na akcích pořádaných školou.

METODIKA ŘEŠENÍ PROBLÉMU

1. Je-li žák přistižen při požívání tabákových výrobků v prostorách školy, je nutné mu
v dalším požívání zabránit.
2. Tabákový výrobek je potřeba žákovi odebrat (za přítomnosti další osoby) a zajistit, aby
nemohl v požívání pokračovat.
3. Pedagogický pracovník, který přistihl žáka při požívání tabákových výrobků nebo byl
o této skutečnosti žákem/y informován, sepíše o události stručný záznam. Ten doplní
vyjádřením žáka. Záznam podepíší: pedagog, žák, případně svědci. Záznam se zakládá
do agendy školního metodik prevence. Následně je vyrozuměno vedení školy.
4. Pedagogičtí pracovníci můžou poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek
problémy, jakož i jejich zákonným zástupcům, informace o pomáhajících institucích
a možnostech řešení situace.
5. Třídní učitel informuje vedení školy a zákonného zástupce nezletilého žáka.
6. V závažných případech, jestliže se jednání bude pakovat, vyrozumí škola orgán
sociálně právní ochrany dítěte.
7. Z konzumace tabákových výrobků jsou pro žáka vyvozena následující výchovná
opatření: (napomenutí třídního učitele – důtka třídního učitele – důtka ředitele školy).
Oznámení sankce zákonnému zástupci a zaznamenání do dokumentace školy.
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2. ALKOHOL
Vymezení
Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je zakázáno. Zakázáno
je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci podporovat.
Je zakázáno užívání alkoholu v prostorách školy, v době školního vyučování a na všech
školních akcích. Do školy je přísně zakázán vstup žákům pod vlivem alkoholu. /zákon
č.379/2005 Sb.,§11,12 – úprava zákonem č.305/ 2009 Sb./ Každý je oprávněn upozornit
na závadné chování dětí jejich rodiče /zákon č.359/1999 Sb., §7/ a současně je povinnost
oznámit to i obci, která je povinna působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající
z rodičovské zodpovědnosti, projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte,
projednat s dítětem nedostatky v jeho chování. /zákon č.359/1999 Sb., §10/ Pokud je známo,
kde dítě k alkoholu přišlo, je možno učinit příslušné oznámení na Policii ČR, neboť prodej,
podávání nebo jiné umožňování požívání alkoholu dětem do 18 let zákon zakazuje. /zákon
č.37/1989 Sb., §4/ Do školy je přísně zakázán vstup žákům pod vlivem alkoholu. Žáci školy
mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy
a na akcích pořádaných školou.

METODIKA ŘEŠENÍ PROBLÉMU

1. Při přistižení žáka je primárně nutné mu zabránit v další konzumaci.
2. Alkohol je třeba odebrat a zajistit.
3. V případě ohrožení žáka na zdraví a životě, zavoláme záchrannou službu (155),
informujeme okamžitě vedení školy, zákonného zástupce žáka, popřípadě policii ČR.
4. Provést záznam – kdo, kde, v kolik, co /popsat/, jaké množství, vyjádření žáka, žák
podepíše.
5. Záznam uložit u Metodika prevence.
6. Zákonného zástupce žáka pozveme do školy, informujeme ho o vzniklé situaci
a navrhujeme další řešení (odborná pomoc..).
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7. Škola vyvodí sankce dle školního řádu (napomenutí třídního učitele - důtka třídního učitele
- důtka ředitele) – oznámení sankce zákonnému zástupci a zaznamenání do dokumentace
školy.
8. V případě nedostupnosti zákonného zástupce, vyrozumí škola OSPOD a vyčká jeho
pokynů. Může vyžadovat pomoc. Rovněž v případě opakování splní škola oznamovací
povinnost k orgánu OSPOD.

3. OMAMNÉ A PODEZŘELÉ LÁTKY
Vymezení
Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče /zákon č.359/1999 Sb.,
§7/ a současně je povinnost oznámit to i obci, která je povinna působit na rodiče, aby plnili
povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, projednat s rodiči odstranění nedostatků
ve výchově dítěte, projednat s dítětem nedostatky v jeho chování,…/zákon č.359/1999 Sb.,
§10/ Do školy a na akce pořádané školou je přísně zakázán vstup žákům pod vlivem OPL
a alkoholu. Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný
čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
podle § 283 trestního zákoníku /zákon č.40/2009 Sb./ a spáchání nebo dokončení takového
trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání.

METODIKA ŘEŠENÍ PROBLÉMU

1. Při podezření na požití omamné látky u žáka musíme zamezit jejímu dalšímu požití.
2. Látku, za přítomnosti svědka, zabavíme a neprodleně informujeme vedení školy.
3. Pedagogický pracovník sepíše záznam o dané události s vyjádřením a podpisem žáka.
Záznam následně uloží u Metodika prevence.
4. Škola zajistí bezpečnost žáka. Pokud to situace vyžaduje, voláme záchrannou službu
(155).
5. Škola informuje zákonného zástupce žáka, v případě nedostupnosti zákonného zástupce
informuje škola OSPOD (§ 10 odst. 4 písmeno g) zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí).
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6. Škola vyvodí postih dle školního řádu (napomenutí třídního učitele – důtka třídního
učitele – důtka ředitele školy) Následuje oznámení sankce zákonnému zástupci a záznam
do dokumentace školy. V případě, že spolupráce s rodiči není účinná, nebo se jednání
opakuje, škola vyrozumí OSPOD.

KRÁDEŽ VE ŠKOLE
Vymezení


Přestupek= je-li ukradena věc menší hodnoty do 5000,-bez použití násilí (vypáčená
skříňka)



Nad 5000, nebo je-li použito násilí (i když hodnota věci je menší než 5000,-) = trestný
čin.



Škola a školské zařízení není orgán činný v trestním řízení, takže nemůže nic
vyšetřovat. Pokusy o „vyšetřování“ ze strany školy, mohou nenapravitelně ovlivnit
další vyšetřování Policie ČR.

Do školy se nedoporučuje nosit cenné věci. Pokud dítě cennou věc má, zodpovídá
si za ni sám. Placení např. kroužků, čaje a dalších se uskutečňuje ráno. Žáci po příchodu
do školy informují učitele.

Cennosti – hodinky, šperky, mobilní telefony mají žáci stále

u sebe. Pokud se musí vzdálit (hodina TV), odevzdávají je na předem domluvené místo –
např. stůl učitele.
Zjistí – li žák ztrátu, neprodleně informuje učitele, nebo vedení školy.

METODIKA ŘEŠENÍ PROBLÉMU

1. O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného.
2. Věc ohlásit Policii ČR nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce) o této
možnosti.
3. V případě, že je znám pachatel mladší 18 let, nahlásit věc orgánu sociálně - právní ochrany
dětí a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.
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4. Výchovná opatření pro žáky, kterým byla prokázána krádež: - napomenutí, důtka třídního
učitele, důtka ředitele školy - snížení známky z chování. Následuje oznámení sankce
zákonnému zástupci a zaznamenání do dokumentace školy.

VANDALSTVÍ, NIČENÍ ŠKOLNÍHO MAJETKU
A MAJETKU TŘETÍCH OSOB
Vymezení
Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude
vyžadována odpovídající náhrada. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku
školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem, je vyžadována úhrada od rodičů žáka,
který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody
s rodiči, je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

METODIKA ŘEŠENÍ PROBLÉMU

1. Zjistíme škody na majetku.
2. Informujeme zákonného zástupce žáka. Požadujeme uhradit způsobenou škodu.
3. Přestupek žáka je hodnocen podle školního řádu.

ŠIKANA – VIZ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ
Kyberšikana
Pokud je žák vystaven některé z forem soustavného obtěžování nebo napadání přes internet,
mobilní telefon či jinak.

METODIKA ŘEŠENÍ PROBLÉMU

1. Třídní učitel neprodleně informuje vedení školy a zákonného zástupce žáka.
2. Pozvání zákonného žáka do školy a snaha eliminace možnosti přístupu agresora
k postiženému žáku.
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3. Agresor neznámý – řídit se pravidly pro bezpečný pohyb na internetu (viz
https://www.e-bezpeci.cz)
4. Agresor známý – informovat zákonného zástupce agresora / trestný čin – hlášení
policii ČR.
5. Přestupek je hodnocen podle Školního řádu – Výchovná opatření

DROBNÝ ÚRAZ
METODIKA ŘEŠENÍ PROBLÉMU

1. Pedagog (výuka, dozor, přestávka) ošetří úraz.
2. Pedagog zjistí příčinu úrazu, nahlásí skutečnost třídnímu učiteli, zapíše úraz do Knihy
úrazu.
3. Třídní učitel podle závažnosti úrazu informuje zákonného zástupce žáka, vyzve
je k vyzvednutí žáka (v případě, že je potřeba lékařské ošetření).

VÁŽNÝ ÚRAZ
METODIKA ŘEŠENÍ PROBLÉMU

1. Pedagog (výuka, dozor, přestávka) ošetří úraz, v případě nutnosti zavolá záchrannou
službu – 155.
2. Pedagog zjistí příčinu úrazu, nahlásí skutečnost třídnímu učiteli, řediteli školy,
metodikovi prevence (Mgr. Eva Kobzová) a zapíše úraz do Knihy úrazu. (Nejpozději
do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.)
3. Škola informuje zákonného zástupce žáka.
4. Pokud v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li
se o smrtelný úraz, hlásí ředitel tuto skutečnost příslušnému útvaru Policie ČR.
5. Třídní učitel provede opětovné poučení žáků o bezpečnosti, předcházení úrazům
(zapíše do ŽK a TK).
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Vybrané webové stránky:
www.bezpecnyinternet.cz/
www.seznamsebezpecne.cz
www.bezpecne-online.cz/
www.bezpecne-online.cz/internetova-poradna/
www.i-bezpecne.cz/
www.pomoc-online.cz/
www.horkalinka.cz/
www.linkabezpeci.cz
www.minimalizacesikany.cz
www.sikana.cz
www.internetporadna.cz
www.napisnam.cz

Krizový plán školy pro školní rok 2019/2020 vypracovala:
Mgr. Eva Kobzová, školní metodik prevence
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