KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY
2015/2016

Krizový plán školy
Cílem krizového plánu je eliminovat či minimalizovat škody v případě, kdy k projevům rizikového
chování ve školním prostředí dojde. Je pomocným manuálem pro všechny pedagogické pracovníky a
rodiče. V krizovém plánu jsou popsány postupy, kterými se pedagogičtí pracovníci řídí v případě
nastalých situací.
Výchovný poradenský systém na škole se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Ředitel školy

Mgr. Michal Vitásek

Zástupkyně školy

Mgr. Věra Malcherová, Mgr. Lenka Očenášková

Výchovný poradce

Mgr. Silvie Lidmilová

Školní metodik prevence

Mgr. Nikola Henčlová

Speciální pedagog

Mgr. Jiří Zdrálek

Školní psycholog

Mgr. Alexandra Vejclová

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 prevence
kriminality

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

Zpracováno dle Metodického doporučení MŠMT č. j. 21291/2010-28.

1.

Šikana, kyberšikana
1. Rozhovor s obětí/obětmi
2. Rozhovor s agresorem/agresory
3. Nalezení svědka/svědků
4. Zajištění ochrany oběti/obětí
5. Jednání s rodiči dotčených žáků

Ze všech jednání pořizujeme zápis s podpisy zúčastněných. Pro potrestání agresora využíváme
výchovných opatření – viz školní řád.
6. Při pokročilé šikaně nahlášení policii
7. Výchovná komise
Řešení:
1. Práce se třídou
2. Při pokročilé šikaně konzultace a řešení s okresní metodičkou prevence pí. Mgr. Lucií
Šimečkovou.

2.

Návykové látky
V případě, že do školy přijde žák/žáci již pod vlivem NL.
1. Je-li žák/žáci pod vlivem návykových látek, zavoláme záchrannou službu. Informujeme vedení
školy, které okamžitě kontaktuje zákonného zástupce a PČR. Provedeme šetření ve třídě za
účelem zjištění situace mezi spolužáky.
2. Přivoláme zákonného zástupce do školy, informujeme o dané situaci a navrhujeme řešení
(odborníci, léčba, atp.)
3. Přestupek je hodnocen dle školního řádu.

V případě že žák/žáci požijí NL ve škole.
1. Pokud žák do školy návykovou látku přinese, bude zajištěna a bezpečně uložena do školního
trezoru s informacemi o nálezu (NL vložena do obálky, přelepena, opatřena razítkem, čas,
datum a místo nálezu).
2. Nález hlásíme PČR a neprodleně zákonným zástupcům
3. Přivoláme zákonné zástupce do školy a doporučujeme návštěvu odborníka.
4. Přestupek je hodnocen dle školního řádu.
Řešení
1. Práce se třídou
2. Konzultace a beseda s okresní metodičkou prevence pí. Šimečkovou z PPP Opava
3. Kontakty na odborníky PL Opava, spolupráce s rodiči

3.

Záškoláctví
1. Zák. zástupce je povinen informovat do tří dnů třídního učitele o nepřítomnosti žáka.
V případě, že se tak nestane, třídní učitel kontaktuje zákonného zástupce.
2. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem
žáka třídní učitel formou pohovoru. Pokud má žák víc než 10 neomluvených hodin, svolává
ředitel školy školní výchovnou komisi. O průběhu a závěrech jednání se provede zápis. Pokud
neomluvená nepřítomnost přesáhne 25 hodin, zasílá škola oznámení o zanedbání školní
docházky orgánu sociálně-právní ochrany dětí – Ing. Lukáš Ťapťuch – kurátor pro mládež.
3. V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku následuje hlášení o zanedbání
školní docházky Policii ČR.
4. Přestupek je hodnocen dle školního řádu.

4.

Rasismus
1. V případě zjištění rasového, či xenofobního útoku zajistí TU okamžitě bezpečnost případné
oběti.
2. Zklidnění situace ve třídě, pozitivní působení na spolužáky.
3. Oznámí skutečnost zákonným zástupcům agresora i oběti.
4. Informuje PČR dle závažnosti situace.
5. Přestupek je hodnocen dle školního řádu.

Řešení:
1. Práce se třídou
2. Při pokročilé šikaně konzultace a řešení s okresní metodičkou prevence pí. Mgr. Lucií
Šimečkovou.

5.

Poruchy příjmu potravy

1. Po zjištění problému citlivě pracujeme s žákem, uklidníme situaci.
2. Informujeme zákonné zástupce a nabídneme kontakt na příslušné odborné pracoviště.
3.

6.

V případě zahájení léčby, se škola snaží vyjít vstříc žákovi uzpůsobením výukového programu.

Sebepoškození
1. Kontaktujeme oběť a zjistíme rozsah nebezpečí. V případě vážného zranění voláme
záchrannou službu, informujeme zákonné zástupce postiženého žáka.
2. Zákonným zástupcům je doporučena odborná pomoc lékařů, SVP, školního psychologa,
dětského psychologa.

7.

Vandalství a ničení školního majetku a majetku třetích osob.
1. Provedeme zjištění škody na majetku.
2. Informuje zákonného zástupce, ten je povinen uhradit způsobenou škodu.
3.

Přestupek je hodnocen dle školního řádu.

8. Zajištění předmětů mající charakter zbraní a předmětů, které
do školy nepatří (nože, pornografie, chemikálie, atd.)
1. Žákovi jsou předměty odebrány a uloženy v ředitelně školy.
2. Okamžité informování zákonných zástupců žáka/žáků, na následné osobní schůzce jsou
předměty předány.
3. V případě zbraní je neprodleně informována PČR, poté zákonní zástupci.
4. V případě podezření na zanedbání rodičovské péče, informujeme SPOD.
5. Přestupek je hodnocen dle školního řádu.

V Opavě dne 1. 9. 2015

Zpracovali:

Mgr. Michal Vitásek, ředitel školy
Mgr. Nikola Henčlová, školní metodička prevence
Mgr. Jiří Zdrálek, školní speciální pedagog

