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Krizový plán školy

Úvod

Krizový plán školy je součástí preventivního plánu školy a popisuje závazný postup pro
všechny pracovníky školy v případě podezření nebo výskytu šikany a návykových látek mezi
žáky. Krizový plán vychází z těchto dokumentů:

- Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, č.j.
21291/2010-28

- Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci zneužívání návykových látek ve
školách a školských zařízeních, č.j. 16227/96-22

- Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve
školách a školských zařízeních, č.j. MSMT-21149/2016

Důležitá krizová čísla

Integrovaný záchranný systém (IZS): 112

Policie ČR: 158

Záchranná služba: 155

Hasičský záchranný sbor: 150

Informace pro IZS

- kdo jste:

- kde jste: Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2

- co se děje: popis události, sdělovat fakta

- co vidím a slyším

Důležité kontakty ve škole

- ředitel školy: PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, ředitelna 209

- zástupce ředitele: Mgr. Lucie Bohatá, ředitelna 209

- školní metodik prevence: Mgr. Tereza Dvořáková, kabinet 508

- výchovný poradce: Mgr. Tomáš Pešek, kabinet 517



Krizové situace

A. Podezření na zneužití návykové látky (NL) žákem

1. Pracovník školy zabrání žákovi v další konzumaci návykové látky.

2. Ihned informuje vedení školy o dané situaci.

3. Podle stavu žáka a dalších okolností pracovník školy odhadne, zda žákovi nehrozí

nebezpečí.

4. V případě, že je žák v akutním ohrožení života, zavolá pracovník školy lékařskou službu

první pomoci a informuje zákonného zástupce žáka.

5. Pokud má žák návykovou látku u sebe, vloží ji za přítomnosti svědka do obálky, obálku

pracovník školy zalepí a svým podpisem přes přelep a podpisem svědka zajistí objektivitu

úkonu. Škola neprovádí testování žáků na zneužití návykových látek.

6. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, sepíše pracovník školy o události stručný záznam s

vyjádřením žáka (od koho nebo odkud NL má), a to v přítomnosti dalšího svědka. Zápis musí

být opatřen podpisy všech přítomných, včetně žáka. Pokud žák odmítne záznam podepsat,

zapíše se tato informace do záznamu. Záznam se předá školnímu metodikovi prevence (T.

Dvořáková, kabinet 508) k založení.

7. Vedení školy dále vyzve zákonné zástupce, aby si žáka vyzvedli; pokud si jej nemohou

zákonní zástupci převzít, může tak po jejich souhlasu učinit osoba blízká. V případě, že

zákonné zástupce nelze sehnat nebo si odmítnou pro žáka přijet, je nutné požádat o součinnost

OSPOD.

8. Jestliže se situace opakuje, škola informuje OSPOD, pod něhož žák dle svého trvalého

bydliště spadá.

9. V případě žákova zájmu nebo zájmu zákonných zástupců poskytne škola potřebné

informace o možnostech odborné pomoci.

10. Požití návykových látek se dále trestá podle školního řádu.

11. Výše popsaný postup platí i v případě, že žák přišel do školy již intoxikovaný.

B. Nález návykové látky u žáka

V případě, že pracovníci školy naleznou u žáka návykovou látku, postupují takto: 1.

Zabavenou tekutinu nebo látku nepodrobují testu ke zjištění její chemické struktury. 2.

O nálezu uvědomí vedení školy.

3. Návykovou látku vloží za přítomnosti svědka do obálky, obálku pracovník školy zalepí,



orazítkuje razítkem školy a svým podpisem přes přelep a podpisem svědka zajistí objektivitu

úkonu.

4. O události sepíše pracovník školy stručný záznam s vyjádřením žáka (od koho nebo odkud

NL má), a to v přítomnosti dalšího svědka. Zápis musí být opatřen podpisy všech přítomných,

včetně žáka. Pokud žák odmítne záznam podepsat, zapíše se tato informace do záznamu.

Záznam se předá školnímu metodikovi prevence (T. Dvořáková, kabinet 508) k založení. 5.

Pokud má pracovník školy podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku,  uvědomí

o nálezu Policii ČR, která provede její zajištění a identifikaci.

6. O nálezu látky informuje vedení školy zákonné zástupce žáka.

C. Nález návykové látky ve škole

V případě, že pracovníci školy naleznou v prostorách školy návykovou látku, postupují takto:

1. Tekutinu nebo látku nepodrobují testu ke zjištění její chemické struktury.

2. O nálezu uvědomí vedení školy.

7. Pokud se jedná o alkohol, tekutina se uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.

Pokud se jedná o jinou látku, vloží ji pracovník školy za přítomnosti dalšího pracovníka školy

do obálky, napíše čas a datum a místo nálezu. Obálku přelepí, orazítkuje razítkem školy a

svým podpisem přes přelep a podpisem svědka zajistí objektivitu úkonu.  8. Pokud má

pracovník školy podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku,  uvědomí o nálezu

Policii ČR, která provede její zajištění a identifikaci.

D. Distribuce návykových látek ve škole

Distribuce alkoholu osobám mladším 18 let je trestným činem, stejně jako jakákoli distribuce

omamných a psychotropních látek. Množství, které žák distribuuje, není rozhodující.

1. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci NL, musí

škola o této skutečnosti vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR.  2. Jestliže

se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě  mladší 18

let, vyrozumí škola také zákonné zástupce a OSPOD, pod něhož žák dle svého  trvalého

bydliště spadá.

3. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovník školy nějakou látku, postupuje způsobem



výše popsaným.

E. Důvodné podezření, že žák přechovává omamnou a psychotropní látku Jedná

se o důvodné podezření z protiprávního jednání. Může se jednat o podezření ze

spáchání trestného činu, resp. provinění v případě nezletilých osob, nebo přestupku, a

proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR. Není zde sice oznamovací

povinnost, ale pouze Policie ČR může provést prohlídku žáka a po příslušných

expertizách nechat NL zničit v souladu s právními předpisy.

1. Pracovníci bezodkladně vyrozumějí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a

informují zákonného zástupce nezletilého žáka.

2. Žáka je nutné mít do příjezdu policie izolovaného od ostatních žáků, ale zásadně pod

dohledem. U žáka pracovníci školy v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo

prohlídku jeho věcí.


