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KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY
Platnost od 1. 9. 2021

Název školy: ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod
Adresa školy: V. Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav

Kontakty pro komunikaci telefon: 326 8 17191; 326 8 17192; 326 8 17193
e-mail:  sou@skoda-auto.cz

                                                     http://www.sou-skoda.cz

Krizové kontakty/metodici prevence: 703 868 013, 326 813 698, 730 862 082,
704 940 108
Sanitní vozy: 326 8 12 000
Požár: 326 8 130 000
Dispečink Hasičského záchranného sboru: 326 8 12 222
Dispečink Ochrany závodu: 326 8 12 316
Rychlá lékařská pomoc: 155
Policie ČR: 158

Cílem krizového plánu je předcházet, eliminovat a popř. minimalizovat škody, které by mohly
ve školním prostředí vzniknout. Má být též pomocníkem pro všechny pedagogické
pracovníky a má být k dispozici i rodičům, kteří tak mají možnost seznámit se s vnitřními
postupy školy.

Pracovní tým:

- vedoucí školního poradenského pracoviště
- metodici prevence
- výchovný poradce
- třídní učitelé

mailto:sou:@skoda-auto.cz
http://www.sou-skoda.cz/
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KONKRÉTNÍ POSTUPY
Při výskytu rizikového chování je postup následující:

· učitel – třídní učitel – společně pak výchovný poradce nebo metodik prevence
(popřípadě oba), pokud není problém velký, pokud je problém větší, pracuje se v týmu
učitel – třídní učitel – metodik prevence – výchovný poradce – vedoucí školního
poradenského pracoviště, popřípadě Policie ČR, Záchranná služba, OSPOD (zajistí
metodik prevence)

· informace rodičům telefonicky a pozvání na osobní jednání, kterého se zúčastní
jmenovaný tým

· třídní učitel výsledek řešení probere se třídou

Ve Školním řádu je uvedeno, jak se mají žáci ve škole chovat. Dále je dle Školního řádu všem
osobám v prostorách školy a firmy ŠKODA AUTO zakázáno přechovávat, distribuovat
a užívat návykové látky, alkohol, omamné látky, psychotropní látky a látky, které ovlivňují
psychiku člověka.

Krizový plán zahrnuje postupy a možná řešení při výskytu projevů rizikového chování, které
je v rozporu se Školním řádem. Jedná se o:

· návykové látky – drogy
· rizikové chování v dopravě
· poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)
· alkohol u dětí školního věku
· syndrom týraného dítěte - CAN
· šikana
· kyberšikana
· homofobie
· extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus
· vandalismus
· záškoláctví
· tabák
· krádež
· násilí ve školním prostředí

V případě, že se pedagogický pracovník, zaměstnanec školy nebo zákonný zástupce dozví
o výskytu rizikového chování u žáků naší školy, nesmí podcenit hrozící riziko a musí
postupovat takto:

· informovat o daném problému třídního učitele, školního metodika prevence a vedení
školy
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· pokud třídní učitel není schopen situaci řešit a je-li situace vážná, okamžitě informuje
školního metodika prevence a s jeho pomocí věc vyšetřuje. Musí být informováno
i vedení školy

· při řešení rizikového chování musí být proveden zápis z vyšetřování; musí být
podepsán všemi zúčastněnými a uložen zpravidla u vedoucího školního poradenského
pracoviště

· jde-li o stížnost zákonných zástupců, je potřeba tuto stížnost zaevidovat a uložit na
vedení školy

· při vyšetřování menších prohřešků spolupracují třídní učitel a školní metodik
prevence

· v případě vážnějších problémů (šikany, kyberšikany, rasismu a nestandardního
chování) je veškeré šetření předáno školnímu metodikovi prevence a řešeno ve
spolupráci s vedením školy a zákonnými zástupci žáka.  Musí být zajištěna bezpečnost
oběti, příp. následná izolace agresora. O všem musí být informováni zákonní zástupci
a dle vážnosti provinění vše předáno Policii ČR. Při vážnějších přestupcích má škola
ohlašovací povinnost Policii ČR nebo OSPOD

· je-li na půdě školy nebo při školní akci zajištěn alkohol nebo jiný typ návykových látek,
o všem je okamžitě informován školní metodik prevence a vedení školy. Podezřelá
látka je zajištěna a okamžitě předána podle situace buď Ochraně závodu ŠKODA
AUTO nebo Policii ČR. Informováni jsou též zákonní zástupci a vše je dál posuzováno
dle Školního řádu.

Mladá Boleslav 31. 8. 2021

Zpracovali metodici prevence: Mgr. V Jančárová, Mgr. M. Němcová, Bc. M. Sychra,
Mgr. M. Kokeš

Schválili:

Ing. Martin Slabihoudek, v.r.  Mgr. Martina Řechtáčková, v.r.
ředitel školy  vedoucí školního poradenského pracoviště

Důležité odkazy:
www.pppstredoceska.cz
www.linkabezpeci.cz
www.terapie.cz
www.zapojmevsechny.cz

http://www.pppstredoceska.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.terapie.cz/
http://www.zapojmevsechny.cz/

