Příloha č. 5: 
Postupy řešení přestupků proti školnímu řádu                      
( alkohol, kouření, šikana, ….)
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Řešení šikany na Základní škole Vincence Junka Dolní Čermná

1. Úvodní ustanovení.
 

Řešení šikany se řídí Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže č.j. 14514/2000 – 51 platný od 1.1.2001. Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů vydírání, omezování osobní svobody apod.. Každému, komu bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu.

2. Postup při  řešení  případu šikany.

a) Odhalení šikany. Během procesu odhalování a řešení problému šikany spolupracuje

    metodik prevence školy s výchovným poradcem a s rodiči obětí i agresorů. Při řešení je

    povinen zachovávat diskrétnost.


b) Ochrana oběti. Rozhovor s rodiči oběti.


c) Nalezení svědků – individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky.


d) Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.


e) Pokud existuje podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu přestupku nebo

    trestného činu vyrozumí ředitelství školy Policii České republiky.

f) Pro potrestání agresorů budou použita běžná dostupná výchovná opatření, popř. snížený 

    stupeň z chování.



thumbnail_0.emf
Řešení šikany na Základní škole Vincence Junka Dolní Čermná  

 

1. Úvodní ustanovení.   

Řešení šikany se řídí Metodickým pokynem ministerstva  školství, mládeže a 

tělovýchovy k prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže č.j. 14514/2000  – 51 

platný od 1.1.2001. Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou 

podstatu trestných činů vydírání, omezování osobní svobody apod.. Každému, ko mu bude 

znám případ šikanování a nepřijme v  tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku 

trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu.  

2. Postup při  řešení  případu šikany. 

a) Odhalení šikany. Během procesu odhalování a řešení problému šikany spolupracuje  

    metodik prevence školy s  výchovným poradcem a s  rodiči obětí i agresorů. Při řešení je  

    povinen zachovávat diskrétnost.   

b) Ochrana oběti. Rozhovor s rodiči oběti. 

c) Nalezení svědků – individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky.  

d) Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.  

e) Pokud existuje podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu přestupku nebo  

    trestného činu vyrozumí ředitelství školy Policii  České republiky. 

f) Pro potrestání agresorů budou použita běžná dostupná výchovná opatření, popř. snížený   

    stupeň z chování. 


thumbnail_1.wmf
Řešení šikany na Základní škole Vincence Junka Dolní Čermná

 

 

1

. 

Úvodní ustanovení.

 

 

 

Řešení šikany se řídí 

Metodickým pokynem ministerstva

 

školství, mládeže a 

tělovýchovy k

 

prevenci sociálně

-

patologických jevů u dětí a mládeže č.j. 14514/2000 

–

 51

 

platný o

d 1.1.2001. Z

 

hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou 

podstatu trestných činů vydírání, omezování osobní svobody apod.. Každému, ko

mu

 bude

 

znám případ šikanování a nepřijme v

 

tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku 

trest

ního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu.

 

2. Postup při  řešení  

případu šikany.

 

a) Odhalení šikany. Během procesu odhalování a řešení problému šikany spolupracuje

 

   

 metodik prevence školy s

 

výchovným poradcem a s 

rodiči obětí i agresorů. Při řešení je

 

   

 povinen zachovávat diskrétnost.

 

 

b)

 Ochrana oběti.

 

Rozhovor s

 

rodiči oběti.

 

c) 

Nalezení svědků 

–

 individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky.

 

d)

 Rozhovor s

 

agresory, případně konfrontace mezi nimi.

 

e

) 

Pokud existuje

 podezření, 

že šikanování naplnilo skutkovou podstatu přestupku nebo

 

   

 trestného činu

 vyrozumí ředitelství školy Policii 

Č

eské republiky.

 

f) Pro potrestání agresorů budou použita běžná dostupná výchovná opatření, popř. snížený 

 

    

stupeň z

 

chování.

 



























B)

file_1.doc
Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití nebo distribuci omamných látek  na  Základní škole Vincence Junka Dolní Čermná

1. Základní údaje


Zpracováno dle příslušných paragrafů trestního zákona 140/1961 Sb.,zákona  č. 37/1989 Sb.,o ochraně před alkoholismem a toxikománií, zákonu č. 379/2005 Sb., z 19.8.2005 O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

2. Držení omamných látek (např. drogy, alkohol)

a) Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření,že se jedná o drogu či jinak škodlivou

    látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. Na 

    obálku napíše datum, čas,místo zajištění a opatří razítkem. Uschová v trezoru.

b) Vyrozumí policii, která provede identifikaci. Popř. předá lékaři, je- li omamná látka 

     nalezena u dítěte, které jeví známky otravy.


3. Ohrožení zdraví žáka

a) V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje

    tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. 

b) Dítě jevící známky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do místnosti, kde je nad ním

     zajištěn dozor, dokud pro něj nepřijedou zákonní zástupci nebo rychlá lékařská pomoc .


c) Škola kontaktuje zákonné zástupce a vyzve je, aby si dítě vyzvedli.


- Vyzvedne-li si zák. zást. dítě je informován o jeho momentálním zdravotním stavu,

    vyzve je k návštěvě lékaře a nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných 

    postupech a doporučí odborníky ve specializovaných pracovištích.

-Nedostaví-li se rodič pro dítě, škola zhodnotí zdravotní stav žáka a je v jejím

    kompetenci přivolat lékařsko pomoc. Rodiče však předem o dané skutečnosti informuje.

d) Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví postup, jak může zamezit dalšímu

    opakování podobných situací.( třídní schůzky s rodiči, monitoring třídy…)

4. V případě podezření, že žák  zneužívá návykové látky  i mimo školu

a) Metodik prevence provede diskrétní šetření s dítětem, doporučí mu rozhovor s odborníky 

    např. přes Linku důvěry….


b) Kontaktuje zákonné zástupce, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, případně  kurátora pro

     mládež pověřené obce. 
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