14: Krizový plán při zjištění, že šikany na učitele
1

PP, NpP: Podezření, že je
učitel šikanován

2

PP, NpP: Žák je přistižen při
šikaně v areálu školy

3

PP, NpP: Informovat
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4

VŠ rozhodne, zda:

a) škola šikanu zvládne - viz. bod 5
b) škola šikanu nezvládne - viz. bod 6

5

VŠ, VP, ŠMP pohovor se
žákem

Když při pohovoru zjistí, že škola šikanu nezvládne - viz.
bod 6
a) AGRESOR
Zjistit příčiny jednání
Informovat rodiče
1) Při odmítnutí řešení: výchovná komise, OSPOD, PČR
2) Při snaze to řešit: výchovná komise, hledat formy
usmíření, omluva, náhrada škody, pomoc a rada
b) OBĚŤ
Zjistit četnost, proč se to dělo, forma šikany
Poskytnout pomoc a radu

6

Škola nezvládne míru šikany,
přenechá věc odborníkům,
orgánům v tr. řízení, ale
provede:

Izolovat oběť, popřípadě zavolat ZZS (lékaře)

Izolovat agresora (agresory) - zamezit skupinové výpovědi
Oznámit:
OSPOD Šlapanice - tel.: 533 304 621 p. Mrňová
PČR Rajhrad - tel.: 974 626 720, 158
ZZS (lékař) - tel.: 155
Rodiče - tel. u ZŘŠ
Počáteční informace pro poskytnutí podkladů (další je věcí
PČR Rajhrad)
a) AGRESOR
Oznámit rodičům, zjistit důvody jednání, oznámit
agresorovi co bude následovat, postup školy, důsledky
jednání vzhledem k orgánům v tr. řízení

b) OBĚŤ
Zjistit, co se stalo, jak dlouho to trvá, kdo to dělá, kde se to
stalo, kdo je svědek
c) INFORMÁTOR, SVĚDCI
Získání dalších informací, získání míry šikany
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PP
NpP
SMP
VS
PČR
ZŘŠ
VP
OSPOD
ZZS

Zpětná vazba, opatření

Pedagogický pracovník
Nepedagogický pracovník
Školní metodik prevence
Vedení školy
Policie České republiky
Zástupce ředitele školy
Výchovný poradce
Odbor sociálně právní
ochrany dětí
Záchranná zdravotní služba

Doporučí rodičům agresora pomoc odborníka, oběti
pomoc odborníka, škola zajistí intervenční program k
řešení šikany za účelem znovunastolení bezpečí ve třídě a
škole

