Vážení rodiče, obrací se na nás stále více občanů s prosbou o pomoc při řešení závažné situace,
kdy se žáci naší školy (především 9. a 8. třídy) chovají v obci velmi hlučně, hrubě a vulgárně na
zastávkách, kouří, či šňupou tabák a bývají v obci i pod vlivem návykových látek (alkohol apod.). Na
upozornění občanů, kterým se jejich chování nelíbí, reagují posměchem či vulgárně. Tito žáci se také
začali chovat velmi nevhodně k mladším spolužákům, nabízejí tabákové výrobky, jsou slovně
agresivní, mnozí se jich bojí a chodí čekat na zastávky dále od školy, nebo musí vybírat jinou cestu
domů, aby se s nimi nepotkávali. Vše se děje v době mimo školní vyučování a škola tak nemůže
zákonně tuto situaci řešit v rámci Školního řádu. Dochází bohužel k tomu, že tito starší žáci jsou
některými bráni za vzor a to se všemi negativy, nebo se jich naopak někteří žáci bojí. Z obav, nebo
z pocitu, že chtějí děti někam patřit, se pak připojují do nevhodné party. Ti, kteří se nepřipojují, jsou
odsuzováni, zastrašování, někteří nechtějí chodit do školy. V tomto případě se nebojte ihned nás
kontaktovat a situaci řešit.
Co můžete udělat vy, pokud chcete upozornit na závažné chování: obracet se na obecní úřad, volat
Policii ČR, obracet se na OSPOD, každý občan má ohlašovací povinnost
Nebuďte lhostejní - děti se mohou rychle opít do stavu, kdy dochází k otravám alkoholu
-chcete ochránit i své dítě, aby se nedostalo do nevhodné party
Co byste měli:
•

vědět, kde vaše děti jsou, s kým tráví svůj volný čas, není možné, aby se 15leté děti každý
víkend opíjeli a toto chování jim bylo tolerováno

•

sledovat, zda se vám neztrácí doma alkohol, tabákové výrobky

•

vědět, za co děti utrácí své kapesné

•

nepouštět děti do pochybných klubů, kde tráví volný čas

•

sledovat, jak se chovají po příchodu domů

•

v případě, že víte, kdo jim podal, nebo prodal alkohol, tabákové výrobky, neprodleně toto
oznamte Policii ČR

Pokud řešíte závažné chování se svými dětmi, nebojte se přiznat si, že není něco v pořádku,
s prosbou o pomoc se obracejte na:



školu - můžeme vám nabídnout pomoc, případně poradit, kde ji hledat, můžeme hledat
společná řešení. Naše škola má také zřízenou Linku důvěry na https://www.nntb.cz/student/,
kam můžete anonymně či s podpisem psát své podněty



Linka pro rodinu a školu 116 000 nonstop a zdarma- VOLEJTE dřív, než se ztratíte v
nepřehledných SITUACÍCH, VZTAZÍCH A EMOCÍCH



Středisko výchovné péče MIMÓZA - mob.: (+420) 737 568 228



OSPOD - Bc. Zdenka Drozdová (kurátorka pro děti a mládež), tel.: +420 777 454 955, email: zdenka.drozdova@lanskroun.eu

Domníváme se, že děti nemohou brát za svůj vzor starší spolužáky, kteří se takto negativně chovají, a
už vůbec se nemůže stávat, že zde budou někteří jakkoli zastrašováni. Škola se staví k celé situaci
přímo a snaží se ji řešit ve spolupráci s Policií ČR, OSPOD, obrátíme se s prosbou o pomoc i na
obecní úřad.
Děkujeme za spolupráci.
kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Damníkov

(zákon 359/1999 Sb., § 7(1) Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich
rodiče.(2) Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany….Kdyby to
nepomohlo, občan se může obrátit na obecní úřad, který je podle stejné zákona (§ 10) povinen
projednat s dítětem a jeho rodiči nedostatky v jeho chování.

