Příloha č. 1 Krizový plán školy
Vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a
studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21 291/2010-28.
Při řešení problému bude spolupracovat Školní poradenské pracoviště – výchovná poradkyně a
školní metodička prevence s ředitelem školy nebo zástupcem ředitele školy a třídním učitelem.
Zákonným zástupcům bude doporučena spolupráce s odborníky:
 Pedagogicko psychologická poradna Chrudim

 Středisko výchovné péče Chrudim
 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Chrudim
 ARCHA Chrudim
 Šance pro tebe
Krizový plán se zaměřuje na následující projevy rizikového chování:
Návykové látky
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_1_Navykove_latky.rtf
Rizikové chování v dopravě
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_2_Rizikove_chovani_v_doprave.doc
Poruchy příjmu potravy
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_3_poruchy_prijmu_potravy.doc
Alkohol
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_4_Alkohol.doc
Syndrom CAN
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_5_Syndrom_CAN.doc
Školní šikanování
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_6_Skolni_sikanovani.doc
http://www.msmt.cz/file/38988/
Kyberšikana
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_7_Kybersikana.doc
Homofobie
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_8_Homofobie.doc
Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_9_Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus.doc
Vandalismus
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_10_Vandalismus.doc
Záškoláctví
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_11_Zaskolactvi.doc
Krádeže
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_12_Kradeze.doc

Tabák
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_13_Tabak.doc
Krizové situace spojené s násilím
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim.doc
Netolismus
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_15_Netolismus.doc
Sebepoškozování
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_16_Sebeposkozovani.doc
Nová náboženská hnutí
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti.doc
Rizikové sexuální chování
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani.doc
Příslušnost k subkulturám
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam.doc
Domácí násilí
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_20_Domaci_nasili.doc

STRATEGIE POSTUPŮ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PATOL. JEVŮ
VHODNÝ PŘÍSTUP
• Adekvátnost programu a intervencí věku, potřebám a mentálním schopnostem dítěte
• Podpora sebedůvěry, aktivity a hodnotových zájmů
• Kontinuální proces
• Zaměření na změnu postojů a chování
• Živé interaktivní učení, podpora zájmu a zvědavosti vhodnými zábavnými metodami
• Využívání směrodatných vzorů, pokud možno z blízkého okolí
• Otevřená hodnotově orientovaná diskuse
• Zapojení do života místní komunity
• Realizaci programů navrhují a řídí kvalifikovaní interdisciplinárně orientovaní
odborníci
•

•
•
•
•

Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek
v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i
mimoškolní činnosti.
Zajistit ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v prostorách
školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.
Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen „školní řád“)
jasně vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy.
Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků nezbytné informace.
Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která
je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji.

Působit preventivně na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek.
Do veškerých poučení o ochraně zdraví zakotvit informace o rizicích užívání
návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se
školními aktivitami.
Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i
zákonným zástupcům nezletilých žáků, informace o pomáhajících institucích a
možnostech řešení situace.
Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí NL je
třeba spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi a orgány – externí
subjekty realizující primárně preventivní programy, školská poradenská zařízení,
Policie ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí apod.
V případě externích subjektů realizujících preventivní programy ve školách a
školských zařízeních preferovat programy, jejichž odborná způsobilost byla ověřena
nebo certifikována a efektivita programů je vyhodnocována.
V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům
činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou
působností a zákonným zástupcům nezletilého žáka.

•
•
•
•

•
•

NÁVYKOVÉ LÁTKY – DROGY – KONZUMACE VE ŠKOLE
Legislativa







Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
Vyhláška č. 116/2011 Sb., která mění vyhlášku č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Úmluva o právech dítěte 104/1991 Sb.
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a mládeže

Typy prevence
WHO definuje prevenci jako intervenci s cílem zamezit či snížit výskyt a šíření škodlivosti
účinků užívání alkoholu a nealkoholových drog. Ustav pro lékařství americké akademie věd
(Institute of Medicine) dělí prevenci na tři kategorie všeobecnou, selektivní a indikovanou
prevenci. Toto rozdělení poměřuje rizika užívání drog v určité populaci a rozsah intervencí.
Cíl: zamezit či snížit výskyt a šíření škodlivosti účinků užívání alkoholu a
nealkoholových drog
Je zakázána výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních
látek – bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je
rovněž navádění k užívání těchto látek. Tento zákaz platí obecně a není vázán na prostředí
školy.
 Ve všech prostorách školy a na akcích školou organizovaných platí přísný zákaz
užívání OPL, jejich distribuce a přechovávání. Současně platí přísný zákaz vstupu do
školy pod jejich vlivem. Porušení zákazu je hrubým přestupkem proti ustanovení

školního řádu i dalších právních norem a bude postihováno v pravomoci ředitele školy
i dalších orgánů sociálně právní ochrany dítěte.
 Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin
nedovolené výroby a držení OPL a spáchání nebo dokončení takového trestného činu
nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas
oznámí orgánům Policie ČR, kterémukoli zaměstnanci školy nebo jiné zletilé osobě.

Distribuce OPL ve škole
 Distribuce OPL ve škole je v České republice považována za protiprávní jednání – je
proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák
distribuuje, není nijak rozhodující.
 Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák
v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže
specifikováno buď jako přestupek nebo v případě většího než malého množství jako
trestný čin. Ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih.
 Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL,
musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR,
protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.
 Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti
osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní
ochrany obce s rozšířenou působností.
 Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují
způsobem popsaným níže.

Doporučené postupy školy
(1)

Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek
v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i
mimoškolní činnosti.

(2)

Zajistit ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v prostorách
školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.

(3)

Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen „školní řád“)
jasně vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy.

(4)

Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků nezbytné informace.

(5)

Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je
přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji.

(6)

Působit preventivně na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek.

(7)

Do veškerých poučení o ochraně zdraví zakotvit informace o rizicích užívání
návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se
školními aktivitami.

(8)

Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i
zákonným zástupcům nezletilých žáků, informace o pomáhajících institucích a
možnostech řešení situace.

(9)

Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí NL je
třeba spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi a orgány – externí
subjekty realizující primárně preventivní programy, školská poradenská zařízení,
Policie ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí apod.

(10) V případě externích subjektů realizujících preventivní programy ve školách a
školských zařízeních preferovat programy, jejichž odborná způsobilost byla ověřena
nebo certifikována a efektivita programů je vyhodnocována.
(11) V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům
činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou
působností a zákonným zástupcům nezletilého žáka.

NÁVYKOVÉ LÁTKY
Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a
psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu
docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.
(1) Školním řádem škola stanoví zákaz užívání návykových látek (dále jen NL), jejich
distribuci, přechovávání a další formy nakládání. Současně stanoví zákaz vstupu do
školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanoví rovněž sankci za porušení zákazu. Při
používání sankcí je nutný individuální přístup podle vážnosti jednotlivých případů.
(2)

Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin
nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
podle §283 trestního zákoníku (Zákon č. 40/2009 Sb.) a spáchání nebo dokončení
takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový
čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.

KONZUMACE OPL VE ŠKOLE
1.

V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci NL v prostorách školy nebo v době
školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu
v další konzumaci zabránit.

2.

Návykovou látku je třeba žákovi odebrat za přítomnosti další osoby a s použitím
ochranných pomůcek a zajistit ji, aby žák nemohl v konzumaci pokračovat. O
události se sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, včetně toho, zda byly
provedeny orientační testy na NL, případně další vyšetření, a s jakým výsledkem,
viz níže bod 14). Tento záznam založí školní metodik prevence do své agendy a
vyrozumí vedení školy.

3.

Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností,
pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.

4.

V případě, kdy je žák pod vlivem NL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě,
zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci a
Policii ČR, pokud ji nevolala již dříve.

5.

Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle
školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení
školy.

6.

V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned
zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu
zletilého studenta, a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně
způsobilý k pobytu ve škole. Vyrozumění škola učiní i v případě, kdy žák
způsobilý k pobytu ve škole je.

7.

V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola
ihned zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu
zletilého žáka, a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý
k pobytu ve škole.

8.

Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní
ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany
obce vyžadovat pomoc.

9.

Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že nezletilý žák konzumoval NL ve
škole i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy).
Zákonný zástupce má právo se písemně vyjádřit k této skutečnosti a postupu
školy.

10.

Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.
Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle
místa bydliště dítěte.

11.

V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne
škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

12.

Z konzumace NL ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené školním řádem.
Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je rizikový pouze
sobě, distributor může ohrozit okolí. Distribuce je trestným činem, užívání NL je
porušením školního řádu.

13.

Prokázané navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za
rizikové a protiprávní jednání.
V případě důvodného podezření na intoxikaci žáka může v určitých případech
pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost NL (zkouška ze slin, z
potu), ze zákona § 16 z. č. 379/2005 Sb. Jedná se o situace, v nichž je pedagogický
pracovník ve vztahu k dítěti, žákovi nebo studentovi, avšak jen ve „formách výuky“,
které představují odůvodněné riziko ohrožení života nebo zdraví dětí, žáků nebo
studentů nebo jiných osob nebo odůvodněné riziko poškození majetku. Z uvedeného
restriktivního výkladu plyne pro školskou praxi zásadní pravidlo, že v případě
pochybnosti pedagogický pracovník oprávnění k orientačnímu vyšetření nevyužije.

14.

15.

V ostatních případech důvodného podezření může pedagogický pracovník
orientační test provést pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného
zástupce nezletilého žáka nebo souhlasu zletilého žáka s orientačním testováním
žáka na přítomnost NL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický
pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše
pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka (více viz níže Příloha).
Test s pozitivním výsledkem plně hradí rodič nebo zákonný zástupce – pokud
s tím souhlasil v písemném souhlasu s testováním-viz příloha1

16.

Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy
pod vlivem NL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

NÁLEZ NL VE ŠKOLE
V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují
za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:
 látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury
 o nálezu ihned uvědomí vedení školy spolu s písemným záznamem
 o nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé
látky.
 V případě časové překážky na straně Policie se z praktických důvodů doporučuje
za přítomnosti dalšího pracovníka školy s použitím gumových/latexových
rukavic vložit látku do obálky, napsat datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepit,
přelep opatřit razítkem školy a svým podpisem a uschovat do školního trezoru.
Zajištěnou látku následně předat Policii ČR.
V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují
za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:
 Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena,
datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka
nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník
tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy
nebo její/jeho zástupce.
 O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a
informuje zákonného zástupce nezletilého žáka.
 V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou
výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři, který se dostaví v případě, že to
vyžaduje zdravotní stav žáka. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady NL jsou známy
protilátky, které odstraní nebo zmírní akutní účinek NL. Další postup nutný
k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.
V případě, kdy pracovníci školy mají důvodné podezření, že některý z žáků má NL u
sebe, postupují takto:





Jedná se o důvodné podezření ze spáchání trestného činu, resp. provinění v případě
nezletilých osob, nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence
Policie ČR.
Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného
zástupce nezletilého žáka.
Žáka je nutné mít do příjezdu Policie ČR izolovaného od ostatních žáků, ale zásadně
pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku
jeho věcí.

Souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka s orientačním
testováním žáka na přítomnost návykové látky v organismu
Škola, adresa, razítko:
Souhlasné prohlášení zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka k možnosti orientačního
testování přítomnosti návykových látek v lidském organismu v průběhu školní docházky na
naší škole.
Způsob testování:
Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, na přítomnost ostatních
návykových látek pomocí zkoušky z potu nebo ze slin.
Jméno žáka ________________________________________________________________
Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek u sebe
(zletilý žák) nebo u mého syna/dcery, existuje-li důvodné podezření2na požití návykové
látky.
Beru na vědomí, že v případě pozitivního nálezu orientačního testu, mám jako
zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák právo požadovat provedení lékařského
laboratorního vyšetření. Současně beru na vědomí, že v případě pozitivního testu na
přítomnost návykové látky jsem ze zákona3 povinen uhradit náklady na provedený test a
stejně tak případnou dopravu do zdravotnického zařízení.
Současně tímto potvrzuji, že jsem byl ze strany školy/školského zařízení informován
o způsobu, jakým se testování provádí, důvodech pro provedení testování a možných
důsledcích testování písemnou formou.
Zároveň beru na vědomí, že v případě pozitivního nálezu orientačního testu na
návykové látky budou v níže uvedených konkrétních případech vůči výše jmenovanému
žákovi uplatňována následující výchovná opatření:
-

příchod do školy nebo akci

 výchovné opatření –
-

opakovaný příchod do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem návykové
látky

 výchovné opatření -

požití návykové látky ve škole nebo na akci pořádané školou

 výchovné opatření -

opakované požití návykové látky ve škole nebo na akci pořádané školou

 výchovné opatření –
- a další….
V ________________________dne: ______________________
Podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka
1

Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit
psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování (§ 130 z. č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník).
2
Tedy nikoli jako celoplošnou nebo namátkovou aktivitu ze strany školy, ale v rámci možného ohrožení života, zdraví žáka,
popř. v rámci možného poškození majetku, které by mohlo být způsobeno pod vlivem návykové látky.
3
§ 16 odst. 8 z. č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY (mentální anorexie, mentální
bulimie)
Legislativa
 Programy zaměřené na zdravou výživu, péči o duševní zdraví mládeže a zdravý
životní styl, bezpečnou a udržitelnou redukci nadváhy
 Některé publikace (svépomocné manuály o PPP) – nevhodné jsou příběhy nemocných.
 Webové
odkazy:
www.idealni.cz,
www.doktorka.cz
,
www.lekarna.cz,
www.anabell.cz, www.stop-ppp.estranky.cz, www.boulimie-anorexie.ch

Vhodný přístup
 Vhodná je včasná intervence u rizikových jedinců (rychle zhubnul, zvrací s jakoukoli
argumentací….)
 interaktivní programy, rozvoj všeobecných aktivit, zájmů. U běžné populace spíše se
zaměřit na předcházení nevhodných redukčních diet a prostředků na zhubnutí (důraz
ne na nebezpečnost, ale na neúčinnost).
 Předcházet šikaně pro vzhled, oblečení, tělesný výkon, to, co jí nebo pije.
 Rozšířit nabídku vhodných, konkrétních materiálů (svépomocné příručky jak zvládat
anorexii, bulimii) pro nemocné a jejich rodinné příslušníky.

Typy prevence
Všeobecná prevence: výchova k přiměřenosti a umírněnosti v postojích, důraz na nebezpečí
jednostranných nebo extrémních postojů ve výživě, životním stylu, ve sportu. Dobrá školní
jídelna, naopak omezení automatů na sladkosti, slazené nápoje ve školách.
Specifická: nebezpečí a neúčinnost redukčních diet, obecné informace o PPP (zejména pro
rodiče)

Postupy řešení
Učitel není terapeut, zprostředkuje ale dítěti a rodině zpětnou vazbu o některých jídelních
zvyklostech dítěte, může pomoci předcházet šikaně pro fyzický vzhled a výkon (zejména
učitelé tělocviku), doporučit popř. zprostředkovat kontakt s psychologem nebo lékařem.
Opatrně se pouštět do oblasti „zdravé výživy“ a redukce hmotnosti (doporučení mohou být
jednostranně, přehnaně interpretována).
Vyrozumět:
 pediatra
 rodiče vždy, když dítě výrazněji zhubne, opakovaně bylo přistiženo, že zvrací (stačí
informace od vrstevníků), sebepoškozuje se.
 rodiče, i když dítě nechodí do školní jídelny.

ALKOHOL U DĚTÍ ŠKOLNÍHO VĚKU
Legislativa
 Základní informace týkající se alkoholu a drog včetně aktuální legislativní úpravy je
možné získat na stránkách Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové
závislosti www.drogy-info.cz.
 Dobré www stránky mají také velké NNO, které se zabývají problematikou závislostí,
nadregionální působnost mají Sananim o. s. (www.sananim.cz) a Podané ruce o. s.
(www.podaneruce.cz). V dané oblasti po léta úspěšně působí pražské Prev-centrum
(www.prevcentrum.cz).
 Užitečný zdroj kvalifikovaných informací jsou webové stránky primáře Karla Nešpora
(www.drnespor.eu). Na těchto stránkách je možné nalézt a volně stáhnout materiály o
závislostech, svépomocné manuály i metodické příručky vhodné pro využití ve škole.

Typy prevence
 Všeobecná prevence: formování vhodných postojů k návykovým látkám v rámci
výchovy ke zdraví. Přiměřeně věku by měli mít žáci informace o alkoholu, jeho
povaze, účincích a rizicích.
 Specifická: realizuje se většinou jako prevence zaměřená na zneužívání návykových
látek, kde by vedle ilegálních drog měly být zastoupeny i legální návykové látky
(alkohol a tabák).

Postupy řešení
Z interakce s pedagogem mají žáci vycítit zájem o jejich zdraví a prospěch. Totéž platí pro
jednání s rodiči. Při sdělování informací o návykových látkách není nutné, aby se pedagog
stavěl do role experta, je však žádoucí, aby informace, které šíří, byly ověřené, věcné a
odpovídaly stavu poznání o tématu.
seznámení rodiči s problémem
 Informovat rodiče pokud má dítě závažnější problém s návykovými látkami.
informovat dětského lékaře
 Vždy je vhodné informovat dětského lékaře. Pokud je nutná intervence a není dobrá
spolupráce s rodiči, obrátit se na specializovaná zařízení.
informovat OSPOD
 V případě, kdy spolupráce s rodiči není efektivní a dítě je ohroženo, má škola
povinnost obrátit se na OSPOD s upozorněním na možné ohrožení výchovy dítěte
(ustanovení § 201 zákona č. 40/2009 Sb.). Škola má povinnost oznamovat (dle § 10
zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a mládeže) OSPOD, že jde o
děti, které jsou ohroženy a jsou uvedeny v § 6 tohoto zákona.
Pokud rodiče se školou nespolupracují a dítě je ohroženo na výchově, mohlo by jejich
nespolupracování zakládat také podezření ze spáchání trestného činu Ohrožování
výchovy dítěte dle ustanovení § 201 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. – tím, že

závažně porušuje svou povinnost o dítě pečovat nebo porušuje jinou důležitou
povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, tento trestný čin lze spáchat i
z nedbalosti.

KONZUMACE ALKOHOLU VE ŠKOLE
a) Pokud je žák přistižen při konzumaci alkoholu ve škole, v době vyučování nebo na
akcích školy, je učitel povinen mu v další konzumaci zabránit – výzvou.
b) Žák je povinen odevzdat alkoholický nápoj – učitel je oprávněn alkoholický nápoj
žákovi odebrat.
c) Jestliže nehrozí akutní nebezpečí ohrožení života či zdraví žáka, vyzve zákonného
zástupce žáka, aby si své dítě vyzvedl, protože není zdravotně způsobilé k pobytu ve
škole. Zákonnému zástupci škola skutečnost oznámí i v případě, že je žák schopen
výuky.
d) Pokud není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí orgány péče o dítě nebo Policii ČR
a řídí se jejich pokyny.
e) případu sepíše učitel stručný záznam s vyjádřením žáka o původu alkoholického
nápoje. Záznam je uložen u třídního učitele a je informován metodik primární
prevence.
f) V případě opakování přestupku je škola povinna splnit oznamovací povinnost
orgánům sociálně právní ochrany dítěte.
g) V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést
orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze v případě, že je
předem získán souhlas zákonného zástupce. V případě pozitivního výsledku je
postupováno podle bodů d), e) a f).
h) Konzumace alkoholu ve škole a na akcích školy je hrubým porušením zákonných
norem i školního řádu a bude postihováno v pravomoci ředitele školy. Podle stejných
zásad bude postupováno i v případě, že dojde k navádění dalších nezletilých osob ke
konzumaci alkoholických nápojů.
i) V případě, že je podezření na intoxikaci alkoholem v době po příchodu do školy, kdy
nelze prokázat, že k požití alkoholických nápojů došlo ve škole, postupuje
pedagogický pracovník podle výše uvedených bodů.
j) Nález alkoholu ve škole hlásí pracovníci i žáci v ředitelně školy – v žádném případě
neprovádějí test ke zjištění chemické struktury.
k) Vedení školy sepíše podle informací nálezce záznam a uloží „nález“ jako usvědčující
důkaz.
l) V případě zadržení alkoholického nápoje u žáka je postupováno stejným způsobem a
je sepsán záznam i s podpisem žáka, u kterého byl nápoj zadržen. Pokud odmítne
podepsat, je tato skutečnost zaznamenána a záznam uložen v dokumentaci žáka.
m) nálezu je vyrozuměn zákonný zástupce žáka – v případě, že se jedná o opakovaný
přestupek je informován i orgán sociálně právní ochrany dítěte.

SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE
Legislativa
 Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník v paragrafech 364 až 368 stanovuje povinnosti,
které má každá fyzická osoba v případě podněcování, schvalování, nadržování,
nepřekažení a neoznámení trestného činu. Paragrafy se vztahují na celou škálu
trestných činů, oblast násilných činů páchaných na dětech a na týrání dítěte
nevyjímaje.
 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí chrání učitele při jeho postupu
na ochranu práv dítěte. Je zde přímo vyzýván k tomu, aby v případě podezření na
týrání žáka kontaktoval odborníky. Učitelé by se tedy neměli obávat, že udělají kroky,
které budou mimo jejich kompetenci. To, aby se pokusili týranému dítěti co
nejúčinněji pomoci, se tak stává nejen součástí zákonné povinnosti, ale i jejich
profesionality.
 Tento zákon navíc výslovně určuje jako povinnost různým institucím, mimo jiné i
škole a školskému zařízení, nahlásit případ ohrožení zdraví nebo života dítěte, a to i
tehdy, když se objeví pouze podezření na trestný čin. (U fyzických osob je tento
postup formulován jako právo, nikoliv jako povinnost.) Zatímco tedy u trestního
zákona je potřeba vycházet z hodnověrného, tedy doloženého předpokladu, v případě
zákona 359 stačí mít jen podezření.
 Mám to oznámit rodičům, když je zneuživatelem někdo z rodiny?
Je třeba postupovat v souladu s pokyny orgánů činných v trestním řízení a těmito
pokyny se řídit.

Postupy řešení
zjistit a odhalit
 že dítě nese nějaké stopy týrání. Jde jednak o změny chování žáka, jednak o fyzické
známky vypovídající o násilném zacházení s dítětem.(zhoršení prospěchu žáka,
z veselého dítěte se stane úzkostlivý žák, neprůbojný, je úplně jedno jakou známku
dostane, začne mít problémy ve vztazích se spolužáky, straní se ostatním, může se
začít chovat agresivně, poruchy v pravidelných návycích, chodí pozdě do školy,
nedojídá…)

rozhovor s žákem
 pokusit se navázat s žákem osobní kontakt. Nejlepší je, když se ho někde v soukromí
dotáže na to, proč má například na těle modřiny nebo třeba proč v posledním době
odchází ze školy jako poslední, zatímco dříve byl naopak mezi prvními, kdo
pospíchali domů.
Situaci prvního kontaktu mezi učitelem a žákem samozřejmě vždy zjednodušuje to,
pokud vztahy mezi nimi nejsou jen striktně formální. Takovouto atmosféru lze ještě
umocnit tím, že učitel nabídne žákovi nějaké pohoštění, uvaří čaj a rozhovor vede
nejdříve zeširoka – nedoporučuje se při takovémto osobním rozhovoru věnovat se
problému okamžitě.
 rozhovor vede třídní učitel nebo učitel, který má z nějakých důvodů s dětmi méně
formální vztahy, třeba tělocvikář nebo učitel předmětu, jenž má žák obzvlášť rád a je
tedy pravděpodobné, že dobře vychází i s tím, kdo ho vyučuje.
 Když se učiteli nedaří navázat komunikaci s žákem, je dobré obrátit se na
pedagogicko-psychologickou poradnu.
 Jednou z možností je, že učitel žákovi, který se nechce se svým problémem svěřit,
doporučí, aby se obrátil na Linku bezpečí. Dítě si může o svém problému po telefonu
popovídat anonymně a záleží jen na něm, zda se během rozhovoru stane důvěřivějším
a sdělí na sebe kontakt.
 A pokud se ani odborníkovi na pomyslném druhém konci telefonního drátu nepodaří
dítě přimět k identifikaci, snaží se ho ještě přesvědčit, aby se obrátilo na kohokoliv,
komu důvěřuje.
 Učitel by se měl také obrátit na jeho spolužáky nebo sourozence a zeptat se jich, zda o
příčině jeho problémů nevědí něco bližšího.

rozhovor s rodičem
 Přestože je to právě rodič, nebo jiný zákonný zástupce, kdo je pravděpodobným
původcem týrání, neznamená to, že by ho měla škola z celého procesu pomoci žákovi
automaticky vyšachovat.
 Pokud si učitel pozve do školy zákonné zástupce žáka, neočekává se, že by na ně měl
hned udeřit s tím, aby mu vysvětlili, kdo u nich doma týrá jejich dítě.
 Učitel by měl v první fázi po rodiči chtít, aby pouze okomentoval to, jak si vysvětluje
problémy, které učitel u dítěte vypozoroval.
Může tak i zjistit, že skutečnou příčinou žákova neobvyklého chování je něco jiného
než domácí týrání. Anebo může být zájem školy o osud žáka pro zákonného zástupce
dostatečnou výstrahou k tomu, aby si uvědomil, že další ubližování dítěti bude mít pro
něj vážné následky. Navíc učitel může z chování rodiče nepřímo poznat, zda v rodině
k týrání nedochází.
Rozumný rodič, nebo zákonný zástupce, který svěřenému dítěti nijak neubližuje, by
měl naopak uvítat zájem školy, která se ho snaží upozornit na to, že jejich dítě má
nějaký problém a je i ochotna mu při jeho řešení pomoci.
 Pokud učitel od rodičů nic nezjistí, a dítě se chová i nadále nezvykle, jde o další důvod
k zapojení odborníka.

 Učitel se podle prvotních známek ukazujících na týrání může někdy nejdříve jen
dohadovat, zda jde o situaci, kdy mu ubližují jeho blízcí, anebo se jedná o školní
šikanu.
 Rozhovor s rodiči může pedagogovi pomoci vyloučit jednu z těchto dvou možností.
 Nakonec přímý kontakt učitele se zákonnými zástupci dítěte je také určitým, ale
samozřejmě jen nepřímým indikátorem možného týrání – pedagog se na vlastní oči
může přesvědčit z jakého sociálního prostředí dítě pochází. Může pro něj jít o
překvapení tím spíše, když rodiče jinak se školou nekomunikují, nechodí na třídní
schůzky.

oznámení na OSPOD
 V případě, že má učitel podezření na týrání žáka, situace se nezlepšuje a komunikace
s rodiči také k ničemu nevede, je nezbytné kontaktovat především OSPOD, a to podle
spádové oblasti, kam škola v dané obci přináleží, tedy podle obcí s rozšířenou
působností.
Na těchto úřadech je veden registr problémových rodin a je tedy možné, že po avízu
školy budou sociální pracovníci hned vědět, jaké problémy jsou s danou rodinou
spojeny.
(Pozor na skutečnost o neoznámení trestného činu a nepřekažení trestného činu - týrání svěřené
osoby dle ustanovení § 198 trestního zákoníku spadá mezi trestné činy vyjmenované jak
v nepřekažení trestného činu (§ 367 TZ) tak v neoznámení trestného činu (§368 TZ). Tím, že
nekontaktujeme-li orgány činné v trestním řízení, v případě, že už jsme se hodnověrným způsobem
dozvěděli o týrání svěřené osoby, můžeme být sami pachatelé trestných činů nepřekažení trestného
činu a neoznámení trestného činu.)

SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ
Legislativa
Pohlavní zneužívání je závažným trestným činem proti lidské důstojnosti, na který se vztahuje
povinnost překazit jej (v souladu s trestním zákoníkem). Překazit znamená, že zabráníte
páchání nebo dokončení takového jednání (oznámit orgánům činným v trestním řízení).

Postupy řešení
Dítě se mi svěří osobně
1. uvědomit si, že jde o velmi citlivou záležitost
2. seznámit s tím co nejužší okruh dalších osob
3. pokud se zneužívání dopouští rodič, není žádoucí informovat ho o tom, že se vám dítě
svěřilo
4. komunikovat s dítětem – podrobnější vyšetřování nechat na psychologovi a policii
5. vhodně dítěti sdělit, že skutečnost musíte ohlásit na policii
6. ohlásit na policii

7. ocenit dítě, že za vámi přišlo a ujistit ho, že pro ně uděláte všechno, co je ve vašich silách
8. jestliže dítě nechce, abyste věc ohlásili, situaci konzultujte s odborníkem, ale od oznámení
události vás to nesmí odradit
 dozvím se
 oznámím řediteli
 kontaktujeme policii a orgán sociálně-právní ochrany dětí

Zjistím to z nějaké školní ankety nebo otazníku
 Dítě se vyjadřuje někdy v náznacích a nejasně, proto je velmi důležité porozumět
tomu, co vám vlastně říká. V každém případě s ním navázat o přestávce nebo po
vyučování rozhovor, ale tak, abychom nebudili nežádoucí pozornost. Jestliže nám dítě
potvrdí naši domněnku, postupujme jako výše. Nevyslýchat ho a nepodsouvat mu své
názory, nechat ho volně vyprávět.

Dozvím se to od spolužáků nebo z jiných zdrojů
 Nejprve přemýšlet, jestli tomu nasvědčuje i naše pozorování. Pokusit se s dítětem
navázat rozhovor, ale do ničeho ho nenutit. Prostředníkovi říci, že je důležité, aby za
námi přišlo zneužívané dítě samo. Nevyšetřovat a nijak nepátrat. Jestliže si nejsme
jistí, oznamíme věc orgánu sociálně-právní ochrany, který ji prošetří.

Dítě je obětí sexuálního napadení
 Jestliže se stalo obětí napadení cestou do školy a útočníkem je neznámá osoba, potom
urychleně vše oznámit policii, rodičům a orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.
Chovat se pevně a jednoznačně a dítě neopouštět až do příchodu rodičů.

V jakém případě vyrozumět Policii ČR


Pokud má učitel jistotu, že byl spáchán trestný čin, má ze zákona povinnost obrátit se
na orgány činné v trestním řízení, pokud má podezření, zákon určuje školskému
zařízení za povinnost nahlásit tuto skutečnost obecnímu úřadu, tedy sociálnímu
pracovníkovi z orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).

Cílem musí být předejít vzniku traumatizace dítěte, zabránit pokračování a zabránit rozvoji
dlouhodobých zdravotních, sociálních a psychologických následků

Doporučené odkazy






Dětské krizové centrum, tel: 241 484 149
Internetová poradna: problem@ditekrize.cz
Linka bezpečí, tel: 800 155 555
Linka důvěry RIAPS: 222 580 697, linka@mcssp.cz
www.capld.cz/linky.php (adresář linek důvěry v celé ČR)

RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ
Legislativa
TRESTNÍ ZÁKONÍK zák. č. 40/2009 Sb.
§ 367 Nepřekažení trestného činu
(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin
 nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159)
 obchodování s lidmi (§ 168)
§ 168 Obchodování s lidmi
Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá dítě, aby ho
bylo jiným užito
a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k
výrobě pornografického díla
…
anebo kdo kořistí z takového jednání.
Stejně bude potrestán, kdo jinou osobu než uvedenou v odstavci 1 za použití násilí, pohrůžky
násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího omylu, tísně nebo závislosti,
přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá, aby ji bylo jiným
užito k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo
k výrobě pornografického díla,
…anebo kdo kořistí z takového jednání.
 znásilnění (§ 185)
Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí
k pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti
 pohlavního zneužití (§ 187)
Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně
zneužije
… spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let svěřeném jeho dozoru,
zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo
vlivu
 zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193)
Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě pornografického díla
nebo kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle
 týrání svěřené osoby (§ 198)
Kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově
… a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím
svobody až na tři léta.
(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li trestný čin překazit bez
značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na
zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.
(3) Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu
orgánu; voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému.

§ 368 Neoznámení trestného činu
(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin
 obchodování s lidmi (§ 168),
 zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193),
 týrání svěřené osoby (§ 198)
… a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu
nebo místo toho, jde-li o vojáka, nadřízenému, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li oznámení učinit, aniž by
sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo
trestního
stíhání.
(3) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 nemá advokát nebo jeho zaměstnanec, který se
dozví o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe.
Oznamovací povinnost nemá také duchovní registrované církve a náboženské společnosti s
oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného činu v souvislosti
s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu
tajemství.
Antikoncepce
§ 11, zák. č. 20/1966 Sb. (O péči o zdraví lidu)
- Nezletilé (do 18 let) dívky mohou samy vyjádřit souhlas s antikoncepcí, souhlas rodičů se
nevyžaduje
- U dívek mladších 15 let je situace komplikovaná v tom, že se zjevně připravuje trestný čin
pohlavního zneužívání (§ 167 trestního zákona) a podle tohoto paragrafu každý, kdo se
o přípravě trestného činu pohlavního zneužívání dozví, je povinen mu zabránit, jinak se sám
dopouští trestného činu.
Z hlediska lékařského je ovšem jasné, že když už dívka mladší 15 let souloží, je žádoucí, aby alespoň
měla spolehlivou antikoncepci. Situaci lze řešit předpisem hormonální antikoncepce z terapeutických
důvodů (např. akné, nepravidelná menstruace).
Sterilizace
Směrnici MZ ČSR č. 1/1972 gynekologové považovali za zastaralou už v době svého vzniku, ale
nedaří se ji změnit.
O provedení sterilizace rozhoduje v případě, že se provádí na nemocných pohlavních orgánech za
léčebným cílem podle pravidel lékařské vědy, vedoucí lékař oddělení, kde se pacient/ka léčí.
V ostatních případech pak sterilizační komise, kterou zřizuje ředitel nemocnice. Sterilizace je možná
pouze na žádost nebo se souhlasem osoby, u níž má být provedena, a je možná pouze ze zdravotních
důvodů. Vyjmenované indikace jsou velmi přísné.
Na druhé straně lze však sterilizaci provést i ženě, která trvale splňuje podmínky pro umělé přerušení
těhotenství ze zdravotních důvodů, které jsou naopak velmi volné. Ty jsou vyjmenovány ve vyhlášce
č. 75/1986 Sb. (novelizované vyhlášce č. 467/1992 Sb.).

Umělé přerušení těhotenství
Umělé přerušení těhotenství reguluje zákon č. 66/1986 Sb. a vyhláška č. 75/1986 Sb. (upravená
vyhláška 467/1992 Sb.).
Obecně platí, že ženě se uměle přeruší těhotenství, pokud o to písemně zažádá a délka těhotenství
nepřesahuje 12 týdnů. Žena ve věku 16–18 let žádá o interrupci sama, ale zdravotnické zařízení
vyrozumí o provedení interrupce jejího zákonného zástupce.
U žen mladších 16 let se požaduje souhlas rodičů.
STD
K aktuálním právně závazným zákonným normám a metodickým pokynům MZ ČR patří:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Vyhláška MZ ČR č. 195/2005 Sb., podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění
Směrnice č. 30/1968 Věstníku MZ, o opatření proti pohlavním nemocem, zapsaná ve sbírce zákonů
Věstník MZ ČR z prosince 1997, částka 10, standardy vyšetřovacích postupů STD

Postupy řešení
Základní principy prevence STD ve škole
- preventivní programy přizpůsobit věku a vzdělání cílové skupiny (informovat
ochrany před STD; o právech dítěte a důstojnosti člověka; o tom, co je
zneužívání a rizikové sexuální chování; podporovat tvorbu zdravých
k vlastnímu tělu, vztahům a sexuálnímu chování; minimalizovat
nesnášenlivosti, předsudky apod. v oblasti vztahů, sexu a sexuální orientace)
- zabezpečit lepší spolupráci školy a rodiny
- propojit zdravotní, sociální a výchovné intervence

o formě
sexuální
postojů
projevy

Existují tři základní ukazatele, kdy lze sexuální chování pokládat za
škodlivé a kdy by měl učitel zasáhnout
 pokud ho dítě neprovádí v soukromí
 pokud se ze sexuálního chování stane nutkavé chování (to znamená, že tomu dítě
věnuje tolik prostoru, že zanedbává svoje běžné povinnosti, hygienu, přátele, učení
a podobně)
 V případě, že se jedná o patologii rodiny, je vhodné doporučit psychoterapeutickou
pomoc. Pokud vznikne podezření, že při něm nějak zraňuje sebe nebo někoho dalšího.
Doporučené postupy a metody prevence z hlediska pedagoga:
 zjištění sociálního klimatu ve třídě (buď použitím odborných metod k tomu určených,
jako sociometrie, interaktivní programy a programy na rozvoj sociálních kompetencí,
nebo v případě zkušeného pedagoga stačí i obyčejné pozorování a všímání si změn
sociálního klimatu ve třídě) – popis, včasná intervence, besedy aj.

Nevhodné postupy




Zastrašování; multimediální akce a kampaně; sportovní akce jsou užitečné a podpůrné,
ale nezařazují se do specifických programů.
Základní strategií zůstává, že je potřeba brát každé sdělení dítěte vážně.
Učitel si může všimnout v chování dítěte čehokoliv, co mu přijde nápadné, zvláštní (vodítkem
může být obsah úvodní části textu), nebo dítě může pedagoga samo vyhledat. Pokud to
v učiteli vyvolává určité a oprávněné obavy nebo si s tím neví rady, chybějí mu informace
a podobně, určitě je namístě poradit se s odborníkem (třídní učitel, školní metodik prevence,
výchovný poradce, školní nebo klinický psycholog). Učitel má také vědět, jestli jde o osobu
s patřičným vzděláním a profesními zkušenostmi z dané oblasti.

Učitel si může všímat i tělesných změn u dítěte (např. při vývoji sekundárních pohlavních znaků)
viditelných pouhým okem.
Pokud by v této oblasti učitel shledal něco podezřelého nebo něco, co se mu zdá mimo normu (např.
nápadně ženský tvar prsou u kluka, nadměrné ochlupení v obličeji nebo na rukou u holky, nápadně
nezmutovaný nebo částečně zmutovaný hlas u dospívajícího chlapce, nápadné a časté drbání se nebo
sahání si do oblasti rozkroku i přes oděv), měl by na to upozornit rodiče a nabídnout jim návštěvu

odborníka (pediatr, sexuolog, u adolescentů pak ve spolupráci se samotným dítětem to může být
i gynekolog, androlog či urolog).

Pedagog by si měl být vědom, že je potřeba brát vážně každé sdělení dítěte, a nepodceňovat
je. Učiteli rovněž nepřísluší posuzovat pravdivost oznámení či tvrzení dítěte. To přísluší až
soudu, resp. soudnímu znalci.

V jakém případě vyrozumět Policii ČR / OSPOD
Dospělý je povinen chránit a prosazovat nejlepší zájem dítěte. Zjištěné násilí páchané na dítěti
(i sexuální) je povinen ohlásit Orgánům sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) nebo na Policii ČR.
Další možnost, jak anonymně ohlásit zjištěné násilí na dětech, nabízejí internetové stránky
http://www.protikorupcni-linka.cz/cs/Obecna-temata/Nasili-na-detech/.

ŠIKANA
Legislativa
Zákony a legislativní materiály, které mají vztah k řešení šikanování
 Zákon č.56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), řeší práva a povinnosti
školy, žáků a studentů a jejich zákonných zástupců.
 Zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje některé
odstavce, které se týkají vztahů rodičů a dětí, odpovědnosti rodičů a výchovných
opatření.
 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
se zabývá problémy dětí, které jsou nějakým způsobem ohrožené.
 Zákon č. 200(1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 Zákon č. 140/1961, ve znění pozdějších předpisů.
 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže, č.j. …
 Metodický pokyn ministra školství. Mládeže a tělovýchovy k prevenci a výchovných
opatření
 Řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Č.j 224 246/2008 - 50 ze dne
3.12. 2008

Šikanování z hlediska práva (Choděra, 2005, 2011, in Kolář, 2005,2011)
 V právní praxi bývá pojem šikana používán jako synonymum pro „úmyslné jednání,
které je namířeno proti jinému subjektu, a které útočí na jeho důstojnost".
Z hlediska výkladu pojmu šikanování není důležité, zda k němu dochází slovními
útoky, fyzickou formou, nebo hrozbou násilí. Rozhodující je, kdy se tak děje úmyslně.
 Šikana není sama o sobě ještě protiprávním jednáním. Z hlediska zákona se zejména u
počátečních stadií šikanování o přestupek nebo dokonce o trestný čin nejedná.
Nicméně některé její projevy hlavně u pokročilých šikan jsou jednoznačně
protiprávním jednáním.

Šikana – naplnění skutkové podstaty řady trestných činů
 Šikana bývá postihována podle ustanovení trestního zákona, neboť v souvislosti s ní
často dochází k páchání trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti.

Trestné činy, které se často váží k šikanování
 Šikana – naplnění skutkové podstaty řady trestných činů
 Šikana bývá postihována podle ustanovení trestního zákona, neboť v souvislosti s ní
často dochází k páchání trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti.
Trestné činy:
 omezování osobní svobody
 vydírání
 vzbuzení důvodné obavy
 loupeže
 ublížení na zdraví
 poškozování cizí věci
 znásilnění či pohlavního zneužívání

Podmínky trestní postižitelnosti pachatelů šikany
 pachatel se dopustil jednání, které splňuje znaky konkrétního trestného činu tak, jak
jsou vymezeny v trestním zákoně
 musí být prokázán úmysl pachatele dopustit se takového jednání a míra společenské
nebezpečnosti
 jeho jednání dosahuje intenzity uvedené v zákoně
K tomu, aby byl pachatel postižen, musí být starší 15 let (15-18 let mladiství).
K trestní odpovědnosti mladších 15 let nedochází, neznamená to však, že nemohou být
postiženi jinak, případně mohou být postiženi rodiče.
Nezletilý pachatel může být postižen nařízením ústavní výchovy, může nad ním být stanoven
dohled.
Pokud jde o trestní sazby, je v případě šikany možný i jednočinný skutek, tzn. že jedno
jednání může být kvalifikováno jako více trestných činů.
Pokud k šikanování došlo v průběhu vyučování, nese plnou odpovědnost škola. Prokáže-li se
zanedbání ředitele školy nebo některého pedagoga, může být právně nebo pracovněprávně
potrestán. Na školském zařízení lze v oprávněných případech požadovat i náhradu škody
vzniklé v důsledku šikany. A to jak náhradu na věcech, tak na zdraví, včetně způsobené
psychické újmy.
Pokud dítě v důsledku šikany nemohlo např. docházet do školy (vyšší stupeň šikany), nese
školské zařízení odpovědnost i za škody vzniklé rodičům dítěte v důsledku např. uvolnění ze
zaměstnání, zajištění hlídání dítěte, zajištění doprovodu do a ze školy apod.

Kdy se obrátit na policii?
 Pokud se domníváte, že šikana již nabyla takového rozsahu a takové podoby, aby bylo
možné kvalifikovat ji jako přestupek, nebo že případně byla naplněná skutková
podstata trestného činu. Není nutné, abyste sami přesně rozhodli, o kterou
z uvedených dvou možností jde. Na polici ČR se obraťte i v případě podezření na
jednu z nich.

Vyšetřování šikany - postupy
Zjistit







Kdo je obětí, popřípadě kolik je obětí?
Kdo je agresorem, popřípadě kolik je agresorů?
Kdo z nich je iniciátor, kdo je aktivní účastník šikanování a kdo je obětí i agresorem?
Co, kdy, kde a jak dělali agresoři konkrétním obětem?
K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo?
Jak dlouho šikanování trvá?
(Výpovědi k jednotlivým otázkám důkladně zapsat a uspořádat do kvalitního
důkazního materiálu)
 Zalarmovat další pedagogy a domluvit se s nimi o spolupráci při vyšetřování

Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory








Vedení jednání
Postupné vyjádření všech pedagogů
Vyjádření žáka
Vyjádření rodičů
Rozhodování komise za zavřenými dveřmi
Seznámen rodičů a žáka se závěrem komise
(komise: třídní učitel, výchovný poradce, ředitel nebo zástupce)

Rozhovor s obětí a informátory
 S informátorem nebo náhodným svědkem šikany budeme mluvit systematicky.
Významné budou jistě informace od ostatních pedagogů, kteří ve třídě učí, pokud si
něčeho důležitého s ohledem na vyšetřování všimli.
 Rozhovory s informátory, oběťmi, svědky, tak, aby to ostatní nevěděli. Dále pak
mluvíme postupně se všemi žáky.

Nalezení vhodných svědků
 Jestliže informátor označil některé aktéry fyzické agrese, bedlivě podržíme jeho
sdělení v paměti a rozhovor s nimi necháme nakonec. Odsuneme rovněž žáky, o nichž
si svědkové dodatečně vzpomněli na drobnou agresi a manipulativní chování vůči
oběti.

Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky
 Postupně mluvíme se všemi žáky - jednotlivě. Evidentní agresory se snažíme nechat
až nakonec.
 Po individuálních rozhovorech můžeme většinou posoudit a složit hrubou mozaiku
obrazu šikanování. Nápadné nesrovnalosti řešíme konfrontací.

Seznámení rodičů s problémem
 Seznámení rodiče s problémem provede člověk, který případ vyšetřil a má všechny
potřebné poznatky k dispozici. Neprozradí, odkud informace získal. Může hovořit o
tom, že bylo provedeno důkladné šetření, které zahrnovalo větší počet žáků. Při šetření
bylo jednoznačně prokázáno, že jejich dítě bylo iniciátorem šikanování.

 Po tomto úvodu následuje informace o některých konkrétních faktech (k tomu slouží
přehled agresorů, u jejichž jmen máme údaje kdy, kde, jak a komu co udělali).
 Budeme se snažit zmírnit šok rodičů z informace a přesvědčíme je, že nechceme dítěti
ublížit, ale pomoci mu. Když se to podaří, dává to naději na jejich konstruktivní
přístup k selhání dítěte a na východisko k řešení.
 (Zásadní chybou je ustoupit tlaku rodičů a prozradit zdroj informací, nebo dokonce
uskutečnit hromadnou konfrontaci s obětí. Je to nepřístupné kvůli ohrožení zdraví
svědků a obětí. Oběť se nedokáže bránit a není schopna o konkrétních věcech mluvit)
 Závěrečné zhodnocení: po ukončení jednání se zúčastnění pedagogové pozdrží deset
minut tzv. supervizím setkání. Zde si řeknou svoje dojmy a pocity. Vyjádří se k řízení
a průběhu komise, což dává předpoklad pro další odborný vývoj vedoucího i ostatních
účastníků.

Opatření
 Výchovná opatření (napomenutí a důtka pedagoga, důtka ředitele školy).
 Snížení známky z chování
 Převedení do jiné třídy
Krátkodobý dobrovolný pobyt v dětském diagnostickém ústavu, diagnostickém ústavu pro
mládež nebo ve středisku pro mládež na základě zprávy odborného vyšetření, přešetření
odborem sociální péče či psychologem, psychiatrem – odborníkem a souhlasu zákonných
zástupců žáka.

Oznámení a potrestání agresorů před celou třídou
 Informovat žáky celé třídy o závěru komise.
 (přesvědčit je, že pracovníci školy dokážou spolehlivě zajistit ochranu slabých před
silnými
a respektování kázeňských norem školy)
 (Je třeba rozlišit počáteční, pokročilá, „dokonalá“ stádia šikanování a podle toho
citlivě volit jednání se třídou.)

Ochrana oběti
Zajištění ochrany oběti:
 Setkávání pedagoga s loajálními informátory
 Stanovení ochránců oběti (ze třídy nebo z vyšších ročníků)
 Intenzivní sledování situace, včetně docházky oběti
 Zprostředkování péče v odborném zařízení a udržováním kontaktu s jeho pracovníkem
 Vytvoření „horké linky“ s rodiči.

Při pokročilé a brutální šikaně




Zalarmovat další pedagogy a domluvit se s nimi o spolupráci při vyšetřování
Zabránit domluvě na křivé skupinové výpovědi
Pokračovat v pomoci a podpoře oběti





V případě vážnějšího zranění žáka okamžitě zajistíme lékařskou pomoc.
Potom co nejdříve informujeme rodiče oběti.
Nejeví-li oběť známky zranění, poskytneme jí podpůrnou péči.




Především se snažíme utišit strach, hrůzu, pokusíme se navodit pocit bezpečí a
ochrany. Je-li možné, krátce se oběti zeptáme, co se stalo a kdo jí ublížil, ubližuje.
Použijeme otázky ke zmapování vnějšího obrazu šikanování (viz příloha)
Pro jistotu vždy zabezpečíme co nejrychlejší posouzení zdravotního stavu lékařem,
návazně potom zprostředkujeme psychoterapeutickou pomoc (pedagogickopsychologické poradně, výchovný poradce…)

Ohlásit celou věc na Policii ČR
 Důležitou věcí, a to hned na počátku, je ohlášení na policii. Je to oznámení trestného
činu a naše občanská povinnost.

Doporučené odkazy
Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz
Společenství proti šikaně, www.sikana.org
Internet poradna, www.internetporadna.cz

Rozdíly mezi šikanováním a škádlením (Kolář, 2011)
ŠKÁDLENÍ
Definice: Škádlení patří k rovnocenným,
kamarádským nebo partnerským vztahům. Chápáno
je jako projev přátelství. Za škádlení se považuje
žertování (popichování, zlobení) za účelem dobré
nálady a není v něm vítěz ani poražený.

ŠIKANOVÁNÍ
Definice: Šikanování patří do násilných a
závislostních vztahů. Za šikanování se považuje,
když jeden nebo více žáků úmyslně a opakovaně
ubližuje druhým. Znamená to, že dítěti někdo, komu
se nemůže ubránit, dělá, co je mu nepříjemné, co ho
ponižuje nebo to prostě bolí.
1. Záměr: Vzájemná legrace, radost a dobrá nálada. Záměr: Ublížit, zranit a ponížit.
2. Motiv: Náklonnost, sblížení, seznamování, zájem
o druhé.
Rozpouštění napětí ve třídě a navozování uvolněné a
pohodové atmosféry.
Zodolňování, zmužnění.
3. Postoj: Respekt k druhému a sebeúcta.
4. Citlivost: Vcítění se do druhých.
5. Zranitelnost: Dítě není zvýšeně zranitelné a
přecitlivělé.
6. Hranice: Obě strany mají možnost obhájit své
osobní teritorium. Vzájemné vnímání a respektování
verbálních i neverbálních limitů. Při divočejším
škádlení žádný nepoužije své plné síly nebo silnější
mírní své akce.
7. Právo a svoboda: Rovnoprávnost účastníků. Dítě
se může bránit a škádlení opětovat, případně ho
může zastavit a vystoupit z něho.
8. Důstojnost: Zachování důstojnosti. Dítě nemá
pocit ponížení. Necítí se trapně a uboze.
9. Emoční stav: Radost, vzrušení ze hry, lehké

Motiv: Základní tandem - moc a krutost.
Další motivy překonávání samoty, zabíjení nudy,
zvědavost ala Mengele, žárlivost, předcházení
vlastnímu týrání, vykonání něčeho velkého…
Postoj: Devalvace, znevážení druhého
Citlivost: Tvrdost a nelítostnost.
Zranitelnost: Bezbrannost, oběť se neumí, nemůže
či nechce bránit.
Hranice: Prolamování hranic, „znásilňování“
druhého. Silnější strana nebere ohled na slabšího.
Oběť dává najevo, že je jí to nepříjemné, útočníci
pokračují dál.
Někdy sadomasochistická interakce.
Právo a svoboda: Bezpráví. Pokud se dítě brání
nebo dokonce „legraci“ oplatí je tvrdě ztrestáno!
Důstojnost: Ponížení lidské důstojnosti. Dítě je
zesměšňováno a ponižováno.
Emoční stav: Bezmoc! Strach, stud, bolest.

naštvání. I nepříjemné! Ale ne bezmoc.
10. Dopad: Podpora sebehodnoty, pozitivní nálada.

Nepříjemné a bolestivé prožívání útoku.
Dopad: Pochybnosti o sobě, nedostatek důvěry,
úzkost, deprese. Dítě má strach ze školy.

Základní formy šikany (Kolář, 2011)
Šikana podle typu agrese – prostředku
týrání
Šikana podle věku a typu školy

Šikana z genderového hlediska
Šikana odehrávající se ve školách
s různým způsobem řízení
Šikana podle speciálních vzdělávacích
potřeb aktérů

fyzická, psychická a smíšená šikana,
kyberšikana – jako specifická forma
psychické šikany
šikana mezi předškoláky, žáky prvního
stupně a druhého stupně, učni,
gymnazisty…, šikana mezi
vysokoškoláky
chlapecká a dívčí šikana, homofobní
šikana, šikana chlapců vůči děvčatům,
šikana dívek vůči chlapcům
na jedné straně škola s demokratickým
vedením a na druhé straně škola,
případně výchovný ústav, kde je tvrdý
hierarchicko-autoritativní systém
šikana neslyšících, nevidomých, tělesně
postižených, mentálně retardovaných
žáků apod.

Stadia šikanování (Kolář, 2011) - zkráceno
Školní šikanování je nemoc skupinové demokracie a má svůj zákonitý vnitřní vývoj.
První stadium se v podstatě odehrává v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený nebo
nevlivný, na jehož úkor je prima si dělat „legrácky“. Pak to ale jde dál, skupina si najde
jakéhosi otloukánka. Třetí stadium je už klíčové, kdy se vydělí jádro útočníků a systematicky
začne šikanovat nejvhodnější oběti. Do této chvíle lze věci jasně řešit. Následně ale dojde
k bodu zlomu, kdy se šikanování stane nepsaným zákonem i pro opravdu slušné děti a celé
skupina se stává krutou. V pátém stadiu – totalitě – se stane šikanování skupinovým
programem.
První stadium: Zrod ostrakismu
Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je
neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho,
spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již
zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje.
Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace
V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako
hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané
těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je
obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese.

Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra
Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a
systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají
jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou
v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“.
Čtvrté stadium: Většina přijímá normy
Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává
neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů
„virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela
poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání
spolužáka a prožívají při tom uspokojení.
Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana
Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým
programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty
lidí, které jsem pro přehlednost označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva,
ti druzí nemají práva žádná.

KYBERŠIKANA
Legislativa
Školský zákon (zákon 561/2004 Sb.)
Trestní zákoník (zákon 40/2009 Sb.)
 Trestné činy proti svobodě
 § 175 Vydírání
 § 176 Omezování svobody vyznání
 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
 § 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv
 § 183 Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí
 § 184 Pomluva
 Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
 § 191 Šíření pornografie
 § 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
 § 193 Zneužití dítěte k výrobě pornografie
 Trestné činy proti rodině a dětem
 § 202 Svádění k pohlavnímu styku
 Trestné činy proti majetku
 § 230 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací
 § 231 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému
systému a jiných takových dat
 § 232 Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do
vybavení počítače z nedbalosti
 Trestné činy obecně ohrožující
 § 287 Šíření toxikomanie
 Trestné činy narušující soužití lidí
 § 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
 § 353 Nebezpečné vyhrožování
 § 354 Nebezpečné pronásledování




§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
§ 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a
svobod
o Občanský zákoník (zákon 40/1964 Sb.)
 § 11, 12, 13, 15, 16 Ochrana osobnosti
 § 19b, odst. 2 a 3 o neoprávněném použití názvu právnické osoby
 § 424 Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům
o Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.)
 § 67 Identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání
 § 93 Zneužití elektronické adresy odesílatele
o Zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.)
 § 10
 § 44, odst. 2, písmeno c
 § 44a, odst. 3

Postupy řešení
U každého podezření o výskytu daného jevu musí být vždy informován ředitel školy/šk.
zařízení.
Řeší: školní metodik prevence s výchovným poradcem, třídním učitelem, se školským
poradenským zařízením, pediatrem…

Podpoříme oběť kyberšikany
• Postiženého člověka nejprve uklidněme tím, že udělal správnou věc, když o problému
řekl někomu jinému.
• Dále se obrátíme na osobu, která se těmito problémy zabývá a je schopná pomoci
(např. učitel, školní preventista, výchovný poradce). Informujte také rodiče.

Doporučíme postiženému, jak má postupovat dále
• Vysvětlete mu, že se nemá mstít ani posílat odesilateli podobné zprávy, ukončit
komunikaci
• Poraďte mu, aby si schoval důkaz pro jakékoliv vyšetřování (např. aby nesmazal
zprávu, kterou obdržel, aby si pořídil záběr obrazovky nebo aby sdělil webovou
adresu, kde se objevil případ kyberšikany v on-line komunikaci).
• Přesvědčte se, že jedinec rozumí jednoduchým způsobům, jak zabránit, aby se to
nestalo znovu, např. tak, že si změnění kontaktní údaje, zablokuje kontakty nebo
opustí chatovací místnost.

Zajistíme ochranu oběti
Všechny případy šikany prošetříme
• Všechny případy týkající se šikany budou náležitě zaznamenány a prošetřeny. V
závažných případech mohou být považovány za trestný čin. A totéž platí i pro
kyberšikanu.
• Začneme tím, že posoudíme, zda se skutečně jedná o kyberšikanu. Je velmi důležité,
aby si oběť uchovala důkazy kyberšikany. Ty pak může ukázat rodičům, učitelům a
policii.

• V případě hodně závažných případů kontaktujeme servisního poskytovatele a policii.
Policie může servisnímu poskytovateli umožnit, aby se podíval do dat dalších
uživatelů.
• Kontaktujte operátora mobilní sítě nebo zřizovatele www stránek, profilu…atd.
• Zamezíme útočníkovi přístup k účtu oběti nebo telefonnímu číslu a je-li to v dané
situaci možné, i k nástroji či službě, pomocí které své útoky realizuje (kontaktujte
poskytovatele služby).

Budeme se snažit se problém vyřešit, aby se nešířil dále
• Jestliže známe původce kyberšikany, požádáme ho o odstranění zneklidňujícího
obsahu, popř. kontaktujeme hostitele webu, aby tento obsah odstranil on.
• Použijeme kázeňské pravomoci, abychom zabránili dalšímu šíření zneklidňujícího
obsahu.
• (Učitelé v České republice bohužel v této oblasti nemají příliš mnoho pravomocí.
Mohou pachateli ve škole např. omezit přístup na internet. V některých jiných zemí
ale mají učitelé možností více, např. učitelé ve Velké Británii mohou zabavit mobilní
telefon, který byl k takové činnost zneužit)
• Pokud známe totožnost viníka kyberšikany, požádáme ho, aby nám řekl, komu dále
poslal
zprávu.
V případě nelegálního obsahu kontaktujeme policii, která může určit, co bude potřeba
ponechat pro případné vyšetřování.

Informujeme a poučíme rodiče
Po prošetření kyberšikany s tímto problémem budeme dále pracovat,
viníky potrestáme
•
•
•

Pokusíme se učinit všechny kroky proto, aby se podobný problém již neopakovat.
Máme před sebou nesnadný úkol, protože se budeme snažit změnit postoje žáků, a
to je dlouhodobá práce. Opět se zaměříme na prevenci. I nadále budeme
podporovat potřebu žáků řešit tyto problémy.
Pokud chceme viníky kyberšikany potrestat, položme si následující otázky:

Jaký je dopad na oběť?




Byla šikana prováděna anonymně?
Byl materiál obecně rozšířen?
Jak těžké bylo kontrolovat šíření materiálu?)

Co bylo podnětem kyberšikany?


Byl případ nezáměrný nebo byl odplatou za šikanování ostatních?

Tresty žáků zabývajících se kyberšikanou by mohlo zahrnovat omezení přístupu na
internet na určitý čas nebo zbavení práva nosit mobilní telefon do školy.

Žádat o konečný verdikt a informace
Při zapojení a následně celém prošetření případu trvejte na konečném stanovisku všech
zainteresovaných institucí (PČR…) a dalších subjektů (rodiče).

Cíl řešení
Učitelé, pedagogičtí pracovníci, vychovatelé, atd. by měli vědět, že v současné době žádné
prostředí, kde se zdržuje více dětí delší dobu pohromadě, není vůči šikaně imunní. V těchto
kolektivech je třeba zvýšeně věnovat pozornost různým příznakům skrytého násilí, jak
fyzického tak psychického, které by šikanu mohly signalizovat, důsledně se věnovat prevenci,
vytvořit kolektiv se zásadou, že silný chrání slabšího, kolektiv, kde vládne duch práva a
spravedlnosti, důvěra k autoritě a vzájemná solidarita.
Doporučené odkazy:
 www.saferinternet.cz
 www.bezpecne-online.cz
 www.protisikane.
 www.minimalizacesikany.cz
 http://prvok.upol.cz
 www.sikana.cz
 E-Bezpeci (www.e-bezpeci.cz)
 Poradna E-Bezpeci (www.napisnam.cz)
 projekt E-Nebezpeci pro učitele (www.e-nebezpeci.cz)
 www.hoax.cz
 http://www.bezpecnykraj.cz/ebezpecnost

Zbraně (praktiky) kyberšikany











Mobil
SMS/MMS/videa nevhodného obsahu (urážení, zastrašování…)
volání, prozvánění
natáčení/focení a následné zveřejňování natočeného/vyfoceného (rozesílání dalším
lidem, umístění na YouTube apod.)…
Internet
Zakládání falešných profilů nebo změna původního
Zakládání profilů proti nějaké osobě
E-maily nevhodného obsahu
Krádež hesel a následné zneužití účtů
Obtěžování přes webkamery a IM (ICQ, Skype…)

Chronologická posloupnost jednotlivých kroků řešení z pozice
školy a oběť (a rodiče)
Z pozice školy (ŠMP, TU, ředitele, IT…)
Zajistěte ochranu oběti
Kontaktujte operátora mobilní sítě nebo
zřizovatele www stránek, profilu…atd

Z pozice oběti (a rodiče)
Ukončete komunikaci
Nekomunikujte s útočníkem, nesnažte se ho
žádným způsobem odradit od jeho počínání,
nevyhrožujte, nemstěte se. Cílem útočníka je
vyvolat v oběti reakci, ať už je jakákoli.

Zajistěte dostupné důkazy s podporou IT
kolegy

Důkladně vyšetřete a žádejte odb. pomoc
Vyšetřete všechny souvislosti se zjištěným
incidentem. Zajistěte si podporu a pomoc
externího pracovníka (IT expert, PPP,
policie,….). Kontaktujte a spolupracujte s
MySpace, Facebookem, nebo jakýmkoli
jiným webovým prostředím, kde ke
kyberšikaně došlo.
Opatření
Zvolte takové opatření a řešení, které je
odpovídající závažnosti prohřešku a
důsledkům, které agresor způsobil.

Informujte a poučte rodiče
Informujte rodiče oběti i rodiče
kyberagresora. Postup a zásady sdělování
informací jsou stejné jako u „klasické
šikany“ (např. NE konfrontace oběti a
agresora).
Poučte rodiče o tom, koho mohou (je
vhodné) kontaktovat (Policie ČR, OSPOD,
PPP, právní zástupce atd.). Některé případy
kyberšikany nespadají do kompetence školy.
Žádejte konečný verdikt a informace
Při zapojení a následně celém prošetření
případu trvejte na konečném stanovisku
všech zainteresovaných institucí (PČR…) a
dalších subjektů (rodiče).
Postihy
Při postizích agresorů postupujte v souladu
se Školním řádem a již vypracovaným
krizovým plánem.

Blokujte útočníka
Zamezte útočníkovi přístup k vašemu účtu
nebo telefonnímu číslu a je-li to v dané situaci
možné, i k nástroji či službě, pomocí které své
útoky realizuje (kontaktujte poskytovatele
služby).
Oznamte útok, poraďte se s někým blízkým,
vyhledejte pomoc
Svěřte se blízké osobě. Pro uchování důkazů
oslovte někoho, kdo má vyšší IT gramotnost.
Kontaktujte školu a specializované instituce
(PPP, policii, SVP, LD, intervenční služby
specializující se na řešení kyberšikany,
psychology apod.).
Uchovejte důkazy
Uchovejte a vystopujte veškeré důkazy
kyberšikany (SMS zprávy, e-mailové zprávy,
zprávy z chatu, uložte www stránky apod.). Na
základě těchto důkazů může být proti
útočníkovi či útočníkům zahájeno vyšetřování.
(postup viz příloha).
Žádejte konečný verdikt
Po prošetření celého případu trvejte na
konečném stanovisku všech zainteresovaných
institucí.

VANDALISMUS
Legislativa



Školní řád (je v souladu se základní platnou legislativou)
Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění











Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
Zákon č. 40/2009, Sb., trestní zákoník
Vyhláška č. 116/2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadanými
Vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů
www.msmt.cz; webové stránky příslušných krajských úřadů, PPP, jednotlivých škol a
školských zařízení (školní řády)

Postupy řešení
Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a
pokusit se odhalit viníka.
V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu
škody.
V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o
náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Podmínky zacházení se školním majetkem zakotvit do školního řádu a to včetně
sankcí, které škola použije v případě, že se někdo dopustí úmyslného ničení majetku.
Náhrada škody není sankce, ale samozřejmost.
Předpokladem je současně písemné stvrzení zákonnými zástupci žáka o seznámení se
školním řádem.
Náhradu úmyslně způsobené škody důsledně vymáhat po tom, kdo ji způsobil. U
nezletilých potom po jejich zákonném zástupci.
Opakovaně s žáky a žákyněmi komunikovat na téma ochrana majetku a zacházení
s cizím majetkem.
Jestli žák nebo žákyně, kteří škodu způsobili, nejeví ochotu k její nápravě, případně je
škoda takového rozsahu, že věc nelze svépomocně opravit, vyrozumívejte o tomto
chování zákonné zástupce žáků a žákyň a dohodněte s nimi způsob náhrady škody.
Jestliže se jedná o škodu většího rozsahu a ten, kdo ji způsobil není ochotný škodu
nahradit, vyrozumívejte Policii ČR a oznamte podezření na spáchání přestupku proti
majetku, případně trestného činu majetkové povahy.
U škod, které se dají nahradit tak, že je opraví sám žák nebo žákyně, preferujte tento
způsob náhrady škody.
způsobené škodě proveďte záznam, ze kterého budou jasně vyplývat všechny důležité
skutečnosti: kdo – co - kdy – kde – jak – proč – čím …..
Snažte se vždy dobrat příčiny takového jednání a s ní následně pracovat.

V případě, že se práce s příčinou vymyká vašim možnostem nebo pro ni nemáte zákonné
opodstatnění, hledejte na vás navazující instituci nebo organizaci, která s příčinou pracovat

může a umí a zprostředkujte kontakt mezi ní a žákem nebo žákyní, kteří se vandalismu
dopustili/ např. ped.- psych. poradna, stř. vých. péče/

Hlásit rodičům


V případě, kdy způsobená škoda je nepatrná nebo malá (dle platného trestního
zákoníku činí výše škody nikoliv nepatrné 5.000,- Kč), je třeba věc oznámit rodičům
tehdy, jestliže dítě věc poškodilo úmyslně a nejeví žádnou snahu o nápravu. V případě
škod většího rozsahu nebo škod na majetku někoho třetího (spolužák, cizí osoby
v průběhu školní exkurze atd.) oznamujte rodičům vždy.

Nahlásit policii


V případě, kdy je škoda nikoliv nepatrná, nikdo nejeví snahu o nápravu a škola není
vlastními silami schopná domoci se takové nápravy. Musí se jednat o úmyslné
poškození nebo zničení věci. Hlásíte také tehdy, jestliže o to žádá poškozený nebo
poškozená nebo jejich zákonní zástupci.

Nahlásit OSPOD


V případech, kdy se jedná o opakované jednání a výchovná a další opatření, která
zvolila škola, neměla žádný účinek.

ZÁŠKOLÁCTVÍ
Legislativa















Školní řád (je v souladu se základní platnou legislativou)
Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Zákon č. 200/1990 Sb. – o přestupcích
Zákon č. 40/2009 Sb. – trestní zákoník
Vyhláška č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadanými
Vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků
z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: 10 194/2002-14)
www.msmt.cz
www.odrogach.cz



webové stránky příslušných krajských úřadů, PPP, jednotlivých škol a školských
zařízení (školní řády)

Postupy řešení

















neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti žáků informuje třídní učitel
výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje.
Při zvýšené omluvené nepřítomnost prověřuje její věrohodnost. Neomluvenou
nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka
třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným
dopisem.
O pohovoru provede zápis, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným
zástupcem. Zákonný zástupce zápis podepíše a obdrží kopii. Odmítnutí či převzetí
zápisu se do zápisu zaznamenává.
Pokud má žák víc než 10 neomluvených hodin, svolává ředitel školy školní
výchovnou komisi. Podle závažnosti absence žáka se jí účastní: ředitel školy, zákonný
zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany
dětí, školní metodik prevence, zástupce rady školy (pokud byla zřízena), popř. další
odborníci.
O průběhu a závěrech jednání se provede zápis, který zúčastnění podepíší. Neúčast
nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápise zaznamenávají. Každý
účastník jednání obdrží kopii zápisu.
Výchovná opatření
Výchovným opatřením v systému základního vzdělávání je speciálně věnována
Vyhláška č. 48/2005 Sb., § 17. Pokud žák poruší povinnosti stanovené školním řádem,
lze mu podle závažnosti tohoto provinění uložit:
napomenutí třídního učitele
důtku třídního učitele
důtku ředitele
Pravidla pro jejich ukládání stanoví školní řád.
Uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody se neprodleně oznámí žákovi a jeho
zákonnému zástupci. Zaznamenává se do dokumentace školy (do katalogových listů).
V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, zasílá škola
oznámení o zanedbání školní docházky s náležitou dokumentací (např. kopii
písemného pozvání zákonných zástupců žáka k návštěvě školy, kopii zápisu
z pohovoru, písemné vyjádření výchovného poradce, kopii písemného pozvání
zákonných zástupců žáka na výchovnou komisi, kopii zápisu o jednání výchovné
komise atp.) orgánu sociálně právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu.
V rámci sociálně-právní ochrany se dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami
závažného rázu zabývají kurátoři pro děti a mládež.
Jejich úkolem je v tomto případě řešení případů záškoláctví ve spolupráci s rodiči a se
školou. Postupují mj. podle zákona č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů.
V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, následuje hlášení o
zanedbání školní docházky Policii ČR.

Oznámení školy o zanedbání školní docházky je přiděleno referentovi, který
projednává přestupky (kurátor pro děti a mládež oznámení dostane jen na vědomí.)
Ten zváží, zda jde o přestupek nebo se může jednat o trestný čin. (V tomto případě se
věc posílá na příslušné oddělení Policie ČR). Pokud si referent není zcela jistý, posílá
věc k posouzení státnímu zástupci na Okresní státní zastupitelství.

Kontakt s dítětem







nutné komunikovat přátelsky, bez hodnocení a odsuzování
hovořit zásadně o konkrétním chování, bez nálepkování dítěte
nezjišťovat věcnou stránku problému, ale jak ho dítě prožívalo
zajímat se, jak svoje chování vidí s odstupem, co si o něm myslí teď
společně hledat cesty k nápravě
má-li dítě dobrou vůli chovat se lépe, připravit mu pro to podmínky v rodině i ve škole
/tato dobrá vůle nesmí být promarněna/

Rodiče








vyjádřit porozumění jejich emocím
vést je v komunikaci k oddělování osobnosti dítěte od jeho konkrétního chování
přeznačkovávat chování k dítěte /způsob komunikace mění vnitřní postoj/
vést k porozumění motivaci chování dítěte
soustředit se na to, co rodiče mohou nebo dokonce musí udělat ke zlepšení situace
na konci rozhovoru vždy shrnout, co bylo dohodnuto
dohodnout se na následném sezení k reflexi, jak dohodnutá opatření fungují případně k
hledání dalších možností

Učitelé









způsob komunikace o dítěti shodný jako při komunikaci s rodiči
vysvětlovat motivaci chování dítěte v souvislosti s rodinných prostředím a výchovným
přístupem rodičů, aby učitel mohl chování dítěte hlouběji chápat
vést k dlouhodobé podpoře dítěte, které má snahu zlepšit svoje chování, nebrat to jako
samozřejmost, ale oceňovat, povzbuzovat
Čím dříve je záškoláctví odhaleno, tím lépe pro dítě. Při hledání příčin si udělat
dostatek času pro analýzu případu, spojit se s rodiči, případně psychologem.
Je-li záškoláctví důsledkem neúnosné školní situace, navodit změnu. Naplánovat
dlouhodobá opatření, aby se situace neopakovala.
Rozmáhá-li se záškoláctví ve velkém a máme-li podezření a na hrozbu závislostí,
spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou a centry.
Učit se v třídním kolektivu vyčíst, jaké postavení má problémový žák. Bojí-li se
učitelům nebo rodičům svěřit, předat ho do péče psychologa.
Pomoci dítěti při návratu do třídy. Doprovodit ho při prvním vstupu do kolektivu.
Nemluvit o tom. K vyřešenému případu se již nevracet a neprojevovat nedůvěru.
Domluvit se s rodiči na těsném kontaktu, aby bylo případně další záškoláctví včas
odhaleno.



Učitel se musí zamyslet nad vlastními pocity ve vztahu k problémovému žákovi. Měl
by smazat všechny předchozí špatné zkušenosti s ním, zbavit se předsudků a postavit
všechny žáky na stejnou „startovní čáru“.

KRÁDEŽE
Legislativa












Školní řád (je v souladu se základní platnou legislativou)
Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Zákon č. 200/1990, Sb., o přestupcích
Zákon č. 40/2009, Sb. trestná zákoník
Vyhláška č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů
www.msmt.cz; www.odrogach.cz
webové stránky příslušných krajských úřadů, PPP, jednotlivých škol a školských
zařízení (školní řády)

Postupy řešení
Informaci, že krádež je hanebný čin a současně protiprávní jednání, sdělujte žákyním a žákům
od počátku jejich docházky do vaší školy. Užitečné formy vštěpování bývají nejrůznější
příběhy, při kterých děti buď dojme, anebo rozčílí následek takového jednání.

Rozhovor s učitelem, ředitelem školy


Každý, kdo se dopustí krádeže na školní půdě by měl mít možnost pohovořit si o
svém jednání s ředitelem nebo ředitelkou školy.

Zjistit příčiny


Pečlivě se zabývejte příčinami. Některé jsou významně polehčující (dítě je ke krádeži
donuceno někým jiným, z koho má strach). Někdy se může jednat i o formu
kompulzivního chování, kterou je nutné řešit v rámci odborné péče.

Náhrada způsobené škody




S náhradou způsobené škody postupujte jako u vandalismu. Preferujte nápravu vztahu
mezi poškozeným a zlodějem – trvejte na tom, aby zloděj věc vrátil přímo
poškozenému, omluvil se a nabídnul za své chování nějakou kompenzaci.
Zákonné zástupce zloděje vyrozumíme až poté, kdy budeme přesně znát příčiny, které
dítě k takovému chování vedly a to zejména v případě menších dětí





Jestliže se jedná o škodu většího rozsahu, vyrozumívejte Policii ČR a oznamte
podezření na spáchání přestupku proti majetku, případně trestného činu majetkové
povahy.
krádeži a jejím šetření proveďte záznam, ze kterého budou jasně vyplývat všechny
důležité skutečnosti: kdo – kdy – kde – jak – proč – čím…..

Pozor - škoda většího rozsahu (škoda větší dle trestního zákoníku je 50.000,- Kč, škoda velkého rozsahu dle
trestního zákoníku je 5.000.000,- Kč , viz. § 138) škoda nikoli nepatrná 5000,- Kč je hranice pro trestný čin.
V případě, že je ukradena věc menší hodnoty než 5000,- Kč (a je to bez použití násilí – překonání překážky, není
to vloupání) jedná se o přestupek proti majetku dle § 50 zák. o přestupcích č. 200/1990 Sb. v platném znění.
Škoda na odcizené věci od 5000,- Kč výše je trestným činem krádeže dle ustanovení § 205 trestního zákoníku.
V případě, že byla odcizena věc s hodnotou menší než 5.000,-Kč, ale bylo použito násilí – vypáčená skříňka,
šatna, šuplík…nebo násilí vůči osobě a snaha zmocnit se věci – loupež, jedná se vždy o trestný čin.

Hlásit rodičům
Rodičům poškozeného vždy ihned, rodičům zloděje rovněž vždy, nicméně mělo by tomu
předcházet precizní zjištění příčin. Celá řada dětí krade proto, že je někdo krást poslal a oni
z něj mají strach. Není to sice o nic menší krádež, ale je to informace, kterou by rodič měl
vědět také.

Hlásit policii
V případě, kdy je škoda nikoliv nepatrná, nikdo nejeví snahu o nápravu a škola není vlastními
silami schopná domoci se takové nápravy. Musí se jednat o úmyslné zcizení, poškození nebo
zničení věci. Hlásíte také tehdy, jestliže o to žádá poškozený nebo poškozená nebo jejich
zákonní zástupci. Důležité upozornění - Škola a školské zařízení není orgán činný v trestním
řízení, takže nemůže nic vyšetřovat. Pokusy o „vyšetřování“ ze strany školy, mohou
nenapravitelně ovlivnit další vyšetřování Policie ČR.

Kdy hlásit OSPOD
V případech, kdy se jedná o opakované jednání a výchovná a další opatření, která zvolila
škola, neměla žádný účinek.

TABÁK
Legislativa
Postupy
U každého podezření o výskytu daného jevu musí být vždy informován ředitel školy/šk.
zařízení.

Zmapování situace – prevalence kouření, eventuelně názory a znalosti dětí


Informování o rizicích kouření, principu tabákového byznysu – forma zvláštního
semináře či v rámci jiné hodiny/příležitosti. Zapojení problematiky kouření do výuky
v jednotlivých hodinách – výklad poškození zdraví v hodinách přírodopisu/biologie,
výpočet výdajů za cigarety v hodinách matematiky, výtvarné projekty na téma

kouření, práce s dětskými protikuřáckými webovými stránkami v hodinách
informatiky. Preventivní působení by mělo být zaměřeno na celé třídní kolektivy nejen
na problémové dítě. Informace by se neměly týkat jen kouření cigaret, ale i dalších
forem užívání tabáku, zejména vodních dýmek.

Informační cedule, letáky


Základní informace trvale dostupné – nástěnka, stánek, školní webové stránky.
Vhodné je umístit plakáty mimo jiné i na toaletu. Informace předávat atraktivní a
interaktivní formou – barevné obrázky, fotky, videa, kvízy, soutěžní otázky.

Pravidelné dotazníkové šetření mezi žáky pomocí anonymních dotazníků za účelem
monitorovat stav kouření a postoje ke kouření ve škole.

Informace rodičům
Informování rodičů o problematice kouření a o kouření v dětské populaci na rodičovských
schůzkách – snaha minimalizovat podceňování kouření dětí ze strany rodičů, zvýšení
informovanosti rodičů, možnost navázat spolupráci s rodiči na dané téma, možnost vysvětlit,
jak důležité je pro dítě nekuřácké domácí prostředí.

Konzumace tabákových výrobků ve škole







V případě, že žák konzumuje tabákové výrobky v prostorách školy, v době školního
vyučování nebo v rámci akcí pořádaných školou, je učitel povinen mu v další
konzumaci zabránit – výzvou.
Tabákový výrobek je žák povinen odevzdat učiteli – ten sepíše krátký záznam o
události s vyjádřením žáka o původu tabákového výrobku. Záznam je uložen u
třídního učitele a je informován metodik primární prevence. Třídní učitel informuje
prokazatelnou formou zákonného zástupce.
V případě prokazatelného opakování užívání tabákového výrobku je škola povinna
informovat orgány péče o dítě
Porušení ustanovení školního řádu v oblasti užívání tabákových výrobků je hrubým
porušením školního řádu a je řešeno kázeňskými opatřeními v pravomoci ředitele
školy.

NETOLISMUS
Legislativa




Strategie prevence rizikových projevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže
a tělovýchovy na období 2009–2012
Zákon č. 379/2005, o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon o loteriích a jiných podobných hrách č. 202/1990 Sb.

Postupy řešení

Jak předcházet rozvoji netolismu



Sledovat, jaké hry děti hrají.
Uvědomit si, že hry mají i kladné stránky, některé umožňují rozvíjet logiku, postřeh,
schopnost orientace ve složité situaci, koordinaci očí a rukou, koncentraci, plánování,
řešení problémů a další schopnosti. Důležitý je výběr her a přiměřenost času jim
věnovaného.
 Hrát hry spolu s dítětem a potom si o nich povídat – pomáháte tak rozlišovat fikci od
reality.
 Stanovit striktní limity, kdy dítě může hrát a kdy ne.
 Dávat pozor, aby dítě nehrálo hry u kamarádů.
 Zjistit, zda dítě hraním počítačových her neutíká od nějakých problémů.
 V průběhu hraní vést dítě k tomu, aby si po určité době (např. po hodině) udělalo
přestávku, během ní o hře mluvte.
 Podpořit dítě v jiných zájmech.
 Předcházet tomu, aby se dítě nudilo.
Posilovat zdravé sebevědomí dítěte.
Hlavními úkoly každého pedagoga je vzdělávat a vychovávat. Provádět úspěšné intervence
týkající se problematiky netolismu nespadá do jeho kompetencí. V této oblasti musí být
pedagog především dobrý a citlivý pozorovatel, který si všímá varovných a nežádoucích
změn v chování svých žáků. Podobně jako u většiny typů rizikového chování si může
všimnout:






narušení vztahů
zhoršení prospěchu (žákovi nezbývá čas na učení)
unavenosti (hraje dlouho do noci)
ztráty kamarádů (vymění je za ty virtuální)
zvýšené agresivity (spojené především s nemožností být on-line)

Pedagog





vzbudit důvěru a nabídnout adekvátní pomoc.
zprostředkování kontaktů na odborná zařízení.
podpora žáka při řešení obtížných situací, které mu jeho rizikové chování přináší.
spolupracovat s kolegy, vedením a především rodiči/zákonnými zástupci žáka.

V jakém případě vyrozumět Policii ČR / OSPOD
Legislativní rámec vztahující se konkrétně k netolismu neexistuje. Stejně tak není netolismus
definován v rámci Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN10). Vyrozumění se tedy vztahuje spíš
k obecným pravidlům zajištění bezpečí a zdravého vývoje žáka ve škole. V každém případě se dá
důrazně doporučit kontaktovat rodiče/zákonné zástupce žáka.

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ
Legislativa

Samotné sebepoškozování není trestný čin, ale navádění/nucení k sebepoškozování,
sebevraždě nebo příčiny vyvolávající SP, jako je třeba sexuální zneužívání, týrání apod., jsou
trestné činy, na něž se vztahuje oznamovací povinnost.
 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí výslovně určuje jako
povinnost různým institucím, mimo jiné i škole a školskému zařízení, nahlásit případ
ohrožení zdraví nebo života dítěte, a to i tehdy, když se objeví pouze podezření na
trestný čin. U fyzických osob je tento postup formulován jako právo, nikoliv jako
povinnost.
 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník stanovuje v § 364 až 368 povinnosti, jež má
každá fyzická osoba v případě podněcování, schvalování, nadržování, nepřekažení a
neoznámení trestného činu. Paragrafy se vztahují na celou škálu trestných činů, oblast
násilných činů páchaných na dětech a na týrání dítěte nevyjímaje (nestačí však
podezření).
 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění (§ 23). Člověka lze
hospitalizovat bez jeho souhlasu v případě, že jeví známky duševní poruchy a je
nebezpečný sobě nebo svému okolí.

Postupy řešení
Doporučovaný postup
 Posoudit aktuální riziko závažného sebepoškození a v případě jeho přítomnosti odeslat
dítě, event. i proti vůli rodičů, do spádového psychiatrického zařízení
 Kontaktovat rodinu, systematická dlouhodobá spolupráce s rodinou
 Předat dítě školnímu psychologovi. Pokud škola nedisponuje školním psychologem,
lze samozřejmě využít služeb psychologa pedagogicko-psychologické poradny.
 Motivovat dítě a rodinu k návštěvě specialisty – krizové centrum,
psychologická/psychiatrická ambulance
 Stanovit jasně hranice a pravidla na půdě školy
 Ideální přístup je takový, ve kterém je SP tolerováno, ale vede ke konkrétním
důsledkům – například lze zavést pravidlo, že žák může za učitelem přijít kdykoliv,
když pociťuje nutkání poškodit se, ale učitel se mu nebude věnovat, pokud se poškodí
(za podmínky, že jiný dospělý, učitel či rodič zvládne akutní situaci s eventuálním
ošetřením či zabráněním dalším následkům).

Nevhodný postup
 snaha okamžitě odstranit sebepoškozující chování
 sankce a ignorace

V jakém případě vyrozumět Policii ČR / OSPOD
 Ohlašovací povinnost se netýká přímo sebepoškozování, ale doprovodných problémů
často SP doprovázejících – šikany, sexuálního zneužívání, zanedbávání péče, týrání dítěte
(syndrom CAN) atd. – viz další kapitoly

 Povinnosti hlášení podléhá navádění dětí k sebepoškození/sebevraždě (skupina
poškozujících se, kyberšikana).
 V případě přímého rizika vážného zranění nebo smrti následkem sebepoškození je namístě
okamžitá, i nedobrovolná hospitalizace na psychiatrii – při odmítání hospitalizace bývá
nutná asistence Policie ČR.

NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ
Legislativa






Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (který řeší, jaké vnitřní předpisy
musejí být ve škole dodrženy)
Zákon č. 89/2012, občanský zákoník, § 655 - § 975 rodinné právo
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
(ohlašovací povinnost)
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství,
mládeže a tělovýchovy na období 2012–2015

Postupy řešení
U každého podezření o výskytu daného jevu by měly být vždy informovány
tyto osoby:




ředitel školy/školského zařízení
rodiče/zákonný zástupce
třídní učitel

V odůvodněných případech je možné kontaktovat tato pracoviště







školní poradenské pracoviště (školní psycholog, školní metodik prevence,
výchovný poradce, speciální pedagog)
PPP (pedagogicko-psychologická poradna)
SVP (střediska výchovné péče)
OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí)
Policie ČR
Linka důvěry

Negativní působení sekt: i přes diskusi o tom, jaká kritéria jsou pro definici sekty přijatelná, a jaká
nikoli, chápeme z hlediska prevence tuto oblast jako soubor psychologických, sociálních,
ekonomických a dalších důsledků působení sekty.
Z hlediska prevence je klíčová oblast důsledků pro duševní a somatické zdraví, sociální
postavení, ekonomickou oblast, ojediněle též trestně-právní důsledky (nabádání či podpora
trestné činnosti páchané v zájmu sekty).

Primární prevence na školách
1) seznámit žáky s riziky a praktikami (myšlenkovou ideou) těchto (různých) skupin

2) umět zmapovat existenci (skutečnost) a základní charakteristiku konkrétních sekt v
České republice
3) naučit žáky rozlišovat mezi sektou a tradičním náboženstvím a možnostmi
pojetí/výkladu tradičních náboženství
4) vymezit pojem sekta, jeho významové roviny
5) seznámit žáky s možnými riziky vstupu do sekty a s procesem závislosti na sektě
(manipulace, pronásledování, pocity viny a méněcennosti, zmocňování se majetku
členů, využívání profesního či mocenského postavení členů apod.)
6) zabývat se základními předpoklady inklinace lidí k těmto skupinám (osobní krize –
potřeba bezpečí, potřeba spirituálního rozměru, sociálního kontaktu, emoční a
intelektová vyzrálost)
7) umět diskutovat se žáky o dané tematice a snažit se odpovědět na případné dotazy

Vždy platí základní pravidla primární prevence
 vždy naslouchat svým žákům a studentům, mít přehled o tom, jaké jsou mezi nimi
aktuální informace – tedy co čtou, co poslouchají nebo co sledují v televizi;
 nikdy striktně nekázat a neodsuzovat, spíše vysvětlovat a snažit se o posilování pouta
důvěry;
 vyhýbat se tomu, aby se nějaká témata tabuizovala – mluvit se dá i o satanismu, jde jen o
to, jak;
 snažit se vždy poskytovat co nejobjektivnější informace za využití všech dostupných
uvedených zdrojů;
 nesnažit se vnucovat „správný“ pohled na věc a nechat zaznít i jiné názory – nejlépe
v moderované diskusi;
 nikdy nezesměšňovat nebo nedegraduovat (nejen mediální) „idoly“;
 máte-li podezření, že se ve vašem okolí objevil nějaký problém z této oblasti, vždy se
snažte získat co nejvíce informací, než začnete jednat; pokud už se rozhodnete jednat,
vždy se to snažte konzultovat s odborníky.

Pedagog
Pokud se však mezi vašimi žáky objeví někdo, kdo vykazuje průkaznější znaky příslušnosti
k některé sektě (může jít o fyzické znaky – symboly, změny oblečení, účesu, ale také o
psychickou změnu, která je hůř vystopovatelná – změny chování, nevyrovnanost, přílišná
introvertnost, noví známí a přátelé, o nichž žák odmítá mluvit, změna zájmů, komunikačních
schopností atd.), je lepší se s ohledem na osobnost žáka pokusit











zjistit, o jakou skupinu jde
jak dlouho je s ní dotyčný v kontaktu
jak silně je do hnutí zapojen
jaký je jeho současný vztah k okolí, zda je ochoten mluvit o své nové příslušnosti, ale
především: chovat se k němu jako k člověku, na kterém nám záleží
nesnižovat jeho inteligenci
k ničemu ho nenutit
nevyhrožovat, nevydírat
nepoučovat
nestrašit následky
především mu dát najevo, že budeme vždy nablízku, pokud si bude chtít promluvit – tedy to,
že jsme na jeho straně. Pokud dotyčný začne hledat pomoc, je dobré se obrátit na odborníky.

a) Pokud je rodina členem společenství se znaky sekty a není podezření na zanedbávání péče či
jiný trestný čin vůči dítěti, není možné ze strany pedagoga ovlivnit zapojení dítěte do tohoto
společenství.
b) Pedagog si musí stanovit své cíle, kterých může ve své pomoci dosáhnout (zejména předávat
informace o rizicích sekt, nerozbít s dítětem vzájemný vztah apod.).
c) Je nutné, aby si pedagog zachoval chladnou hlavu a vyhnul se nepřiměřenému tlaku na žáka;
čím větší je tlak ze strany pedagoga, tím větší je destrukce vztahu ve směru k dítěti i od něj.
d) Nesnažit se ,,pravdivě argumentovat“, je to zbytečné.
e) Zachovat si ,,životní optimismus“ (vyhledat jiné pedagogy, co mají stejný problém ve třídě,
radit se s nimi, sdílet i jejich názory, snažit se být přes veškeré vyčerpání trpělivý a vyčkávat,
nezapomenout stále žít také ,,svůj“ život).

V jakém případě vyrozumět Policii ČR / OSPOD
Pokud má pedagog jistotu, že byl spáchán trestný čin, má ze zákona povinnost obrátit se na
orgány činné v trestním řízení; pokud má takové podezření, zákon určuje školskému zařízení
za povinnost nahlásit tuto skutečnost obecnímu úřadu, tedy sociálnímu pracovníkovi z orgánu
sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). V případě, že rodiče/zákonní zástupci odmítají
spolupracovat se školou a odmítají se účastnit výchovných komisí, je škola opět oprávněna
vyrozumět OSPOD.

PŘÍSLUŠNOST K SUBKULTURÁM
Legislativa








Příslušnost k subkulturám není upravena žádným legislativním předpisem. S některými
extremistickými skupinami se pojí specifické chování upravené trestním zákoníkem,
konkrétně:
§196 trestního zákoníku Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
§198 trestního zákoníku Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení
§198a Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
§236 trestního zákoníku Omezování svobody vyznání
§260 trestního zákoníku Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod
člověka

Postupy řešení
1) Samotná příslušnost k subkultuře ještě nic neznamená, nenese automaticky nebezpečí
výskytu rizikového chování. Negativní pohled na danou subkulturu může být
výsledkem vlastních předsudků.
- nenechat se zmást vzhledem – to, že někdo vypadá pro dospělého nepřijatelně, ještě
nemusí znamenat, že se nepřijatelně i chová
- snažit se akceptovat příslušnost žáka k subkultuře jako jeho vývojovou potřebu,
nezesměšňujte jej, nekomentujte to, co lze z pohledu dospělého jedince považovat za
nevhodné či směšné

kritizovat chování, nikoliv subkulturu: případnou kritiku směřujte na daného jedince a
jeho chování, nikoliv na jeho příslušnost k dané skupině, nebo snad na skupinu jako
celek („to je těmi tvými kumpány a tou hudbou, kterou posloucháte“), vytváří to pocit
křivdy a „házení do jednoho pytle“
2) Snažit se o dané subkultuře něco dovědět – pomůže to v komunikaci s daným
jedincem. Naprostá většina dospívajících je vnitřně nejistá, proto uvítá spíše přijetí než
kritiku – na tu bude reagovat defenzivně.
3) Možná rizika dané subkultury brát jako možnost, ne jako jistotu.
- skutečnost, že v rámci dané subkultury existuje zvýšené riziko rizikového chování,
ještě neznamená, že tak jednají všichni.
Specifická intervence je řízena povahou rizikového chování (viz doporučený postup při
závislosti na návykových látkách, záškoláctví apod.).
-

Co by mělo být cílem řešení
Cílem řešení by mělo být oddělit příslušnost k subkultuře a projevy rizikového chování. Tj. neřešit a
nesankcionovat příslušnost k subkultuře, ale pouze rizikové chování. Žádná subkultura nemá
za „povinnost“ brát drogy či chodit za školu
Pedagog se může k žákovi či studentovi „přiblížit“ akceptací žákovy příslušnosti k subkultuře a
vyjádřeným porozuměním jeho situaci. Měl by být schopen podat pomocnou ruku a dát jasné hranice
nepřijatelným formám chování. Pokud tento přístup nebude účinný, pak je třeba situaci řešit společně
s rodiči/zákonnými zástupci a poradenským zařízením.

V jakém případě vyrozumět Policii ČR / OSPOD
Pokud má učitel jistotu, že byl spáchán trestný čin, má ze zákona povinnost obrátit se na orgány činné
v trestním řízení. Pokud má takovéto podezření, zákon určuje školskému zařízení za povinnost
nahlásit tuto skutečnost obecnímu úřadu, tedy sociálnímu pracovníkovi z orgánu sociálně-právní
ochrany dětí (OSPOD).

DOMÁCÍ NÁSILÍ
Legislativa
















Trestní zákon
§ 199 týrání osoby ve společném obydlí
§198 týrání svěřené osoby
§ 145 a 146 ublížení na zdraví
§ 171 omezování osobní svobody
§ 170 zbavení osobní svobody
§ 175 vydírání
§ 177 útisk
§ 185 znásilnění
§ 187 pohlavní zneužívání – zneužití osoby mladší 15 let
§ 367 a 368 neoznámení a nezabránění trestnému činu
§ 354 nebezpečné pronásledování
§ 186 sexuální nátlak
§ 352 násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci
§ 353 nebezpečné vyhrožování

Občanský zákoník


§ 751 – 753 – zvláštní ustanovení proti domácímu násilí

Další právní předpisy


Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 44 až 47 Vykázání - nově upraveno s
platností od 1. 1. 2009 na „Oprávnění vykázat z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního
okolí“. (vykázání pachatele na 10 dní).

Postupy řešení
Jak se vyvarovat chyb, pokud už s obětí hovoříte:
 Povzbuďte oběť, aby vyhledala pomoc v organizacích pomáhajících obětem domácího násilí.
 V případě náhlé traumatické situace doporučte vyhledat krizové centrum, např. Riaps.
 Uklidněte oběť, že nebudete o situaci hovořit s agresorem.
 Sdělte dospělé osobě (obvykle rodič neagresor), že ona musí ochránit své dítě před násilím.
 Jasně si vymezte, kdy už musíte situaci oznámit Oddělení sociálně právní ochrany dětí –
podezření na týrání dítěte.
Doporučené postupy
Pokud se dítě samo svěří učiteli, měl by mu učitel projevit důvěru, nebagatelizovat jeho sdělení,
neobviňovat jej ze lži a podpořit jej. Měl by jej informovat o tom, že se na domácí násilí (splní-li
skutkovou podstatu trestného činu) vztahuje ohlašovací povinnost a on musí jednat v souladu s ní.

Není úlohou učitele domácí násilí „diagnostikovat“, ani intervenovat v rodině. Rolí
učitele je zprostředkovat dítěti potřebné informace a přizvat k řešení situace odborníky,
kteří se dané problematice systematicky věnují.

Když se dítě pedagogovi svěří
Klást dítěti otevřené otázky, které umožňují, aby svými slovy popsalo, co se stalo:
 Řekni mi, co se stalo…
 Co se stalo potom?
 Kde jsi přišel/a k této modřině?
Nepokládat otázky, které:
 již obsahují domněnky, co se stalo nebo kdo to způsobil, např.: „Tu modřinu máš od toho, jak
tě maminka uhodila?“
 opakují, co Vám již dítě řeklo, např.: „Jsi si jistý, že to byl strýček Pavel?“ (dítě si pak může
myslet, že mu nevěříte)
 se dotazují na to, proč se to stalo (děti si pak často myslí, že je z násilí obviňujete)
 Co by mělo v případném rozhovoru určitě zaznít?
 Násilí a to, co se doma odehrává, není vinou dítěte.
 Za násilí nemohou ani sourozenci.
 Za násilí je odpovědný ten, kdo jej vykonává.
 Je velmi dobře, že se rozhodlo o situaci někomu říci.
 Nikdo nemá právo se k někomu chovat násilně a to ani v rodině, ani když je silnější, ani když
je to rodič.
 Násilí dítě nemůže zastavit samo, ale jen s pomocí okolí, proto je tak důležité, že se svěřilo.

Pokud se na pedagoga obrátí rodič – oběť domácího násilí, měl by jej pedagog odkázat na
další odborníky, kteří se této problematice systematicky věnují (viz Síť partnerů).

Nevhodné postupy
Úlohou školy není intervence v rodině. V případě podezření na domácí násilí je zcela nevhodné řešit
situaci s možným agresorem – tento postup by se mohl obrátit proti dítěti.
Škola nemůže poskytovat terapeutické služby.
Pedagog by se měl rovněž vyhnout postupům, které mohou dítě poškodit (stigmatizovat,
traumatizovat jej apod.), jako je např.:
- otevřené řešení podezření před třídou;
- nepřiměřený tlak na dítě, aby hovořilo o problému doma;
- obvinění ze lži.

V jakém případě vyrozumět Policii ČR / OSPOD
Pokud získá pracovník školy hodnověrným způsobem poznatky o tom, že někdo připravuje, páchá
nebo již spáchal jednání, které lze posoudit jako týrání dítěte, má podle platných zákonů tzv.
oznamovací povinnost. V případě zanedbání této povinnosti nastupuje pro tuto osobu trestní
odpovědnost za nepřekažení nebo neoznámení trestného činu.
Jakmile se tedy kdokoli ve škole dozví o násilí páchaném na dítěti, pak by toto jeho oznámení
orgánům činným v trestním řízení mělo být bezodkladné. Souběžně je povinností školy
informovat také orgán sociálně-právní ochrany dětí.
U trestných činů § 198 trestního zákona (týrání svěřené osoby), § 199 trestního zákona (týrání osoby
žijící ve společně obývaném bytě nebo domě) ani § 187 trestního zákona (pohlavní zneužívání) není ze
zákona zapotřebí vůbec zjišťovat souhlas poškozeného s trestním stíháním pachatele.

Co může dělat učitel, pokud má podezření na domácí násilí a zároveň
týrání dítěte a rodiče odmítají se školou komunikovat?
V první řadě by se škola měla snažit komunikovat s obětí domácího násilí a přimět jí situaci v zájmu
dítěte řešit – například odkázáním na centra pomoci pro oběti domácího násilí. Pokud přesto rodič
odmítá komunikovat, má škola v případě podezření na trestný čin povinnost dát podnět policii,
informovat OSPOD – sociální pracovnice může vyšetření dítěte psychologem nařídit. Psycholog ale
nesmí dát zprávu o vyšetření učiteli bez informovaného souhlasu rodičů. Podněty je možné dávat i
přímo státnímu zastupitelství a jako oznamovatel žádat, aby byla škola informována o přijatých
opatřeních ve lhůtě do 30 dnů. Škola musí popsat skutečný stav, který je příčinou podezření na trestný
čin a samozřejmě vychází z okolností a ze situace, z jaké se o podezření spáchání trestného činu
dozvěděla. Pokud se později trestný čin neprokáže, nemůže být pracovník školy odsouzen za pomluvu.
Navíc OSPOD musí zachovat mlčenlivost o oznamovateli.

Může dítě samo iniciovat svou ochranu?
Dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení
o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv. Tyto orgány, právnické a fyzické osoby a
pověřené osoby jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc. Dítě má právo požádat o pomoc i
bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.

Škola versus rodiče
V případech těžkého násilí bývá často řešením rozvod partnerů. Proto by měla škola vědět, který z
rodičů má dítě svěřené do své péče a zejména kdy a za jakých podmínek má druhý rodič soudně či
dohodou určený styk s dítětem.
Pokud je styk druhého rodiče s dítětem soudně upraven či omezen (např. styk pouze za přítomnosti
kurátora), měl by první rodič školu o tomto opatření informovat. Rovněž by měl škole poskytnout

rozhodnutí či dohodu o úpravě styku. Škola pak postupuje v souladu se soudním rozhodnutím či
dohodou rodičů.
Pokud se druhý rodič i přes soudem nařízené omezení domáhá styku s dítětem na půdě školy, neměla
by škola dítě rodiči vydat. Škola by v takovém případě měla ihned informovat druhého rodiče. Dále by
měla doporučit rodiči, který se styku domáhá, aby se pro řešení této otázky obrátil na orgán sociálně
právní ochrany dětí, nikoli na školu, která nemá v kompetenci takové situace řešit a ani je
zprostředkovávat. Je možné zde odkázat na povinnost žáka, který musí dodržovat školní a vnitřní řád a
pokyny školy a plnit pokyny pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s tímto řádem. (srov.
JUDr. Pavlíková, I,: Manuál pro učitele ZŠ, ROSA, 2008)







Pro dítě, které se doma potýká s násilím, může být třída jediným bezpečným místem. Učitelé
proto mohou a měli by podpořit bezpečné a přijímající prostředí ve škole, kde se nebude
tolerovat násilí v jakékoli podobě. Prevence násilí by měla být součástí vyučování.
Školy mohou v rámci primární prevence domácí násilí zařadit do svých rámcových
vzdělávacích programů, aby se změnil pohled na domácí násilí obecně, narušily se
přetrvávající stereotypy vzorů chování pro muže a ženy, vytvořilo se prostředí netolerující
násilí.
Pedagog by se měl proto zaměřovat zejména na primární prevenci. Informovat žáky o
existenci domácího násilí, jeho formách a poučit je o jejich právech.
Pedagog nemůže nahrazovat služby dalších odborníků – zejména ne psychologů, terapeutů
apod. Nevhodnou intervencí může naopak dítěti ublížit.

