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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE                

  

Název a adresa školy, pro kterou 

platí tento MPP 

Základní škola Bruntál, Cihelní 6,  

Cihelní 6, Bruntál, 792 01 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jiří Pozdíšek 

Telefon na ředitele 554773061, 777658124 

E-mail na ředitele zsbrcihe@zscihelni.cz 

 

 

 
Jméno školního metodika prevence Mgr. Eva Mistrová 

Telefon 554773062 

E-mail  mistrova@zscihelni.cz 

Specializační studium ANO   

Realizátor vzdělávání AZ Help z.s.,  Vidnava 

 

 

Jméno výchovného poradce Mgr. Anna Carbajo 

Telefon 554773072 

E-mail  carbajo@zscihelni.cz 

Specializační studium Ano   

Realizátor vzdělávání  
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II. ÚVOD  
V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové látky, mentální anorexie, bulimie, 

sebevražedné pokusy, krádeže, vandalismus, a jiné), je potřeba věnovat zvýšenou pozornost 

jakýmkoliv změnám v chování i prospěchu, které se u jednotlivce nebo v kolektivu 

vyskytnou.  

Při jakékoliv změně chování nebo i podezření je vždy nutné:  

- pokud se týká jednotlivce, promluvit si s ním v bezpečném a chráněném prostředí  

     a pokusit se zjistit příčinu změny;  

-   o zjištěných poznatcích informovat třídního učitele, příp. ředitele školy, metodika    

     prevence, výchovného poradce;  

-   pokud se změna týká celého kolektivu, přenechat šetření na metodikovi prevence nebo 

      výchovném poradci, kteří jsou proškoleni v řešení rizikového chování;  

-   třídní učitel o zjištěném stavu informuje zákonné zástupce žáků a s ohledem na situaci buď  

     individuálně, nebo prostřednictvím mimořádné rodičovské schůzky zákonným zástupcům 

     nabídne pomoc při řešení a doporučí poradenské zařízení.  

 

Zákonným zástupcům žáků školní řád garantuje možnost získání informací o prospěchu  

a chování jejich dětí. Umožňuje žádat objasnění hodnocení prospěchu, chování a postupů 

řešení vzniklého problému. Zákonní zástupci mají možnost se obrátit na ředitelku školy  

a žádat přešetření situace.  

Třídní učitelé při podezření na zanedbání povinné péče o dítě, tělesné tresty, domácí násilí, 

apod., upozorní zákonné zástupce a informují o dané skutečnosti vedení školy, výchovného 

poradce a školního metodika prevence. Stejně postupují při obdržení této informace od jiných 

pedagogů, zaměstnanců školy či žáků. Pokud nedojde k pozitivní změně, hlásí situaci ředitel 

školy na odbor péče o dítě a na policii.  

 

Všichni zaměstnanci školy, žáci i rodiče byli informováni, na koho se obrátit v případě 

řešení vzniklých problémů:  
Mgr. Bc. Jiří Pozdíšek – ředitel školy  

Mgr. Miroslava Mohrová – zástupce ředitele školy  

Mgr. Anna Carbajo – výchovný poradce  

Mgr. Eva Mistrová – školní metodik prevence 

Mgr. Renáta Bokůvková – speciální pedagog 

 

Další kontakty:  
Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál 554 717 737 

OSPOD Bruntál – vedoucí  

OSPOD Bruntál– protidrogový koordinátor 554  

POLICIE ČR obvodní oddělení Bruntál 974 779 741  

Linka bezpečí (bezplatná) 800 155 555 
Linka bezpečí 116 111  

Krizová linka bezpečí pro děti i dospělé 241 484 149  

Policie ČR 158  

Hasiči 150  

Záchranná služba 155  

Integrovaný záchranný systém 112  
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III. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR  
1) Úvod  
Spolupráce Policie ČR a resortu školství je realizována v rámci prevence sociálně patologických 

jevů a mnohdy i při řešení problémů vzniklých v souvislosti s těmito jevy ve školách a školských 

zařízeních. V návaznosti na zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí upravuje 

Závazný pokyn Policejního prezidenta č. 8/2002 systém práce a postupy policistů v oblasti 

preventivně výchovného působení na děti a mládež a v oblasti odhalování a dokumentování 

kriminality dětí a trestné činnosti páchané na mládeži.  

Vedení školy, ŠMP spolupracují s obvodním oddělením Policie ČR a specialistou OŘ PČR. Ve 

škole jsou dostupná telefonní čísla, kam se v případě nutnosti obrátit a jak postupovat v případě 

zjištění závažných sociálně patologických jevů. Problémy spojené s drogami, násilím, šikanou a 

dalšími asociálními jevy jsou řešeny ve vzájemné spolupráci s rodiči v souladu s právními 

předpisy. I v tomto případě je optimální využít předem dohodnuté postupy.  

2) Věková kategorie 
věková kategorie  

resort školství  Závazný pokyn 

policejního prezidenta č. 

8/2002  

trestně právní předpis  

dítě  v souladu s Úmluvou o právech 

dítěte je za dítě považována osoba 

do 18 let věku  

každá osoba mladší 18 let i v 

případě, že zletilost nabyla před 

dosažením tohoto věku podle 

zvláštního předpisu; kde se v 

tomto závazném pokynu hovoří o 

mládeži, rozumí se tím též dítě  

mladistvý  15-18 let  § 8 zákona č. 40/1964 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů 

(občanský zákoník) je stanovena 

způsobilost fyzické osoby k 

právním úkonům a podmínky 

vzniku zletilosti.  

 

3) Vstup policie do školy  
Ředitelé škol nemohou bránit policii ve vstupu do škol vzhledem k obecným ustanovením trestně 

právních předpisů o povinné pomoci policejním orgánům. Ředitel tedy poskytne v případě, že je o 

to policií požádán, vhodnou místnost k výslechu žáka ve škole.  

 

4) Předvolání a předvedení  
Policie může nezletilého předvolat nebo i předvést. Ve školách lze od nezletilých žáků 

vyžadovat podání vysvětlení, provádět výslech svědka, výslech osoby podezřelé nebo výslech 

obviněného poté, kdy je ředitel školy nebo jeho zástupce seznámen s předmětem policejního 

úkonu včetně důvodů, jež k němu vedou. To se týká i případného uvolnění žáka ze školy pro 

potřebu policie, např. k rekonstrukci na místě činu, rekognici, označení míst páchání trestné 

činnosti, k vydání věci, k výslechu či podání vysvětlení na útvaru policie.  

Pokud má být předvolání nebo předvedení a výslech žáka – dítěte provedeno ve škole a z 

důvodu zajištění, aby nebylo mařeno další vyšetřování, není předem vyrozuměn zákonný zástupce 

žáka, je žádoucí, aby škola zajistila přítomnost pedagoga, neboť za žáka v době vyučování škola 

odpovídá. Ředitel školy by měl stanovit odpovědnou osobu, která bude zajišťovat uvedený 

dohled.  

Policista je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k policii, a to 

stejnokrojem s identifikačním číslem, služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie 

nebo ústním prohlášením “policie” (ustan. § 10 odst. 1 a 2 zák. č. 283/1991 Sb.).  

5) Postup při předvolání, předvedení nebo zajištění žáka  
Postup při předvolání osoby mladší 15 let řeší Závazný pokyn policejního prezidenta č. 8/2002 v 

čl. 8 odst. 1 a s odkazem na § 12 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších 

předpisů: “Osobu mladší 15 let lze předvolat k podání vysvětlení nebo jinému úkonu pouze 
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prostřednictvím jeho zákonného zástupce, orgánu sociálně právní ochrany nebo prostřednictvím 

školy, jíž je žákem, nebo jiného obdobného zařízení.”  

Postup při předvedení dítěte řeší čl. 8 odst. 10 zmíněného Závazného pokynu policejního 

prezidenta ve smyslu § 13 odst. 6 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR ve znění pozdějších 

předpisů: “Vyžaduje-li závažnost a neodkladnost prováděného šetření předvedení osoby mladší 15 

let na útvar policie, je předvedení prováděno zpravidla policisty v občanském oděvu za použití 

civilního vozidla. Specialista zajistí bezprostředně po předvedení přítomnost osoby způsobilé k 

jejímu střežení i k případné účasti na služebních úkonech. Je-li předvedení provedeno ze školy 

nebo zařízení, specialista zajistí přítomnost třetí osoby po celou dobu služebního zákroku i 

služebních úkonů. Pominou-li důvody předvedení, osobu mladší 15 let předá zpět do školy nebo 

zařízení, ze kterého byla předvedena, nebo ji předá zákonnému zástupci.” 

 

Další povinnost ukládá policii § 14 odst. 4 téhož zákona: “Po zajištění je policista povinen na 

žádost osoby zajištěné vyrozumět o této skutečnosti některou z osob uvedených v § 12 odst. 3, 

případně jinou jím určenou osobu. Jedná-li se o osobu mladší 18 let, je policista povinen ihned 

vyrozumět zákonného zástupce této osoby. V případě zajištění osoby mladší 15 let, vždy též bez 

odkladu vyrozumí orgán sociálně-právní ochrany mládeže”.  

6) Podání vysvětlení žáka  
Pokud jsou tato vysvětlení požadována od dítěte, podle odst. 4 čl. 8 Závazného pokynu 

policejního prezidenta č. 8/2002 je třeba o úkonu předem vyrozumět jeho zákonného zástupce. To 

neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného zástupce nelze zajistit. Na 

způsobu vyrozumění se domluví policista s vedením školy nebo zařízení. Dle odst. 6 čl. 8 

uvedeného závazného pokynu rozhodne policista vzhledem k okolnostem, závažnosti nebo 

složitosti případu, zda přibere třetí osobu k podání vysvětlení osobou mladší 15 let.  

7) Výslech žáka  
Škola musí o výslechu žáka předem vyrozumět zákonného zástupce dítěte (Pracovní řád pro 

zaměstnance škol a školských zařízení č.j.: 14 269/01-26 čl. 8 odst.2 a 3), pokud tak již neučinila 

Policie České republiky (Závazný pokyn policejního prezidenta č. 8 odst. 4 čl. 8). V případech, 

kdy by mohlo být takovým oznámením mařeno další vyšetřování a po předchozí dohodě s 

odpovědným pracovníkem policie, vyrozumí škola zákonného zástupce bezprostředně po 

souhlasu policie. Sdělení v nevhodnou dobu by například mohlo v některých případech ohrozit i 

bezpečnost dítěte (např. týrání nebo zneužívání v rodině, podpora trestné činnosti v rodině atp.).  

Školy a školská zařízení mají pochopitelně zájem, aby bylo respektováno v prvé řadě předvolání 

prostřednictvím zákonných zástupců. Současně je ovšem jasné, že ve značné míře jsou 

vyšetřovány děti z problémových rodin, z rodin, kde rodiče často trestnou činnost dětí kryjí nebo 

se nacházejí v roli pachatele a nemají zájem na jejím řádném vyšetření. Je proto nutné 

individuálně posuzovat konkrétní situaci a snažit se vyjít policii vstříc, i když to znamená určitou 

zátěž pro pracovníky školy, zvláště v situaci, kdy je zapotřebí předvést dítě nebo mladistvého na 

příslušnou součást policie.  

Současně je nutno připomenout, že i pro děti a mládež v plné míře platí presumpce neviny, jakož i 

striktní ochrana jejich práv včetně práva na obhajobu a práva odepřít výpověď na jedné straně a 

dodržování povinností včetně státem uložené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti na straně 

druhé. Není snad ani nutné připomínat, že dítě nemůže a nesmí být ani slovně v souvislosti s 

výslechem napadáno nebo jinak sankcionováno. Pokud by bylo dítě předvedeno ze školy, je 

nutné, aby už i po cestě byl přítomen pedagog či jiná osoba k tomuto určená. 
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III. KRIZOVÉ PLÁNY  

CO DĚLAT, KDYŽ - INTERVENCE PEDAGOGA  

1) Školní šikanování  
Škola je povinna řešit šikanu ve škole a na akcích pořádaných školou, mimo školu je to věc 

policie a rodičů. Diagnostiku a vyšetřování šikany provádí osoba, která má sílu celý proces 

ustát. Důležité je mít v někom oporu (vedení školy, kolegové, …).  

Definice školního šikanování  

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, 

případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích 

jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších 

důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, 

poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. 

Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i 

prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky 

pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. 

Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či 

žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v 

závažnosti, dlouhodobovosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví 

oběti.  

Učitel je svědkem šikany – brutálního násilí  

Zásah pedagoga či jiné osoby ve škole ku prospěchu oběti  

- Neprodleně odvézt oběť do bezpečí. 

- Ihned se vrátit zpět do třídy nebo do ní poslat jiného pedagoga, (je nutné zabránit 

domluvě agresorů na křivé skupinové výpovědi). 

- Zalarmovat další pedagogy a domluvit se na spolupráci při vyšetřování a to i za cenu 

přerušení výuky. Nejlépe rozdělit třídu na 2 poloviny, zabezpečit pedagogický dozor.  

- Pokračovat v pomoci a podpoře oběti (dát oběti napít, v případě, že to situace 

vyžaduje, zajistit lékařské vyšetření)! Po návratu od lékaře nepouštět oběť zpět do 

třídy.  

- Kontaktovat rodiče oběti. Při rozhovoru s rodiči se vyvarovat slova šikana, lépe je 

používat trápené nebo ubližované dítě. Hovořit s nimi „na rovinu“, ujistit je, že se  

            konflikt řeší. Dohodnout s rodiči, jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost dítěte     

            (nejlépe nechat doma).  

- Ohlásit celou věc policii a kurátorovi pro mládež 

- Následuje vlastní vyšetřování 

 

 

Učitel se o šikaně od někoho dozví  
1. OVĚŘENÍ SITUACE  

 

- Získat kolegy (max. 3), kteří budou spolupracovat na šetření. (Třídní učitel může 

spolupracovat, ale nesmí být hlavní vyšetřovatel).  

- Nalézt vhodné informátory. Promluvit s více informátory, případně je požádat, zda-li,  

jsou ochotni to dosvědčit. V žádném případě nenaléhat!  

- Nalézt vhodné svědky. 

- Kontaktovat rodiče. 
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2. VYŠETŘOVÁNÍ  

 

Vždy je nutné provést zápis.  

- Nenaléhat, nechat je říct to, co chtějí 

- Mít při vyšetřování třetí osobu jako svědka. 

- Pokračovat v pomoci a podpoře obětí 

- Začít vyšetřování „se zdravým jádrem“, nikdy nezačínat agresory 

 

 

ROZHOVOR SE SVĚDKY  

Svědky vyslechnout postupně, pokud se rozcházejí ve výpovědi je možná konfrontace všech 

svědků, navodit atmosféru podpory a povzbuzení, že jejich spolupráce nebude prozrazena a je 

zajištěna jejich bezpečnost, vše si zapisovat. 

 

ROZHOVOR S OBĚTÍ  

Rozhovor provést na místě, které je bezpečné, sedět vedle sebe jako partneři, bez třetí osoby. 

Bez nátlaku! Zeptat se, jak se mu daří, co se děje doma…, mluvit o pocitech – „Mám pocit, že 

se ve třídě necítíš dobře, chceš mi o tom něco říct?“ apod.  

Sdělit oběti možnosti řešení a nechat oběť vybrat – metoda usmíření, metoda vnějšího 

nátlaku.  

 

ROZHOVOR S AGRESORY  

Agresor se po rozhovoru nesmí vrátit zpět do třídy!  
- zahřívací předkolo – sednout si proti agresorovi, říct mu to „natvrdo“, chtít vědět, co 

všechno dělal, upozornit na zapisování, potom mlčet!  

- monolog – narušit mu jeho prostor, dívat se do očí, nepovzbuzovat, jen si vše 

zapisovat, počkat až domluví,  

- dialog – doplňující otázky – klást otázky tak, aby se zapletl do vlastních lží, stupňovat 

citové napětí, nabídnout polehčující okolnosti v případě přiznání se, nechat si od něj 

podepsat zápis, pokud nepodepíše, oznámit mu, že budou informováni rodiče. 

Zopakovat se všemi agresory. Každého po rozhovoru odvést do jiné třídy. 

Konfrontace – všem agresorům naráz oznámit jak kdo z nich vypovídal, začnou se 

mezi sebou dohadovat a pomlouvat  

 

Zajistit ochranu oběti – nechat ji bezpečně odejít ze školy (informovat rodiče) nebo zajistit 

její ochranu! Agresorům oznámit, jak budou postiženi v případě, že oběť znovu napadnou 

(např. při jakémkoli náznaku šikanování bude případ nahlášen policii). Zdůraznit, že k jejich 

snaze napravit situaci bude přihlédnuto ve výchovné komisi.  

 

3. HLEDÁNÍ NÁPRAVY  

 

A)METODA USMÍŘENÍ  

Provádí se především u počátečních stadií šikany a vykazuje-li agresor ochotu své 

chování změnit. 

- Domluva a usmíření mezi aktéry šikany, bez trestu.  

- Řízené hledání nápravy, vcítění se agresora do oběti, pochopit její utrpení  
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B) METODA VNĚJŠÍHO NÁTLAKU  

Provádí se u pokročilejších forem šikany.  

- Ustanovit výchovnou komisi.  

- Přinutit trestem a strachem viníky k zastavení agresivního chování  

- Individuální rozhovor s agresorem a jeho rodiči.  

- Oznámit trest před celou třídou.  

- Zajistit ochranu oběti. 

 
 

4. DOKUMENTACE 

Krizový plán v situaci, kdy se žák svěří s šikanováním 

1. Přítomný pedagog informuje školního metodika prevence. 

2. ŠMP provede rozhovor se žákem. 

3. ŠMP provede rozhovor s obětí.  

4. ŠMP odhadne formu a fázi šikany. 

5. Do spolupráce zapojí třídního učitele. 

6. Nalezne vhodné svědky a provede s nimi individuální rozhovory. 

7. Zajistí ochranu oběti.  

8. Provede rozhovory s agresory, následně individuální rozhovory s rodiči oběti, 

agresorů.  

9. Doporučí a dohlédne na poskytnutí odborné psychologické pomoci oběti a agresorům. 

10. Sdělí žákům, jak se situace řešila. 

11. Zajistí dlouhodobou práci s třídním kolektivem, ve které se šikana objevila.  

12. Vyhotoví zápis o situaci včetně všech podpisů.  

 

 

2) Návykové látky  
Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky (mj. omamné a psychotropní), které jsou  

schopné ovlivnit psychiku člověka, jeho sociální chování a ovládací nebo rozpoznávací 

schopnosti. Patří sem také alkohol a tabák. Konzumace návykových látek osobami mladšími 

18 let je považována za rizikové chování.  

Užívání návykových látek v prostorách školy a na všech školních akcích není přípustné! 

Všichni zaměstnanci školy mají oznamovací povinnost k řediteli školy v případě, kdy žáci 

omamné látky užívají, distribuují nebo u sebe přechovávají.  

 

A. TABÁKOVÉ VÝROBKY  
 

Jak řešit konzumaci tabákových výrobků ve škole?  
- Tabákový výrobek je třeba žákovi vhodným způsobem odebrat a zajistit, aby nemohl 

pokračovat v konzumaci.  

- Pedagog dále sepíše o události krátký záznam s vyjádřením žáka (zejména od koho má 

tabákový výrobek), informuje třídního učitele a předá zápis metodikovi prevence, 

který jej založí do své agendy.  

- Třídní učitel informuje zákonného zástupce žáka. 

- V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se 

chování opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně - právní ochrany dětí.  
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- Jsou vyvozeny sankce dané školním řádem.  

 


B. ALKOHOL  
 

Jak řešit alkoholických nápojů ve škole? 

 
Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.  

- V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, 

voláme RZS.  

- Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagog následovně:  

a) Informuje TU, o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, 

od koho alkohol má), který odevzdá školnímu metodikovi prevence, ten jej založí do 

své agendy a vyrozumí vedení školy. 
b) V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyzve škola ihned 

zákonného zástupce žáka, aby si jej vyzvedl.  

c) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní 

ochrany dítěte a vyčká jeho pokynů.  

d) Zákonnému zástupci ohlásí škola tuto skutečnost i v případě, že je žák schopen 

výuky.  
e) Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-

právní ochrany dětí. 

f) Z konzumace alkoholu škola vyvodí sankce dané školním řádem.  
 

 

Jak řešit nález alkoholu ve škole?  
 

1) pedagog nalezne v prostorách školy alkohol 
- Tekutinu nepodrobuje žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. 

- O nálezu ihned uvědomí vedení školy.  

- Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy. 

- Sepíše stručný záznam o události, který předá metodikovi prevence.  

 



2) pedagog zadrží u některého žáka alkohol

a) Tekutinu nepodrobuje žádnému testu.  

b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy  

c) O nálezu sepíše stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol 

nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého 

byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, 

uvede pedagog tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je 

přítomen ředitel školy nebo zástupce školy. Zápis založí školní metodik prevence 

do své agendy.  

d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka. Pokud se jedná o opakovaný nález 

u téhož žáka, upozorní i orgán sociálně-právní ochrany dětí.  

e) V případě potřeby předá zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.  

f) Škola vyvodí sankce dané školním řádem.  
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C. OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY (OPL)  

 

Jak řešit konzumaci OPL ve škole? 

a) Návykovou látku je potřeba žákovi odebrat a zajistit, aby v konzumaci dále 

nepokračoval.  

b) V případě, že je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, 

přivolá pedagog RZS.  

c) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, pedagog zaznamená vyjádření žáka a vyrozumí 

vedení školy.  

d) V případě, že žák není schopen dalšího vyučování, vyzve pedagog zákonného 

zástupce žáka, aby si dítě vyzvedl.  

e) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní 

ochrany dítěte a vyčká jeho pokynů.  

f) Zákonnému zástupci ohlásí škola tuto skutečnost i v případě, že je žák schopen 

výuky.  

g) Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně - právní ochrany dětí.  

        (V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonného zástupce poskytne     

        školní metodik prevence informaci o možnostech odborné pomoci.) 

  h)   Škola vyvodí sankce dané školním řádem. (je třeba rozlišit uživatele od    

        distributora – uživatel je nebezpečný sobě, distributor všem; distribuce je 

        trestným činem.) 

              ch) V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagog provést orientační test na      

                     přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného  

                     souhlasu zákonného zástupce.  
 

 

 

Jak řešit distribuci OPL ve škole?  

Distribuce 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 množství většího než malého jako trestný 

čin. Množství nemá vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem. 

 

1) pedagog nalezl OPL ve škole 

- Látku nepodrobuje žádnému testu.  

- O nálezu ihned uvědomí vedení školy.  

- Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo  

   nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ve  

   školním trezoru.  

- O nálezu vyrozumí Policii ČR.  

 

2) pedagog zadrží u žáka OPL 
- Látku nepodrobuje žádnému testu.  

- O nálezu ihned uvědomí vedení školy.  

- O nálezu sepíše stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byla OPL nalezen, datum,  

   místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla OPL nalezena (nebo  

   který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pedagog tuto skutečnost do  
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   zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo zástupce školy. Zápis  

   založí školní metodik prevence do své agendy.  

- O nálezu vyrozumí Policii ČR a informuje zákonné zástupce.  

- V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předá pedagog látku  

   přivolanému lékaři.  

 

3) pedagog má podezření, že žák má OPL u sebe  

- Řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR.  

- Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultuje s ní další postup a informuje zákonného  

  zástupce žáka.  

- Žák je izolován od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem.  

- U žáka v žádném případě neprovádíme osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.  

 

 

Krizový plán, když je žák zadržen při konzumaci tabákových výrobků 

1. Přítomný pedagog odebere žákovi tabákový výrobek, za přítomnosti svědka, zabrání 

mu v další konzumaci. 

2. Přítomný pedagog informuje pracovníky školy. 

3. Zástupce ředitele, třídní učitel vyrozumí zákonné zástupce.  

4. Školní metodik prevence sepíše záznam s vyjádřením žáka (odkud výrobek má), 

zajistí podepsání přítomnými pedagogickými pracovníky, svědky, žákem. 

5. ŠMP založí záznam do své agendy.  

6. Třídní učitel vyvodí sankce stanovené školním řádem.  

7. Ostatní pedagogové provádí monitorování situace, nabídnutí pomoci odborným 

pracovištěm.  

 
 

Krizový plán v situaci, kdy je žák zadržen při konzumaci alkoholu 
1. Přítomný pedagog odebere alkohol žákovi a zabrání mu v další konzumaci.  

2. Přítomný pedagog informuje pracovníky školy.  

3. ŠMP provede vyhodnocení zdravotního stavu žáka, v případě, že je ohrožen na životě, 

přivolá rychlou záchrannou pomoc.  

4. Zástupce ředitele, třídní učitel vyrozumí zákonného zástupce o vzniklé situaci, zajistí, 

aby si žáka odvedl, neboť není zdravotně způsobilý k vyučování. 

5. ŠMP sepíše záznam s vyjádřením žáka (odkud má alkohol), s podpisy přítomných 

pedagogů, žákem. 

6. ŠMP založí záznam do své agendy. 

7. Třídní učitel vyvodí sankce stanovené školním řádem.  

8. Ostatní pedagogové provádí monitorování situace, nabídnutí pomoci odborným 

pracovištěm.  
 

 

Krizový plán při zadržení alkoholu v prostorách školy 
1. Přítomný pedagog odstraní látku z dosahu žáků. NETESTUJE! 

2. Přítomný pedagog informuje vedení školy a ŠMP, ti látku zajistí. 

3. ŠMP informuje ostatní pedagogické pracovníky.  

4. Všichni pedagogové monitorují situaci ve škole.  

5. ŠMP vyhotoví záznam a uloží ho do své agendy. 
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Krizový plán při zadržení nelegální návykové látky u žáka 

1. Přítomný pedagog zabaví nelegální návykovou látku, NETESTOVAT! 

2. Přítomný pedagog ihned informuje školního metodika prevence, vedení školy. 

3. Přítomný pedagog odvede žáka do prázdné místnosti a setrvává s žákem do doby 

příchodu metodika. 

4. Přítomný pedagog vloží zabavenou látku do obálky, kterou označí těmito 

informacemi: 

a) Místo nálezu. 

b) Datum a čas nálezu. 

c) Přelep označí razítkem školy. 

d) Opatří podpisy svědků. 

e) Obálku umístí do školního trezoru. 

5. Přítomný pedagog, vedení školy uskuteční intervenční rozhovor s žákem. V případě, 

že je žák intoxikován, přivolá službu první pomoci, látku předá lékaři a následně 

informuje rodiče.  

6. Vedení školy informuje o skutečnosti místní policii. 

7. Příslušník Policie ČR identifikuje a zajistí látku, informuje rodiče žáka. 

8. Školní metodik prevence provede písemný záznam, který by měl obsahovat vyjádření 

a podpisy (přítomného pedagoga, vedení školy, žáka). Pokud žák odmítne vyjádření, 

tuto skutečnost metodik zapíše do záznamu.  

9. ŠMP vyhotoví záznam a uloží ho do své agendy. 

10. Třídní učitel vyvodí sankce stanovené školním řádem.  
 

 

 

3) Záškoláctví  
1) Žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas podle daného rozvrhu, účastnit se 

    vyučování a všech akcí školy, které se v době vyučování konají; řádně omlouvat svoji 

    neúčast na vyučování a ostatních povinných akcích školy.  

2) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování  

    nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, a to písemně, pomocí  

    žákovské knížky, e-mailem nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy je povinen jej  

    písemně omluvit na omluvném listě v papírovém žákovském zápisníku.  

3) V odůvodněných případech (např. podezření na záškoláctví) může třídní učitel ke každé  

    absenci z důvodu nemoci omlouvané zákonnými zástupci požadovat doložení žákovy  

    nepřítomnosti také potvrzením ošetřujícího lékaře.  

4) Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy.  

5) Absence žáka omlouvá zákonný zástupce žáka.  

6) Při dlouhodobé absenci známé předem (např. rodinná rekreace) vyžaduje škola od  

    zákonných zástupců předem písemné omluvení. Uvolnění na jednu vyučovací hodinu  

    povoluje vyučující předmětu nebo třídní učitel, maximálně na 2 dny povoluje třídní učitel,  

    na delší dobu ředitel školy nebo jeho zástupce.  

7) Uvolňování žáka z vyučování před jeho ukončením je možné pouze na základě písemné  

    omluvy zákonných zástupců, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny nebo třídnímu učiteli  

    (při uvolnění na jednu hodinu) nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin).  

8) Při výskytu neomluvené absence je potřeba neodkladně informovat rodiče. Pokud se  

     vyskytnou další neomluvené hodiny, je svolána výchovná komise.  
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9) Jestliže dojde k opakovanému bezdůvodnému nebo řádně neomluvenému zanedbání školní  

    docházky, oznámí škola v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně  

    dětí tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí.  

10) Opatření za neomluvenou absenci:  

Kázeňská:  

NTU = 1 – 2 neomluvené hodiny  

DTU = 3 – 4 neomluvené hodiny  

DŘŠ = 5 – 6 neomluvených hodin  

Další:  

2. st. z chování – 10 a více neomluvených hodin  

3. st. z chování – 25 a více neomluvených hodin  

11) Zjistit příčiny záškoláctví.  

12) Kdo řeší a s kým spolupracuje:  

- třídní učitel 

- metodik prevence 

- vedení školy 

- PPP Bruntál, Krnovská 9, 554 717 737  

- OSPOD Bruntál, Nádražní 20, 554 706 220 

- Policie ČR – 158, Obvodní oddělení Bruntál, Sladovnická 14, 974 731 651 

 

 

4) Krádež  
Krádež je formou protiprávního jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho a to  

za účelem ponechat si ji, používat ji apod., aniž by s tím majitel věci souhlasil nebo byl o tom 

informován.  

1) Nošení cenných věcí do školy v sobě skrývá rizikové chování, které může vést k jejich  

    odcizení. Škola doporučuje žákům cenné věci, které nesouvisí s vyučováním  

    a vzděláváním, do školy nenosit. Platí zákaz volného odkládání těchto věcí, pokud k tomu  

    žák není vyzván na výhradně určené místo (při výuce tělesné výchovy, pracovních  

    činností…).  

2) Pokud žáci budou svědky takového protiprávního jednání, ohlásí krádež nebo odcizení  

    pedagogickému pracovníkovi školy.  

3) Pedagogický pracovník o události pořídí záznam na základě výpovědi poškozeného (kdo,  

    co, kdy, kde, jak, proč, čím …). Ředitel školy nebo jeho zástupce věc předá orgánům  

    činným v trestním řízení (obvodní oddělení Policie ČR) nebo poškozeného žáka poučí  

    o tom, že má tuto možnost. Vyrozumí zákonného zástupce žáka.  

4) Pokud je pachatel znám, je nutné trvat na tom, aby zloděj věc vrátil přímo 

    poškozenému, omluvil se. Je potřeba se pečlivě zabývat příčinami. Zákonné zástupce  

    zloděje vyrozumíme až poté, kdy bude přesně známa příčina, které dítě k takovému  

    chování vedla.  

5) Jedná-li se o škodu většího rozsahu, vyrozumíme Policii ČR a oznámíme podezření na 

    spáchání přestupku proti majetku, případně trestného činu majetkové povahy.  

6) Pokud jsou věci převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení.  
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5) Vandalismus  
Vandalismus ve školním prostředí se projevuje ničením školního majetku a ničením majetku 

ostatních žáků. Příklady: poškození školního nábytku, prokopnutí dveří, zničení vodovodních 

kohoutků, poškození hasicích přístrojů, zničení školních pomůcek, učebnic, poškození 

oblečení nebo pomůcek spolužáků atd.  

1) Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil. Proto bude po něm škola  

    požadovat náhradu.  

2) U škod, které se dají nahradit tak, že je opraví sám žák nebo žákyně, je preferován tento  

    způsob náhrady škody. Případně může škodu nahradit jeho zákonný zástupce.  

3) Pokud vznikne škoda na školním majetku, je potřeba sepsat o celé záležitosti záznam (kdo,  

    co, kdy, kde, jak, proč, čím …). Pokud škola viníka zná, může po něm nebo jeho zákonném  

    zástupci vymáhat náhradu škody.  

4) Nedojde-li mezi zákonným zástupcem nezletilého žáka a školou k dohodě o náhradu  

    škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.  

5) Oznámení rodičům:  

     - nepatrná nebo malá škoda, dítě věc poškodilo úmyslně a nejeví žádnou snahu o nápravu,  

     - škoda je většího rozsahu nebo je škoda na majetku někoho třetího (spolužák, cizí osoba v  

        průběhu exkurze, …).  

6) Při výskytu vandalismu je potřeba objasnit důvody pro takové chování. Může jít o záměr  

    nebo cíl, snahu na sebe upozornit, vyrovnat se spolužákům a spolužačkám, o následek  

    šikany nebo její doprovodný jev apod.  

 
 

Sebepoškozování  
Sebepoškozování (automutilace, selfharm) je komplexní autoagresivní chování, které na 

rozdíl od sebevraždy nemá fatální následky a které lze nejlépe chápat jako nezralou, 

maladaptivní odpověď na akutní anebo chronický stres, nezvladatelné emoce či myšlenkové 

pochody.  

Sebepoškozování se může týkat kterékoliv části těla, nejčastějším místem poškození však 

bývají ruce, zápěstí a stehna (příklady – škrábání, řezání, kousání, atd.) Závažnost poškození 

může sahat od povrchových ran až po poranění vedoucí k trvalému znetvoření.  

Doporučovaný postup: 
a) Posoudit aktuální riziko závažného sebepoškození a v případě jeho přítomnosti 

odeslat dítě, event. i proti vůli rodičů, do spádového psychiatrického zařízení;  

b) Kontaktovat rodinu, systematická dlouhodobá spolupráce s rodinou;  

c) Předat dítě školnímu psychologovi. Pokud škola nedisponuje školním 

psychologem, lze samozřejmě využít služeb psychologa pedagogicko-

psychologické poradny;  

d) Motivovat dítě a rodinu k návštěvě specialisty – krizové centrum, 

psychologická/psychiatrická ambulance;  

e) Stanovit jasně hranice a pravidla na půdě školy;  

f) 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).  
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7) Poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a mentální bulimie  
Mentální anorexie a bulimie představují ve svých projevech mezní polohy jídelního chování 

od život ohrožujícího omezování příjmu potravy až po přejídání spojené se zvracením nebo 

jinou nevhodnou kompenzací energetického příjmu. Pro obě poruchy je příznačný nadměrný 

strach z tloušťky, nespokojenost s tělem a nadměrná snaha o dosažení štíhlosti a její udržení. 

Další psychické a zdravotní problémy většinou souvisí s mírou podvýživy a s intenzitou 

užívaných „metod“ na zhubnutí. 

 

Mentální anorexie je porucha charakterizovaná zejména úmyslným snižováním tělesné 

hmotnosti. Postupně si zvykají na snížený příjem energie, nadměrnou sebekontrolu v jídle  

a často i zvýšený energetický výdej, snadno se cítí přejedeni.  

Mentální bulimie je porucha charakterizovaná zejména opakujícími se záchvaty přejídání, 

spojenými s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti. Rozhodujícím kritériem přejídání je 

subjektivní pocit ztráty kontroly nad jídlem. 

 

Doporučený postup: 
a) Vhodná je včasná intervence u rizikových jedinců (rychle zhubnul, zvrací  

s jakoukoli argumentací….), interaktivní programy, rozvoj všeobecných aktivit, 

zájmů.  

b) U běžné populace spíše se zaměřit na předcházení nevhodných redukčních diet  

a prostředků na zhubnutí (důraz ne na nebezpečnost, ale na neúčinnost).  

c) Předcházet šikaně pro vzhled, oblečení, tělesný výkon, to, co jí nebo pije.  

d) Rozšířit nabídku vhodných, konkrétních materiálů (svépomocné příručky jak 

zvládat anorexii, bulimii) pro nemocné a jejich rodinné příslušníky.  

 

8) Kyberšikana  
Kyberšikanu definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), 

zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho 

záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, 

kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje, její 

závažnost.  

 

Zvláštnosti kyberšikany: 

a) Anonymita (oběť o napadení leckdy ani nemusí dlouhou dobu vědět, 

identifikovat či vystopovat agresora);  

b) Čas (útoky se prostřednictvím internetu šíří mnohem rychleji než v realitě);  

c) Místo (agresor může provést útok odkudkoli);  

d) Proměna profilu agresora i oběti (pro útok není nutná fyzická, psychická či 

sociální zdatnost).  

 

Typy kyberšikany: 

a) Přímá kyberšikana: útočník - oběť  

b) Kyberšikana v zastoupení: útočník - třetí osoba - oběť  

 

Kdy se škola má začít zabývat kyberšikanou? 

Škola by se kyberšikanou měla zabývat vždy, když se o ní dozví. Základním úkolem musí být 

zmapování konkrétního případu, které nám pomůže se rozhodnout pro správný postup řešení. 

Poslouží k tomu zodpovězení tří otázek:  

1. Týká se kyberšikana žáka mé školy?  

2. Jak jsem se informaci dozvěděl?  
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3. Děje se kyberšikana během vyučování?  

 

Doporučený postup: 
- Zajistěte ochranu oběti, kontaktujte operátora mobilní sítě nebo zřizovatele www 

stránek, profilu…atd.;  

- Zajistěte dostupné důkazy s podporou IT kolegy;  

- Důkladně vyšetřete a žádejte odbornou 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.  

 

Oběti je třeba doporučit, aby: 
a) Neodpovídala. 

b) Ukládala důkazy (screenshoty). 

c) Mluvila o tom, co se jí děje.  

 

1. 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.  

2. 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).  

3. 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, 

intervenční služby specializující se na řešení kyberšikany, psychology apod.).  

4. 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.  

5. Žádejte konečný verdikt  

Po prošetření celého případu trvejte na konečném stanovisku všech zainteresovaných 

institucí. 
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Pro rodiče 

1. Zajistěte, aby dítě vědělo, že všechna pravidla chování při kontaktu s ostatními 

lidmi jsou stejná jako v reálném životě.  

2. Ujistěte se, že vaše škola má vhodný vzdělávací program o bezpečnosti na 

internetu.  

3. Učte své děti vhodnému chování na internetu. Seznamte je s pravidly používání 

internetu či mobilního telefonu.  

4. Buďte vzorem vhodného užívání moderních technologií.  

5. Sledujte aktivity svých dětí, když jsou online. Zajímejte se o to, k čemu vaše dítě 

mobilní telefon či internet používá.  

6. Používejte filtrační a blokační software  

7. Všímejte si varovných znaků toho, že se děje něco neobvyklého. Jak se dítě při 

elektronické komunikaci chová, včetně reakcí dítěte na vaši přítomnost.  

 

Kultivujte a udržujte se svými dětmi otevřenou a upřímnou linii komunikace. Dejte dítěti 

najevo, že za vámi může přijít s problémem.  

 

 

9) Agrese ve škole  
Agrese je takové chování, které vědomě a se záměrem ubližuje, násilně omezuje svobodu  

a poškozuje jiné osoby nebo věci. Agrese může být obrácena i proti vlastní osobě 

(sebepoškozování), šikanu můžeme definovat jako násilné ponižující chování jednotlivce 

nebo skupiny vůči slabšímu jedinci, který se nemůže této situaci vyhnout a není schopen se jí 

účinně bránit. 

 

Doporučený postup: 

a) V případě sebepoškozování – bod 6 

b) V případě šikany – bod 1 

c) V případě kyberšikany – bod 8 

d) V případě týraného dítěte – bod 14 

 

10) Nekázeň a porušování školních pravidel  
Organizační opatření  
Pokud se žák chová při vyučování způsobem, který znemožňuje nebo narušuje vzdělávání 

ostatních žáků a tím porušuje povinnosti stanovené mu zákonem či školním řádem, může 

škola přistoupit k opatření, které takovému chování zamezí.  

Školská legislativa nezná druh kázeňského opatření spočívající v (dočasném) vyloučení žáka 

z účasti na vzdělávání a škola není oprávněna udělovat taková opatření, která přesahují rámec 

právních předpisů.  

Kázeňská opatření  
Sankce za porušování žákovských povinností stanovených zákonem (kázeňská opatření) 

upravuje ust. § 31 školského zákona a ust. §17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, a to taxativním 

způsobem. Kázeňským opatřením tak může být napomenutí třídního učitele, důtka třídního 

učitele a důtka ředitele školy.  

Na problémové chování žáka (kromě kázeňského a organizačního opatření) lze reagovat 

vhodnou pedagogicko-psychologickou pomocí ze strany školy doprovázenou spoluprací se 

zákonnými zástupci žáka, výchovným poradcem, školním psychologem, metodikem 
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prevence, ale i s dalšími orgány a institucemi – PPP, SPC, OSPOD, SVP, dětští lékaři, Policie 

ČR apod. 

 

 

Postup v případě drobné nekázně 
- pohovor mezi žákem, pedagogickým pracovníkem, výchovným poradcem či jiným 

pedagogickým pracovníkem;  

- podání informace rodičům prostřednictvím žákovského zápisníku, telefonicky nebo  

e-mailem.  

 

Postup v případě opakovaného problémového chování (opakované porušování školního 

řádu) 

- pohovor s žákem – mezi pedagogickým pracovníkem, žákem, výchovným poradcem 

s cílem spolupráce na bázi domluvy - je sepsán Záznam o jednání s žákem;  

- jednání s žákem a zákonným zástupcem - problémové chování je řešeno v rámci 

školy mezi pedagogickým pracovníkem, žákem, jeho zákonným zástupcem, 

výchovným poradcem s cílem spolupráce na bázi domluvy (motivovanost  

a kompetence zákonných zástupců žáka, zvýšení kontroly a tlaku na změnu). Je 

vyhotoven písemný Záznam o jednání s žákem a jeho zákonným zástupcem. Součástí 

záznamu je dohoda se žákem - stanoveny konkrétní úkoly a opatření při nedodržení 

dohody. Je stanoven termín kontrolního setkání, v případě potřeby domluvena 

pravidelná setkání či telefonáty, je doporučen kontakt na odborníky;  

- jednání výchovné komise - tvoří ji ředitel školy, výchovný poradce, metodik 

prevence, třídní učitel, žák a jeho zákonný zástupce. Tato komise je obvykle 

posledním pokusem školy řešit potíže se žáky, než se obrátí na další orgány, jako jsou 

odbor sociálně právní ochrany dětí, policii apod. Z jednání se pořizuje zápis. Tento 

zápis slouží jako podklad pro další orgány, které škola informuje o svém postupu.;  

- postoupení případu další straně – po aktuálním využití dostupných způsobů řešení 

problémového chování žáka a možnosti podpory zákonných zástupců je případ předán 

do kompetence další straně – OSPOD, PPP, SVP apod.  

 

 

Postup v případě problémového chování ohrožujícího bezpečnost 
Pokud žákovo chování a jednání ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, ostatních žáků, 

vyučujících, zaměstnanců školy jiných osob, je škola povinna zajistit takovému žákovi 

neodkladnou lékařskou péči (a uvědomit o tom zákonného zástupce žáka), a to na 

základě § 9 odst. 2 školského zákona, který stanoví, že školy a školská zařízení mimo 

jiné zajišťují bezpečnost a zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Dle konkrétních 

okolností je třeba přivolat i orgán Policie ČR apod. 

 

11) Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus  
 

Za extremistické chování lze považovat takové, které je vědomě konáno ve prospěch 

politických, náboženských a etnických hnutí a ideologií, která směřují proti základům 

demokratického ústavního státu. U studentů/žáků se zpravidla jedná pouze o dílčí postoje a 

formy podpory, které mají často pouze slabý ideologický základ. 
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Rasistické chování je takové, které na základě přisouzení psychických a mentálních 

schopností a dovedností skupinám definovaným podle biologického, rasového či 

národnostního původu tyto příslušníky těchto skupin hodnotí a případně (ve formě „tvrdého 

rasismu“) je i poškozuje. 

Xenofobní chování je takové, které na základě subjektivně stanovených prvků cizosti 

(jinakosti) vyvolává obavy ze subjektů, které jsou jako cizí pojímány a v krajních případech 

může vést k jejich poškozování, což vyvolává protireakci. 

Antisemitské jednání je takové, které poškozuje objekt židovského charakteru kvůli tomu, že 

tomuto objektu přisuzuje určité negativní vlastnosti či symbolický význam na základě 

subjektivní percepce židovství. 

 

Rizikové typy chování žáků: 

- verbální a fyzické napadaní spolužáků, zaměstnanců či návštěvníků školy kvůli jejich 

politickému či náboženskému přesvědčení anebo rasovému, národnostnímu, 

etnickému či třídnímu původu;  

- revizionistické zpochybňování oficiálních výkladů historie či pojetí soudobé 

demokracie ve prospěch extremistického výkladu;  

- agitace ve prospěch extremistických hnutí na půdě školy a snaha o získání nových 

stoupenců mezi vrstevníky;  

- využívání školního vzdělání a výcviku k nabytí znalostí, dovedností a schopností pro 

bezprostřední využití v extremistické scéně (nácvik bojových umění v kroužcích 

sebeobrany apod.);  

- využití školních prostor, zařízení a přístrojů ve prospěch extremismu (např. využití 

školních počítačů a serverů k vytváření a umístění extremistických internetových 

stránek);  

- zanedbávání školních povinností kvůli volnočasovým extremistickým aktivitám mimo 

školu (škála mimoškolních extremistických aktivit je široká).  

 

Doporučený postup: 

1. Zjistit hloubku extremistického přesvědčení či rasistických, xenofobních anebo 

antisemitských postojů u jednotlivců a zjistit jejich případné vazby na 

extremistickou scénu mimo školu.  

2. Zjistit rozšíření uvedených postojů v kolektivu, třídě, škole.  

3. Vyvolat diskusi o problémech souvisejících s uvedenými postoji s cílem odhalit 

jejich příčinu.  

4. Nabídnout alternativní volnočasové aktivity.  

5. Zaměřit výuku na tyto problémy.  

6. Okamžitě a razantně vystoupit proti projevům intolerance mezi žáky vyvolanými 

uvedenými postoji a názory.  

7. Pozvat experty k diskusi s žáky.  

8. Informovat rodiče v případě zjištění uvedených hlouběji zakotvených postojů  

a nabídnout jim spolupráci.  

9. V případě závažných projevů (především násilných) informovat bezpečnostní 

složky (Policii ČR). 

 

Koho a kdy vyrozumět: 

Rodiče vyrozumět v případě opakovaných verbálních či vizuálních projevů s možným 

extremistickým podtextem či v případě odůvodněného podezření na účast žáka v konzistentní 
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extremistické partě a v případě užití násilí s extremistickým, rasistickým xenofobním anebo 

antisemitským podtextem.

Policii vyrozumět v případě podezření na promyšlenou a extremisticky, rasisticky, xenofobně 

nebo antisemitsky motivovanou činnost (např. opakované rasistické verbální výpady se 

závažnými dopady na psychiku terčů takových výpadů apod.) a na takto motivované vážnější 

formy násilí.



12) Nová náboženská hnutí

Pod pojmem „sekta“ rozumíme v kontextu primární prevence rizikového chování určitou 

ohraničenou sociální skupinu, jejíž členové sdílejí ideologický koncept, jehož prostřednictvím 

se skupina vymezuje vůči svému okolí, a dochází při tom k postupné sociální izolaci, 

manipulaci a ztrátě soukromí. 

 

Rizikové faktory (potřeba jedince): 

- někam patřit (společenství, parta, kolektiv)  

- být přijímán jako osobnost (prosadit se)  

- ulehčit si v odpovědnosti za své rozhodování  

- altruismus (pomoci druhým)  

- založit kvalitní rodinu  

- poznávat, vědět víc, vzdělávat se  

- zásady zdravého života  

- touha po moci  

- ovlivnit osud ve svůj vlastní prospěch  

- orientace v nepoznaném – magickém, mystickém, záhady  

- zasloužit si své spasení  

- nalézt smysl života  

- zbavit se stereotypu, nespokojenost s konzumem  

 

Rizikové faktory (nabídka sekty): 

- přátelství, „dokonalé“ vztahy  

- lichocení, obdiv   

- jasné vedení, šablony – stačí plnit  

- služba, podíl na záchraně světa  

- zaručené recepty na dokonalou rodinu  

- studium, kurzy, meditace, vyšší vědomí  

- zásady života v souladu s přírodou  

- možnost růstu v hierarchii sekty  

- metody, techniky, principy jeho ovládání  

- možnost prožít, porozumět a ovládat to  

- úkoly, úkony (plněním – zdánlivá jistota)  

- konkrétní a konečné naplnění této potřeby  

- zvláštní, alternativní životní styl  

-  

Škola vede žáky ke kritickému myšlení, smysluplného trávení volného času a 

zprostředkovává žákům informace o existenci a rizicích sekt.  
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Doporučený postup: 
U každého podezření o výskytu daného jevu by měly být vždy informovány tyto osoby: 

- ředitel školy 

- 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)  

- Policie ČR 

- OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí)  





13) Rizikové sexuální chování

K rizikovému sexuálnímu chování patří předčasný začátek pohlavního života (do této skupiny 

řadíme také zvýšenou konzumaci pornografie před 15. rokem života), vysoká frekvence 

pohlavních styků, náhodné známosti, promiskuita, prostituční chování, prezentování vlastních 

explicitně erotických materiálů na internetu, krvavé sexuální praktiky, vaginální, anální a 

orální styk bez použití kondomu mimo dlouhodobé partnerství, kde se předpokládá věrnost 

partnerů. 

Dítě může být buď aktivním konatelem rizikového sexuálního chování, nebo jeho obětí.  
U dětí a dospívajících mohou na rizikovost upozornit jednak nevhodné sexuální projevy, 

jakými jsou například nutkavá masturbace nebo atypický sexuální vývoj (je potřeba je odlišit 

od projevů normální sexuální zvídavosti, experimentace s vlastním tělem i tělem druhých 

dětí), jednak projevy nesexuální, které se následně mohou rozvinout až do sexuální deviace.  

U chlapců může docházet k nárůstu fyzické agrese, u dívek spíš k sebepoškozování.  
Na riziko sexuálního rizikového chování nás může upozornit tzv. „triáda symptomů“: noční 

pomočování i po dvanáctém roce života, krutost ke zvířatům a žhářství.  

Projevy sexuální deviace je třeba podchytit včas a také dítěti včas poskytnout adekvátní 

pomoc; jedině tak je možné předejít spáchání trestného činu. 



Ohrožené osoby 

- mladiství (jsou biologicky náchylnější k infekci, praktikují častěji nechráněné 

pohlavní styky, mají častěji krátkodobé vztahy a často odmítají návštěvu 

zdravotnických zařízení)  

- děti (sex s osobou mladší 15 let je trestný čin)  

- homosexuální muži a ženy  

 

Doporučené postupy: 

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.  

Učitel si může všimnout v chování dítěte čehokoliv, co mu přijde nápadné, zvláštní, nebo dítě 

může pedagoga samo vyhledat. Pokud to v učiteli vyvolává určité a oprávněné obavy nebo si 
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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 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. 

 

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.stopnasilinadetech.cz/krizova_linka.htm 

 

 

 

14) Syndrom týraného dítěte – CAN 
Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN - Child Abuse and Neglect). 

Jde o jakoukoliv formu týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, která je pro naší společnost 

nepřijatelná. 

 

Změny v chování dítěte 

- celková stísněnost a nezájem o dění kolem  

- zvýšená opatrnost v kontaktu s dospělými  

- úzkost a vyděšené reakce v přítomnosti konkrétních dospělých osob nebo v situaci, 

kdy je dítě s dospělým samo  

- vyhýbání se školním a mimoškolním aktivitám  

- nápadně lhostejné postoje, výroky typu „mně je to jedno“  

- agresivní napadání a šikanování vrstevníků  

- zvýšená citová dráždivost a agresivní projevy na sebemenší podněty  

- potíže se soustředěním a zhoršení prospěchu ve škole  

- váhání s odchodem domů po vyučování  

- neomluvené absence ve škole  

- odmítání jídla nebo přejídání  

- sebepoškozování  

- útěky z domova  

 

Známky na těle dítěte 

- opakovaná zranění včetně zlomenin  

- modřiny  

- řezné rány 

- otoky částí těla, například rtů, tváří, zápěstí  

- stopy po svazování 

http://www.stopnasilinadetech.cz/krizova_linka.htm
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- otisky různých předmětů na těle  

- natrhnutí ucha  

- otisky dlaně a prstů 

- stopy po opaření nebo popálení cigaretou  

 

 

Doporučený postup: 

I. Náhlé změny jako alarm  

První, co musí učitel udělat, aby mohl týranému dítěti pomoci, je vůbec všimnout si a odhalit 

to, že dítě nese nějaké stopy týrání. Jde jednak o změny chování žáka, jednak o fyzické 

známky vypovídající o násilném zacházení s dítětem.  

Jedním z nejčastějších signálů ukazujících na možné týrání doma je náhlé podstatné zhoršení 

prospěchu žáka. Dítěti začne být úplně jedno, zda dostane dobrou, nebo špatnou známku.  

Z veselého dítěte se často stane úzkostný žák, který je neprůbojný. Může mít zároveň 

nejrůznější problémy ve vztazích se spolužáky – dítě, které bylo dříve kamarádské, se začne 

najednou ostatních stranit, nebo se může naopak začít chovat vůči nim agresivně. U žáka se 

mohou projevit také nejrůznější poruchy v pravidelných návycích – spaní (do školy chodí 

pozdě) nebo stravování (při obědě opakovaně nedojídá).  

Pokud jde o tělesné známky, zvláště učitel tělocviku má jedinečnou možnost všimnout si 

různých modřin, odřenin či nezvyklé únavy či apatie žáka.  

Zvláštní kategorií jsou méně viditelné, a zároveň o to citlivější signály, které nicméně učitel 

může zaregistrovat. Jejich skutečná diagnostika je však již věcí odborníka. Jde například  

o potíže při sezení v lavici, které mohou ukazovat na poruchy zažívání nebo třeba na krev  

v moči. 

 

II. Rozhovor s žákem je klíčový  
Když učitel po zpozorování neklamných známek vzbuzujících podezření na syndrom 

týraného dítěte dojde k závěru, že dítěti je potřeba pomoci, měl by se vždy nejdříve pokusit 

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.  

Předpokládá se, že rozhovor povede většinou třídní učitel. Nic by však nemělo bránit tomu, 

aby ho vedl i jiný 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. 

 

III.  Když je dítě nedůvěřivé  

Je prakticky nemožné stanovit přesnou hranici toho, kdy by měl učitel již ustoupit z role 

prvního kontaktu ve věci týraného dítěte a o problému informovat další instituce. Každý 

případ je individuální. Především v situaci, kdy 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 
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dítě přimět k identifikaci, snaží se ho ještě přesvědčit, aby se obrátilo na kohokoliv, komu 

důvěřuje.  

Neměli bychom také zapomínat na ostatní žáky, mezi nimiž se týrané dítě ve škole pohybuje. 

Učitel by se proto měl také obrátit na jeho spolužáky nebo sourozence a zeptat se jich, zda  

o příčině jeho problémů nevědí něco bližšího.  

Vystoupení týraného dítěte z anonymity je to nejtěžší, co po něm můžeme chtít. Nepochybně 

to souvisí s faktem, že má totiž mluvit o tom, jak mu ubližují jeho nejbližší. 

 

 

 

IV. Rodič může situaci ujasnit 

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.   

 

 

V. Na řadě je odborník  

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. 
 

 

15) Rizikové chování v dopravě 

 

Rizikové chování v dopravě můžeme obecně charakterizovat jako takové jednání, které vede 

v rámci dopravního kontextu k dopravním kolizím a následně k úrazům nebo úmrtím. Dělíme 

ho zejména podle cílové skupiny, o které pojednáváme.  

 

Základní dělení představují motorizovaní a nemotorizovaní účastníci dopravy: 

a) chodec,  

b) cyklista,  

c) cyklista v městském prostředí,  

d) cestující hromadnou dopravou,  

e) spolujezdec v motorizovaném vozidle,  

f) řidič mopedu nebo motocyklu s objemem do 50 cm3.  

 

Dělení podle věku:  

1. stupeň základní školy – chodec, cyklista a cestující hromadnou dopravou,  

2. stupeň základní školy – cyklista v městském provozu,  

střední škola – cyklista v městském provozu, řidič mopedu a motocyklu do 50 cm3, 

spolujezdec.  

 

Dělení podle typu rizikového chování: 

- rizikové chování způsobené vlivem návykových látek (alkohol a jiné drogy),  
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- rizikové chování způsobené neznalostí dopravních předpisů,  

- rizikové chování způsobené osobnostními faktory (agresivní jednání, vyhledávání 

vzrušujících zážitků, depresivita, přeceňování vlastních schopností).  

 

V rámci preventivních aktivit v dopravě předcházíme: 

- nehodám (selhání dopravního systému),  

- úrazům, 

- ztrátám na životech, 

- psychickým traumatům, 

- materiálním škodám, 

- negativním ekonomickým dopadům (např. jako důsledku dopravního kolapsu),  

- ničení životního prostředí. 

 

 

Doporučené postupy: 

 

I) Dopravní výchova 

a) dopravní besedy v prostředí školní třídy – může vést dopravní policista, dopravní 

psycholog, vyškolený pedagog,  

b) použití multimediálních pomůcek – ilustrace prostřednictvím audiozáznamu, PC her, 

přehrávání scének, různých ilustrovaných materiálů (např. pro výuku dopravního 

značení),  

c) praktický nácvik na dopravním hřišti,  

d) exkurze (pracoviště dopravní policie, dopravní podnik aj.). 

 

 

II) Práce s rodinou 

Formou poskytování informací na rodičovských schůzkách, případně individuální 

konzultace s rodiči. Za vhodné považujeme poskytnutí informačního materiálu rodičům, 

podle způsobu dopravy jejich dítěte do školy. 

 

 

III) Práce s osobností dítěte 

Za vhodné považujeme indikaci prostřednictvím pozorování při dopravní výuce (případně 

na dopravním hřišti), nebo dle rizikových faktorů (uvedených výše) zjištěných při 

screeningu rizikového chování obecně. Ve výjimečných případech může jít také  

o informace od policie (přestupky nebo trestné činy). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruntál, 1. 9. 2019 


