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1. 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. 

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. 

Přechovávání návykových látek je vždy protiprávní jednání. 

 

Konzumace návykových látek ve škole 

V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci návykové látky (NL) v prostorách školy nebo v době 

školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci 

zabránit. 

 

1. 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. Tento záznam založí školní metodik prevence do 

své agendy a vyrozumí vedení školy. Odebraná návyková látka se uloží před svědkem na 

bezpečném místě.  

2. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický 

pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 

3. 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 a uvědomí zákonné zástupce žáka. 

4. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu 

školy. Především ihned vyrozumí vedení školy a zákonné zástupce žáka. 

5. 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. 



6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 

Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa 

bydliště dítěte. 

10. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola 

informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

11. 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. 

12. Prokázané navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za 

rizikové a protiprávní jednání. 

Distribuce návykových látek ve škole 

Distribuce NL 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 NL 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 (provinění v případě nezletilého žáka) - ale toto 

množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem. 

1. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci NL, musí o 

této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se 

jedná o podezření ze spáchání trestného činu. 

2. 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. 

3. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem 

popsaným níže. 

 

Nález návykových látek ve škole 

A.  V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují 

za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 

1. Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 



2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy spolu s písemným záznamem. 

3. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. 

4. 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. 

 

B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují 

za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 

1. Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

3. 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. 

4. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky 

a informuje zákonného zástupce nezletilého žáka. 

5. 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. 

 

C.  V případě, kdy pracovníci školy mají důvodné podezření, že některý z žáků má NL u sebe, 

postupují takto: 

1. 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. 

2. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného 

zástupce nezletilého žáka. 

3. 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. 

 

 

 

 

 

 



2. 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. 

 

1. komunikujeme s rodiči dítěte a domlouváme případné akce orientované na zvýšení 

kompetencí dítěte v dopravním systému (ideálně dle informací od rodičů, v jakých dopravních 

situacích se jejich dítě pohybuje). 

2. Výjimečně kontaktujeme policii, a to zejména v případě, kdy jsme svědky aktivit dětí, které 

mohou vést k dopravním nehodám. 

 

 

 

3. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY 

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. 

Základním kritériem anorexie je nízká tělesná hmotnost (alespoň o 15% nižší než odpovídá věku a 

výšce) a aktivní snaha hubnout nebo nepřibrat (nemocní někdy popírají snahu hubnout, ale mluví o 

zdravé výživě a životním stylu). Postupně si zvykají na snížený příjem energie, nadměrnou 

sebekontrolu v jídle a často i zvýšený energetický výdej, snadno se cítí přejedeni. Bývá rozlišován 

nebulimický (restriktivní) a bulimický (purgativní) typ mentální anorexie, kdy v jejím průběhu 

dochází k opakovaným epizodám přejídání nebo zvracení, užívání laxativ nebo diuretik. 

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. Někdy je rozlišován purgativní (vyskytuje se zvracení, laxativa nebo 

diuretika) a nepurgativní (ke kontrole hmotnosti jsou využívány přísné diety, hladovky nebo 

intenzivní cvičení) typ bulimie. 

1. Kontaktovat 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. 

2. 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. 

 

 

 

 



4. ALKOHOL 

V kompetenci pedagogických a preventivních pracovníků/pracovnic ve škole je zajistit bezpečné 

prostředí a smysluplné preventivní působení napříč věkovými kategoriemi dětí i tématy spojenými 

s rizikovým chováním. Pro otevřenou komunikaci s dětmi je vhodné uvědomovat si vlastní postoje 

k užívání alkoholu a obecně k rizikovému chování a reflektovat také své chování ve vztahu k nim 

(učitel/ka působí na děti jako vzor). V dalším textu je užíván pojem pracovník, učitel, poradce, lékař, 

odborník aj. souhrnně pro osoby mužského i ženského pohlaví. 

Nad tento rámec základního preventivního působení může učitel v mnoha případech odhalit problém 

v jeho počátcích a často stačí včasné usměrnění dítěte, které je pak schopné korigovat své chování. 

V případech, kdy je problém závažnější, by měl učitel pomáhat při zajištění vhodné odborné péče. 

Učitel není specialista na řešení problémů se závislostí a také nenese odpovědnost za řešení problémů, 

které přesahují jeho kompetence a poslání. V podmínkách základní školy není velký prostor na 

aktivní intervenci ze strany pedagoga, ani není možné zásadní intervenci od učitele očekávat. 

Nicméně je možné rozpoznat problém a v takovém případě je nutné jednat s rodiči, školním 

psychologem nebo poradnou. 

 

1. Jestliže si žák nebo student přinesl do školy alkohol a jde o porušení školního řádu, škola má 

postupovat podle § 31 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Žákovi nelze prohledávat 

osobní věci.  

2. V případě nezletilého žáka spolupracujeme s rodiči (zákonnými zástupci dítěte. Je vhodné 

zjistit, od koho žák alkohol získal. Pokud žák uvede, že alkohol zakoupil v obchodě, je namístě 

vyrozumět Policii ČR nebo obecní policii o tom, že dochází k prodeji alkoholu dětem, aby 

bylo provedeno šetření. Pokud pedagogický pracovník zjistí, že žák má u sebe alkohol, může 

jej vyzvat, aby se ho zbavil nebo jej odložil, zároveň je možné uplatnit sankce podle školního 

(vnitřního řádu). 

3. V případě, že žák uvede, že alkohol vzal doma, je rozhodně vhodné událost probrat 

s rodiči dítěte a upozornit je na to, že musí zabránit tomu, aby se dítě k alkoholu dostalo, musí 

být přijata náležitá opatření, neboť rodiče jsou zodpovědní za výchovu dítěte. V případě, že 

se situace opakuje, je vhodné oznámit věc orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen 

OSPOD) k provedení šetření v rodině. Jestliže se jedná o opakovaně nespolupracující rodiče, 

je namístě řešit situaci, kdy dítě přineslo alkohol z domu, přímo s Policií ČR. Lze podat 

oznámení, aby policie posoudila, zda nedochází k páchání trestné činnosti v rodině žáka nebo 

studenta.  

4. Pokud žák nebo student ve škole požil alkohol, okamžitě mu v další konzumaci 

zabráníme. V případě potřeby je poskytnuta předlékařská první pomoc pro intoxikaci 

alkoholem, při ohrožení života nebo zdraví se neprodleně volá zdravotnická záchranná služba 

na tísňové lince 155.  

5. Pokud je nezletilý žák ve stavu vylučujícím další vzdělávání, musíme vyrozumět 

zákonného zástupce, aby si dítě přišel vyzvednout. Se zákonným zástupcem je nutné také 

následně řešit, kde dítě alkohol vzalo a proč ho konzumuje ve škole.  

6. Konzumaci alkoholu ve škole je dobré řešit podle školního řádu, se zákonnými zástupci, 

opakované porušení hlásíme OSPOD a Policii ČR. V takovém případě lze doporučit 

postup, kdy si zákonný zástupce odvede žáka a následné vyučující hodiny nejsou žákovi 

omluveny. Opakované podávání nebo prodávání alkoholu dítěti, pokud zjistíme, kdo alkohol 



podal nebo prodal, zakládá podezření z trestného činu podávání alkoholu dítěti podle § 204 

trestního zákoníku, viz výše.  

7. Jestliže žák nebo student nabízí ve škole alkohol ostatním žákům, dopouští se přestupku, 

viz výše. Pokud by podal alkohol jinému žákovi ve větší míře, opakovaně nebo sice v malém 

množství, ale velkému počtu dětí najednou (ve větší míře), může se jednat o podezření ze 

spáchání trestného činu podání alkoholu dítěti podle ustanovení § 204 trestního zákoníku 

(není zde ale povinnost takové jednání překazit ani oznamovací povinnost podle trestního 

zákoníku). Při zjištění této skutečnosti je namístě přivolat Policii ČR k prošetření události a u 

nezletilého žáka vyrozumět zákonné zástupce. V případě, že je ohrožen život a zdraví dítěte, 

je nutné zavolat zdravotnickou záchrannou službu. Namístě je také vyrozumění OSPOD, 

neboť se jedná o dítě požívající alkohol (jsou naplněny podmínky uvedené v § 6 zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí), a to podléhá oznamovací povinnosti. 

8. V případech, kdy se jedná o osobu mladší 18 let, je postup školy založen zpravidla pouze na 

školském zákoně: i) přinesení alkoholu do školského zařízení, ii) přinesení alkoholu 

z domova, iii) požití alkoholu ve školském zařízení. V případě nabízení alkoholu ve školském 

prostředí se může jednat o podezření z přestupku (případně, při splnění dalších, přísnějších 

podmínek, i o podezření ze spáchání trestného činu), a v takovém případě má školské zařízení 

možnost volat Policii ČR. 

 

 

5. SYNDROM 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. 

Statistiky uvádějí, že CAN v ČR trpí v současné době 1 – 2 procenta dětské populace, což představuje 

20 – 40 tisíc dětí. Dítě nejčastěji poškozují jeho rodiče a další členové rodiny, pokud jsou k dítěti 

necitliví a bezohlední a pokud je podřizují nebo využívají k uspokojení vlastních potřeb. Takové 

chování můžeme chápat jako zneužití fyzické síly nebo psychické nadřazenosti a moci dospělého nad 

podřízeným a závislým dítětem. 

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 tr. činu a neoznámení tr.činu. 

 

1. 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. 

2. V situaci, kdy se učiteli nedaří navázat komunikaci s žákem, je dobré obrátit se na 

pedagogicko-psychologickou poradnu. 

3. Jednou z možností je, že učitel žákovi, který se nechce se svým problémem svěřit, doporučí, 

aby se obrátil na Linku bezpečí. 

4. Zvážit možnost pozvání rodičů do školy. 

5. Pokud učitel od rodičů nic nezjistí, a dítě se chová i nadále nezvykle, jde o další důvod 

k zapojení odborníka. 

6. 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. 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. 

 

Doporučený postup při sexuálním zneužívání 

 

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 navažte o přestávce nebo po vyučování rozhovor, ale tak, 

abyste nebudili nežádoucí pozornost. Jestliže vám dítě potvrdí vaši domněnku, postupuje jako výše. 

Nevyslýchejte ho a nepodsouvejte mu své názory, nechejte ho volně vyprávět. 

 

Dozvím se to od spolužáků nebo z jiných zdrojů 

Nejprve přemýšlejte, jestli tomu nasvědčuje i vaše pozorování. Pokuste se s dítětem navázat 

rozhovor, ale do ničeho ho nenuťte. Prostředníkovi řekněte, že je důležité, aby za vámi přišlo 

zneužívané dítě samo. Nevyšetřujte a nijak nepátrejte. Jestliže si nejste jistí, oznamte 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 

oznamte policii, rodičům a orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Chovejte se pevně a 

jednoznačně a dítě neopouštějte až do příchodu rodičů. 

 

 

6. ŠKOLNÍ ŠIKANOVÁNÍ 

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

případně skupinu žáků.  Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků 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 moderních komunikačních 



prostředků, především prostřednictvím internetu a mobilu (viz kap. 7. kyberšikana) 

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

třídní nebo jinou skupinou spolužáků (zde je potřeba citlivě zvážit, zda se jedná o šikanu, či jde o 

projev nedostatečně rozvinutého sociálního cítění žáků). Nebezpečnost působení  šikany spočívá 

zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví 

oběti. 

Za šikanování se nepovažuje škádlení a jednorázová agrese. Například, když se poperou dva 

přibližně stejně silní žáci například kvůli dívce, která se jim líbí oběma, nejde o šikanování, protože 

tu chybí nepoměr sil, kdy oběť se neumí nebo z různých příčin nemůže bránit. 

V prvé řadě musíme vědět, že podstatnou vlastností šikanování je skrytost a nepřístupnost. Je to dáno 

především tím, že často všichni přímí i nepřímí účastníci šikany, včetně obětí z různých důvodů a 

pohnutek brání jejímu odhalení. Tento mechanismus se označuje jako základní zakrývající systém 

nebo také komplot velké šestky. Je proto důležité, abychom uměli rozpoznat přímé a nepřímé signály 

šikanování, které bývají obvykle nenápadné. 

• Musíme porozumět trojrozměrnému modelu šikanování, v němž je fenomén chápán jako 

nemocné chování, závislost a těžká porucha vztahů. 

• Musíme znát základní a neobvyklé formy šikany. 

Tyto poznatky je potřeba chápat jako nezbytné klíče pro promyšlený výběr nejúčinnějších metod. Bez 

práce s těmito indikačními kriterii není možná bezpečná pomoc. Jestliže nejsou při léčbě rozlišována 

vnitřní stadia šikany a nepracuje se s pravými formami šikanování, potom je naše pomoc riziková a 

v zásadě vždy chybná. 

 

1. Při zhodnocování projevů násilí vždy posuďte, zda jsou přítomny znaky šikanování: 

záměrnost, opakování, samoúčelnost agrese a nepoměr sil. 

2. Odlišit šikanování od čtyř typů škádlení. Rozlišujeme přátelské, divoké, neobratné a 

agresivní škádlení. 

3. Když víme, že se jedná o šikanu, potom se o ní musíme  dozvědět co nejvíce, aby naše pomoc 

byla diferencovaná a cílená. 

4. Především se zaměřujeme na dvě základní kriteria. Jsou jimi posouzení šikany ze tří 

praktických pohledů a určení formy šikany. To nám poslouží pro určení základního směru 

léčby a nastavení hranic, kdy může šikanu řešit škola sama a kdy musí spolupracovat 

s odborníky specialisty ze školních servisních zařízení (PPP, SVP atd.) a odborníky ze státních 

i nestátních institucí (OSPOD, policie apod.) 

5. Oslovit, informovat výchovného poradce, metodika prevence, vedení školy. Další postup 

je složitý (viz příloha 6 Metodického doporučení MŠMT). 

 

Situace, které zvládne škola sama 

1. První pomoc pro obyčejnou počáteční šikanu. 

2. Celková léčba pro řešení prvních dvou stadií šikanování. 

 

Scénáře, kdy potřebuje škola pomoc zvenku 

3. První pomoc pro komplikovanou počáteční šikanu. 



4. První pomoc (krizové scénáře) pro obyčejnou pokročilou šikanu. 

5. První pomoc (krizové scénáře) pro komplikovanou pokročilou šikanu, patří 

    sem např. výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynčování. 

6. Celková léčba pro třetí stadium šikanování s běžnou i komplikovanou formou, 

    ZIP - Základní intervenční  program (u organizovaných šikan, od třetího stadia 

    vždy v kombinaci s první pomocí) 

 

 

7. KYBERŠIKANA 

Kyberšikana je forma agrese, která se uplatňuje vůči jedinci či skupině osob s použitím informačních 

a komunikačních technologií (počítačů, tabletů, mobilních telefonů a dalších moderních 

komunikačních nástrojů), a ke které dochází opakovaně, ať už ze strany původního agresora či dalších 

osob - tzv. sekundárních útočníků (např. opakované sdílení nahrávky, opakované komentování apod.). 

Ačkoli je kyberšikana zpravidla definována jako činnost záměrná, může vzniknout i nezáměrně – 

např. jako nevhodný vtip, který se v on-line prostředí vymkne kontrole. 

Kyberšikana je často zaměňována s tzv. on-line obtěžováním. Termínem on-line obtěžování 

označujeme jednorázové útoky, jejichž dopad je pouze dočasný. „Opravdová“ kyberšikana musí 

splňovat zejména kritéria opakovanosti, musí být dlouhodobá a musí být vnímána jako ubližující. 

Oběť se pak nedokáže útokům účinně bránit, existuje mocenská nerovnováha. 

 

U kyberšikany je obtížné: 

a) zajistit rychlou ochranu oběti (např. odstranit diskusní skupinu či profil, ve kterém ke 

kyberšikaně dochází, zajistit odstranění dehonestujících materiálů z internetu a zastavit tak 

další šíření kyberšikany atd.), 

b) zajistit dostatečný počet svědků (u kyberšikany často chybí svědci, publikum je značně 

anonymní a nelze identifikovat, kdo má o kyberšikaně informace), 

c) vystopovat útočníka (u tradiční šikany útočníka známe, u kyberšikany však útočník často 

vystupuje pouze pod přezdívkou, využívá falešné profily atd.), 

d) rozpoznat, kdy jde o kyberšikanu a kdy ne (žáci často nerozpoznají hranice kyberšikany a 

neví, jak se s ní vypořádat, neví, koho kontaktovat, jak postupovat, jaké kroky podniknout). 

 

1. Škola by se kyberšikanou měla zabývat vždy, když se o ní dozví 

2. Základním úkolem pak musí být zmapování konkrétního případu, který nám pomůže 

rozhodnout se pro správný postup řešení. 

3. Podpořit oběť a zajistit její bezpečí. 

4. Zajistit co nejvíce důkazních materiálů. 

5. Incident vždy vyšetřit. 

6. Informovat rodiče. 

7. Zkonzultovat řešení s dalšími institucemi. 

8. Žádat konečný verdikt a informace. 

9. Zvolit odpovídající opatření. 



10. Realizovat preventivní opatření. 

11. Oslovit, informovat výchovného poradce, metodika prevence, vedení školy. Celkový postup 

je složitý (viz příloha 7 Metodického doporučení MŠMT). 

 

 

8. HOMOFOBIE 

Homofobie v nejširším slova smyslu zahrnuje postoje a chování vyjadřující nepřátelství vůči lidem 

s menšinovou sexuální orientací či pohlavní identitou, respektive vůči lidem, kteří vybočují 

z běžných genderových norem.  

 

Toto rizikové chování souvisí s dvěma dalšími problémovými oblastmi, kterými jsou šikana 

a extremismus. Homofobní postoje často vedou k šikaně namířené vůči lidem, u nichž je známa nebo 

se předpokládá menšinová sexuální orientace. Tou jsou často postiženi i heterosexuální lidé, kteří 

nesplňují v očích svých vrstevníků genderové stereotypy, tj. představy o tom, jak se má chovat 

a vypadat „správný chlapec“ či „správná dívka“. Podle populační studie z USA dokonce počet 

heterosexuálních lidí zasažených homofobně motivovanou šikanou či obtěžováním přesahuje počet 

lidí homosexuálních setkávajících se s tímto problémem. 

 

V souvislosti s homofobií se může objevit podezření na různé trestné činy, například: poškození 

cizí věci (§228), projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§404) 

omezování osobní svobody (§171) či ublížení na zdraví (§146) 

 

1. Méně výrazné projevy homofobie může řešit pedagog sám za pomoci školního metodika 

prevence, školního psychologa či odborníka z některé nevládní neziskové organizace. 

2. V případech závažnějších forem homofobních projevů, zejména rozvinuté šikany je vhodné 

kontaktovat především pracovníky pedagogicko-psychologických poraden. 

3. Je-li podezření na spáchání trestného činu, potom je třeba kontaktovat Policii ČR 

v souladu s pokynem MŠMT. 

 

 

9. EXTREMISMUS, RASISMUS, XENOFOBIE, ANTISEMITIMUS 

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. 

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.   

 Extremismus lze dělit na: 

- pravicový (odmítá rovnost lidí a na tomto základě potlačuje svobodu některých z nich); 

- levicový (absolutizuje rovnost lidí na úkor individuální svobody); 

náboženský (nárokuje suverenitu náboženského vyznání na úkor excesivního porušení lidských práv 

a individuální svobody); 

- etnicko-regionální (nárok na suverenitu a separaci vlastního etnika anebo regionu vede k excesům 

potlačování svobody jiných). 

- environmentální (zájmy subjektivně pojaté přírody a jejich částí jsou nadřazeny demokratickým 

principům a prosazovány excesivně na úkor lidské svobody) 

 

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/studenty. 

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)   

 

• Rodiče vyrozumět v případě opakovaných verbálních či vizuálních projevů s možným 

extremistickým podtextem či v případě odůvodněného podezření na účast žáka 

v konsistentní 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. 

 

 

10. VANDALISMUS 

Vandalismus patří mezi jevy rizikové, škodlivé a jdoucí proti stávajícím společenským normám. 

Jako vandalismus se označuje svévolné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku či 

podobných statků, které nepřinášejí pachateli žádné materiální obohacení a pro které pachatel 



zpravidla nemá žádný motiv - většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či pro potřebu odreagovat 

se.  

Pod vandalismus řadíme projevy chování, které jsou namířené proti druhé osobě či skupině lidí 

a jejich majetku. Jedná se např. o poškozování a ničení veřejného a soukromého majetku či věcných 

hodnot, ničení přírody, kulturních a společenských objektů. 

Ve škole se jedná nejčastěji o poškozování školního majetku či věcí spolužáků. Útoky na věci mají 

za následek jejich úplné zničení (ulomené části nábytku, prokopnuté dveře, zničené školní pomůcky, 

učebnice části oblečení apod.). Mezi poškozování školního majetku řadíme také sprejerství 

(čmáranice a nápisy na zdech nebo školním nábytku, apod.). Primárním motivem sprejerství nemusí 

být záměrné poškození majetku, ale např. kreativní vyjádření sebe sama u dospívajícího jedince 

(avšak společensky netolerovaným způsobem). 

 

Druhy vandalismu: 

• hrabivý – např. rozbíjení automatů – cíl získat vhozené mince; 

• taktický – cílem je upoutat pozornost; 

• ideologický – upozornit na vlastní postoje nebo požadavky; 

• mstivý – má podobu odplaty za skutečnou nebo domnělou křivdu, 

• odplata za něco (např. žák ničí majetek školy jako pomstu za chování učitele nebo 

špatnou známku); 

• hravý – např. sázka o to, kdo rozbije více oken, pouličních lamp apod.; 

• zlostný – jako výraz zloby nebo závisti (např. ničení drahých aut). 

 

1. Kontaktovat zákonné zástupce (vždy u nezletilých žáků); 

2. Kontaktovat zákonné zástupce (se souhlasem zletilého žáka); 

3. Při odmítnutí spolupráce rodičů, zákonných zástupců nebo při opakovaném 

vandalismu vyrozumět OSPOD (obecní úřad); 

4. Pokud nedojde ke smíru – náhrada vzniklé škody, ohlásit věc Policii ČR (do 5 000 

Kč řešeno jako přestupek, nad 5 000 Kč řešeno jako trestný čin); 

5. Při každém vandalskému činu podávat vždy objektivní informace pedagogickému 

sboru, vychovatelům, žákům a rodičům, aby bylo zamezeno „informačnímu 

šumu“ a překrucování stavu věci; 

6. Při opakovaném vandalismu stejným žákem oslovit pedagogicko-psychologické 

poradenství nebo střediska výchovné péče (souhlas rodičů, zákonných zástupců, u 

nezletilých i zletilých žáků).      

 

 

11. ZÁŠKOLÁCTVÍ 

Nepřítomnost nezletilého žáka základní školy ve škole omlouvá jeho zákonný zástupce, nejlépe již 

první den jeho nepřítomnosti ve škole. Důvody žákovy nepřítomnosti ve škole je zákonný zástupce 

povinen doložit nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (§ 50 odst. 1 

školského zákona). Způsoby, jakými je dokládá, stanoví školní řád. Lhůta tří kalendářních dnů běží 



ode dne, který následuje po prvním dni nepřítomnosti žáka ve škole. Nedoloží-li zákonný zástupce 

důvody žákovy nepřítomnosti v uvedené lhůtě, považuje se žákova nepřítomnost za neomluvenou. 

Přesáhne-li nepřítomnost žáka ve škole tři dny, může škola požadovat, považuje-li to za nezbytné, 

doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci (potvrzení) příslušným praktickým lékařem žáka, 

popř. ošetřujícím lékařem nebo klinickým psychologem, a to jako součást omluvenky vystavené 

zákonným zástupcem nezletilého žáka. 

Je-li vystavení potvrzení lékařem požadováno v  rámci poskytování přímé zdravotní péče hrazené ze 

zdravotního pojištění, je vystavení tohoto potvrzení hrazeno ze zdravotního pojištění. 

Školní docházku eviduje třídní učitel a  při podezření na záškoláctví nebo v případě, že je doklad 

potvrzující důvod nepřítomnosti žáka nevěrohodný, se obrací na zákonného zástupce nezletilého 

žáka, nebo může požádat o spolupráci věcně příslušný správní orgán. 

 

Postup školy při neomluvené absenci 

 

a) První kontakt se zákonným zástupcem při absenci žáka 

1. Při neomluvené absenci v rozsahu alespoň jedné vyučovací hodiny třídní učitel eviduje 

nepřítomnost a vyčká, zda zákonný zástupce žáka omluví a doloží důvody jeho 

nepřítomnosti ve vyučování do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti (§ 50 odst. 1 a 

§ 67 odst. 1 školského zákona), za podmínek stanovených školním řádem. 

2. Třídní učitel upomíná zákonného zástupce žáka k doložení důvodu nepřítomnosti žáka 

vhodným způsobem- přes komunikační systém Bakaláři. 

3. Není-li důvod nepřítomnosti doložen ani po upomínce, třídní učitel o tom učiní záznam 

(obsahující datum nepřítomnosti, datum nástupu žáka do školy, datum a text upomínky). 

Třídní učitel kontaktuje zákonného zástupce a informuje jej o absenci žáka.  

 

• Zákonný zástupce o nepřítomnosti žáka ve škole neví, učitel se dotáže na možný důvod 

nepřítomnosti, probere situaci se zákonným zástupcem dítěte, motivuje jej k rozhovoru 

s dítětem a řešení situace domluvou; 

• Zákonný zástupce o nepřítomnosti žáka ve škole ví, učitel se dotáže na důvod 

nepřítomnosti, který je: 

omluvitelný – učitel vyzve k doložení omluvení důvodu nepřítomnosti žáka ve škole 

neomluvitelný – zde je třeba vzít v úvahu problém, který vedl k absenci dítěte, a postupovat podle 

získané informace (zopakovat důležitost pravidelné školní docházky, případně informovat o 

možnostech a nabídnout službu, kontakt, zprostředkování dávky či jinou pomoc k odstranění faktoru, 

který k nepřítomnosti vedl (poradenství, nezvládá látku – doučování, nutnost péče o domácnost – 

odlehčovací služba, nedostatek peněz na jízdenku do školy – kontakt na příslušný odbor úřadu, …) 

4. Prostřednictvím neformálního rozhovoru učitel zjistí důvod nepřítomnosti dítěte, případně 

možný motiv, který jej k záškoláctví vedl. Společně domluví další postup ve věci (domluva, 

zajištění poradenství, doučování, služby, …). Výsledek je zaznamenán. 

V komunikaci se zákonnými zástupci žáka je vždy třeba klást důraz na pozitivní přístup a 

konstruktivní řešení. Je třeba objektivně popsat situaci, zdůvodnit, proč je tato situace nežádoucí, 



popsat žádoucí stav a domluvit se na opatření, která budou přijata k jeho nastolení. 

Nejpozději postupem od tohoto bodu začíná spolupráce třídního učitele a školního metodika 

prevence na případu konkrétního žáka. O nežádoucím jevu, o kontaktu se zákonnými zástupci, 

o výstupu, který kontakt přinesl, informuje třídní učitel ředitele školy, školního metodika prevence 

a výchovného poradce.  

b) Písemná pozvánka k osobnímu jednání 

1. Nedaří-li se kontaktovat zákonného zástupce žáka, následuje písemná pozvánka k osobnímu 

setkání zákonných zástupců s třídním učitelem, a to v následujícím sledu, pokud zákonný 

zástupce nereaguje: 

neformální – pozvánka k osobnímu setkání s třídním učitelem za účelem konzultace (např. 

prostřednictvím e-mailu nebo jinak doručenou pozvánkou) 

formální, doporučeným dopisem 

formální, doporučeným dopisem s doručenkou (doručenky jsou součástí záznamu o přijatých 

opatřeních), kdy je pozvánka k osobnímu setkání doplněna poučením o opatřeních, k nimž bude 

nutno přistoupit, nepodaří-li se navázat spolupráci se zákonnými zástupci. 

c) Schůzka zákonných zástupců žáka s třídním učitelem 

1. Osobní schůzka, kde je se zákonnými zástupci probrána situace žáka, případně situace 

rodiny, učitel zjišťuje možné příčiny záškoláctví a domlouvá s rodiči postup k nastolení 

žádoucího stavu. V tomto bodě je již o situaci informován školní metodik prevence, 

případně výchovný poradce, který ve věci poskytne své stanovisko spolu s návrhem 

dalšího postupu. V ideálním případě se školní metodik prevence, případně výchovný 

poradce osobního setkání se zákonnými zástupci účastní. Účast žáka je velmi vhodná. 

2. Zápis o schůzce je součástí záznamu o opatřeních, s jehož účelem, jakož i s dalším možným 

nakládáním s ním, budou zúčastnění seznámeni. Zápis bude učiněn do formuláře, a to 

s podpisem všech zúčastněných. S rodiči je domluven termín další schůzky, reflektující 

povahu a závažnost konkrétního případu, jakož i charakter a časovou náročnost opatření, na 

jejichž přijetí ke zlepšení situace se strany dohodly. Na této schůzce je třeba sledovat a 

vyhodnocovat plnění opatření v rámci jednání všech zúčastněných a případně ji opakovat. 

Pokud by opatření plněna nebyla, je nutné nastavit další postup. 

 

 

12. KRÁDEŽE 

Krádež je takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho a to za účelem si ji 

ponechat, používat ji apod., aniž by s tím majitel věci souhlasil, nebo o tom byl informován. Drobné 

krádeže se vyskytují ve všech školách a všech stupních vzdělávací soustavy. Stejně jako v předchozím 

případě, jsou důvody tohoto chování různé a pro vypořádání se s daným jevem je nutné se jimi vždy 

v konkrétním případě zabývat. 

 



1. Každý, kdo se dopustí krádeže na školní půdě by měl mít možnost pohovořit si o svém 

jednání s ředitelem školy. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Zákonné zástupce zloděje vyrozumívejte vždy až poté, kdy budete přesně znát příčiny, 

které dítě k takovému chování vedly. 

5. Jestliže se jedná o škodu většího rozsahu, vyrozumívejte Policii ČR a oznamte podezření na 

spáchání přestupku proti majetku, případně trestného činu majetkové povahy. 

6. Každou nahlášenou krádeží se zabývejte, vyšetřujte ji. Je to důležité poselství jak pro 

poškozeného, tak pro zloděje. Jakmile budete k dětem mít proslovy o krádežích, nezačínejte 

je tím, že si všichni mají na své věci dávat dobrý pozor a vy jste jim říkali, že si to či ono 

nemají do školy nosit nebo to mají zamykat. Tyto informace často vyznívají, jako by za 

krádež mohl poškozený, nikoliv zloděj.  Jakoby normální bylo všechno zamykat a ne 

nekrást. Rozhovory s poškozeným po nahlášení krádeže rovněž nezačínejte tímto způsobem. 

7. O krádeži a jejím šetření proveďte záznam, ze kterého budou jasně vyplývat všechny 

důležité skutečnosti: kdo – kdy – kde – jak – proč – čím. 

 

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. 

 

Kdy 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. 

 

Kdy 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. 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. 

 

 

13. TABÁK 

Tzv. protikuřácký zákon č. 65/2017 Sb. (zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek) definuje, co je tabákový výrobek, kuřácká pomůcka, bylinný výrobek (a to i 

v případě, že neobsahuje tabák) určený ke kouření a elektronická cigareta. Zakazuje prodej 

tabákových výrobků a ostatních výše uvedených výrobků (včetně elektronických cigaret a 

jakýchkoliv jejich součástí) mimo jiné 

• ve škole a školském zařízení; 

• v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž 

předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské 

skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, 

nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení; 

• na akci určené pro osoby mladší 18 let; 

• v dopravním prostředku určeném pro veřejnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou 

dopravního prostředku letecké dopravy; 

• osobám mladším 18 let. 

 

Zákon dále zakazuje kouřit tabákové výrobky a užívat elektronické cigarety mimo jiné: 

• ve škole a školském zařízení; 

• v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž 

předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské 

skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, 

nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení; 

• v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let; 

• ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť; 

• ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní 

hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce; 

• ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek. 

 

 

1. V případě zjištění kouření u dětí a žáků v areálu školy a školských zařízení nebo na 

mimoškolní akci v rámci plnění školní docházky je třeba informovat pedagogického 

pracovníka, který následně zpraví zákonné zástupce. Porušení školního řádu řeší 

odpovědný pedagogický pracovník.  

2. Pedagogický pracovník (třídní učitel, vychovatel, školní metodik prevence) podle závažnosti 

situace intervenuje nejprve u daného dítěte (informuje o porušení školního řádu, případně 

udělí výchovná opatření, sdělí žákovi konkrétní rizika, předá relevantní informace a motivuje 

k nekouření), následně se obrátí na rodiče. 



3. Doporučuje se téma s rodičem diskutovat konstruktivně a citlivě (experimentování 

s tabákem je v dospívání přirozené), snažit se poskytnout relevantní informace včetně 

konkrétních rizik, která v případě kouření dítěti hrozí. Pedagogický pracovník může rodiči 

dále poskytnout odkazy na další informace nebo odborné poradenské služby (např. Národní 

linku pro odvykání kouření). Cílem je problém řešit primárně na úrovni učitel–dítě–rodič. 

4. Pokud rodiče užívání tabáku u dítěte dlouhodobě nereflektují a opakovaně 

s pedagogickým pracovníkem/školou nespolupracují, je možné v krajním případě 

kontaktovat Orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). 

5. V případě, že žáci kouří mimo prostory školy či školského zřízení (např. v parku) mimo 

plnění povinné školní docházky, pedagogický pracovník neuděluje výchovná opatření 

(Miovský et al., 2015). Může o tom informovat rodiče nebo provést krátkou intervenci 

u konkrétního žáka.  

6. Pokud pedagogický pracovník u žáků ve škole či na mimoškolní akci najde tabákové 

výrobky (včetně elektronické cigarety a jejích komponent), ohlašuje to rodičům dítěte. 

Pedagogický pracovník ovšem nesmí žáky prohledávat. Pedagogický pracovník ve škole, 

školském zařízení či na mimoškolní akci může žáka vyzvat k vydání těchto tabákových 

výrobků (nesmí je však bez souhlasu zabavit) nebo může volně položené tabákové výrobky 

odstranit z dosahu osob mladších 18 let (Miovský et al., 2015). 

7. Pokud pedagogický pracovník zajistí u žáka tabákové výrobky, měl by s nimi postupovat tak, 

jak je upraveno ve školním řádu (vnitřním řádu), vhodným postupem je předat proti 

podpisu zákonnému zástupci žáka. Takto by se mělo postupovat také v případě, pokud to 

škola a školské zařízení ve školním či vnitřním řádu nijak upraveno nemá. Dokument 

o navrácení tabákového výrobku zákonnému zástupci přiloží k zápisu o jeho zajištění. 

 

 

 

 

14. KRIZOVÉ SITUACE SPOJENÉ S NÁSILÍM 

Krizové situace spojené s násilím ve školním prostředí zahrnují zejména rizikové chování, které je 

vyvoláno krizovou situací, která přichází z: 

1. vnitřního prostředí - řešení konfliktů neadekvátním způsobem, zejména šikana, kyberšikana, 

vandalismus a další (viz příslušné kapitoly krizového plánu), útok na školu ze strany 

dětí/žáků/studentů (dále jen žáci), případně ze strany pedagogů. 

2. vnějšího prostředí - řešení konfliktů neadekvátním způsobem, násilí způsobené osobou, 

která navštívila školu - obvykle rodič/rodiče žáka, násilí způsobenému osobou/osobami, 

která vnikla do školy nebo jejího okolí a ohrožuje školu násilím nebo jinými prostředky, 

které mohou ohrozit žáky, pedagogy a další pracovníky školy. 

 

Doporučené postupy – viz příloha č. 14 Metodického doporučení MŠMT. 

 

1. Poskytnutí první pomoci. 

 

 



 

15. NETOLISMUS 

Termínem netolismus označujeme závislost (závislostní chování či závislost na procesu) na tzv. 

virtuálních drogách. Mezi ně patří zejména: počítačové hry, sociální sítě, internetové služby (různé 

formy chatu), virální videa, mobilní telefony, televize aj. 

K příznakům netolismu patří: 

• méně vykonané práce, 

• pocit prázdnoty, když není člověk u počítače, 

• ztráta kontroly nad časem stráveným u počítače, 

• brzké vstávání k počítači nebo ponocování u počítače, 

• rostoucí nervozita a neklid, když člověk delší dobu nemůže hrát, 

• přemýšlení o počítači, když ho člověk zrovna nepoužívá, 

• kradení peněz na nákup her, 

• stále více a více času potřebného k uspokojení ze hry, 

• zkreslování, zatajování informací o své závislosti, 

• hraní kvůli úniku od osobních problémů, 

• narušené vztahy s rodinou, 

• zanedbávání učení, 

• opouštění dřívějších zájmů a přátel, 

• zhoršující se školní výsledky. 

 

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. 

 

 

16. 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. Přestože člověk neznalý 

problematiky může sebepoškození lehce vnímat jako pokus o sebevraždu, smrt při sebepoškozujícím 

aktu na rozdíl od sebevražedného pokusu není v naprosté většině případů motivem a cílem jednání 

(ač je ve skupině poškozujících se dětí a mladistvých statisticky osmkrát vyšší výskyt sebevražd než 

v běžné populaci). 

Za patologické sebepoškození se obecně nepovažuje poranění, které je v dané kultuře tolerované a 

jehož primárním cílem je dekorace těla (v naší kultuře typicky piercing a tetováž), sexuální 

uspokojení, spirituální zážitek v rámci rituálních praktik či začlenění se do skupiny vrstevníků nebo 

demonstrace vlastní hodnoty mezi nimi (snaha být „cool“ a „in“). 

 



Existují různé způsoby sebepoškozování (dále také jako SP) s rozdílnou závažností poškození. 

Nejčastěji pozorovaným sebepoškozujícím (automutilačním) chováním je 

• řezání (žiletkou, střepem atd.) 

• pálení kůže. 

Jinými formami jsou 

• škrábání, 

• píchání jehlou, 

• rozrušování hojících se ran, 

• značkování rozpáleným kovem nebo například značkovací pistolí, 

• obrušování popálené kůže, 

• kousání, údery, nárazy, 

• dloubání, tahání kůže a vlasů/ochlupení a další. 
 

 

Obecný doporučovaný postup: 

1. Posoudit aktuální riziko závažného sebepoškození a v případě jeho přítomnosti odeslat 

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

2. Kontaktovat rodinu, systematická dlouhodobá spolupráce s rodinou. 

3. Předat dítě do péče psychologa pedagogicko-psychologické poradny. 

4. Motivovat dítě a rodinu k návštěvě specialisty – krizové centrum, 

psychologická/psychiatrická ambulance. 

5. Ohlašovací povinnost se netýká přímo sebepoškozování, ale doprovodných problémů 

často SP doprovázejících – šikany, sexuálního zneužívání, zanedbávání péče, týrání dítěte 

(syndrom CAN) atd.  

6. Povinnosti hlášení podléhá navádění dětí k sebepoškození/sebevraždě (skupina 

poškozujících se, kyberšikana). 

7. 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. 

 

17. NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ / KULTY / SEKTY 

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. 

Doporučený postup 

1. Máte-li podezření, že se ve vašem okolí objevil nějaký problém z této oblasti, vždy se snažte 

získat co nejvíce informací, než začnete jednat. 

2. Pokud už se rozhodnete jednat, vždy se to snažte konzultovat s odborníky. 

 



18. 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. 

V širším slova smyslu se k rizikovému sexuálnímu chování pojí i další faktory, například asociální 

chování, agresivita, nadužívání alkoholu a drog. Výskyt pohlavních chorob je do značné míry 

indikátorem společenských a výchovných jevů. V prevenci je nutné vycházet z epidemiologie STD 

(Sexually Transmitted Disease = Sexuálně přenosné choroby) a HIV v dané geografické oblasti 

a kulturního a sociálního prostředí cílové skupiny. (Výskyt nově infikovaných virem HIV, 

způsobujícím dosud nevyléčitelné a smrtelné onemocnění AIDS. 

 

1. Základní strategií zůstává, že je potřeba brát každé sdělení dítěte vážně.  

2. 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). 

3. 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). 

4. 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. 

 

19. PŘÍSLUŠNOST K SUBKULTURÁM 

Subkultury jsou přirozenou součástí života dospívajících, inklinace k nim se tedy začíná výrazně 

projevovat od cca 13. roku života. V rámci psychického vývoje tato příslušnost představuje důležitou 

součást přechodu mezi dětstvím a dospělostí. Umožňuje dospívajícímu především odpoutat se od 

pasivního následování hodnot rodičů a autorit, vytváří předpoklad pro budoucí tvorbu vlastní identity 

v rámci společnosti a představuje první krok v rámci nacházení vlastní svébytnosti (proces 

individuace). 

Přestože je přínos subkultur pro psychický vývoj dospívajícího zřejmý, negativním dopadem 

příslušnosti k některým subkulturám může být osvojení si některých forem rizikového chování, 



nejčastěji různé formy závislostního jednání (konzumace nejrůznějších drog či ulpívání na jednom 

typu činnosti).  

Příklady subkultur: anarchismus, emo, Gothic/Witch, Hip-hop, punk, Ska/Reggae, RPG komunity / 

síťové PC hry, Skinheads (pro detaily viz příloha 19 k Metodickému pokynu MŠMT). 

 

1. Samotná příslušnost k subkultuře ještě nic neznamená, nenese automaticky nebezpečí 

výskytu rizikového chování. Negativní pohled na danou subkulturu může být výsledkem 

vlastních předsudků. 

2. Nenechte se zmást vzhledem – to, že někdo vypadá pro dospělého nepřijatelně, ještě nemusí 

znamenat, že se nepřijatelně i chová 

3. Snažte 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 

4. Kritizujte 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“ 

5. Naprostá většina dospívajících je vnitřně nejistá, proto uvítá spíše přijetí než kritiku – na tu 

bude reagovat defenzivně. 

6. Možná rizika dané subkultury berte jako možnost, ne jako jistotu – skutečnost, že v rámci 

dané subkultury existuje zvýšené riziko rizikového chování, ještě neznamená, že tak jednají 

všichni. 

7. Specifická intervence je řízena povahou rizikového chování (viz doporučený postup při 

závislosti na návykových látkách, záškoláctví apod.). 

 

 

20. DOMÁCÍ NÁSILÍ 

Domácí násilí představuje obvykle fyzické, psychické, nebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, 

k němuž dochází skrytě v soukromí. Je typické, že se intenzita násilného chování v průběhu času 

stupňuje, což snižuje schopnost oběti i agresora toto chování zastavit a pracovat na nápravě 

narušeného vztahu. 

Klíčové charakteristiky domácího násilí: 

• Je opakované. 

• Je neveřejné, probíhá v soukromí domácnosti. 

• Eskaluje. Domácí násilí se stupňuje jak ve svých formách (od urážek a ponižování až 

k fyzickému násilí), tak i ve své hloubce (od první facky až po velice brutální napadání, jež 

může vést k ohrožení na životě). 

• Role oběti a agresora jsou jasně rozdělené, nezaměňují se. 

• Zcela zásadní pro identifikaci násilí je zneužívání moci a kontroly, která v oběti vzbuzuje 

strach. 

• Pachatel bývá násilný většinou jen ke své oběti, nikoli navenek, mívá „dvojí tvář“. Okolí se 

může jevit sympatický. Pouze část pachatelů je agresivní i navenek. 



• Pachatel považuje svoje chování za ospravedlnitelné, má pocit nároku na takové chování. 

• K domácímu násilí dochází v cyklech: znamená to, že se střídají období vzrůstání napětí a 

násilí, období relativního klidu a opětovného narůstání tenze a opětovného násilí. 

• Chování oběti je zaměřeno na zajištění přežití (např. minimalizace nebo snižování násilí, 

přebírání odpovědnosti za násilí, ochrana násilníka, setrvávání v násilném vztahu). 

 

Formy domácího násilí: psychické násilí, fyzické násilí, sexuální násilí/zneužívání, ekonomické 

zneužívání, sociální násilí/izolace (pro detaily viz příloha 20 k Metodickému pokynu MŠMT). 

 

Škola tedy obvykle nemůže být tím, kdo primárně zasahuje do řešení situace v rodině. Učitelé ale 

musí vědět, jak v takových případech postupovat, aby jejich intervence násilí v rodině ještě více 

nevystupňovala. 

1. Není úlohou pedagoga, usuzovat na domácí násilí na základě svých pocitů, vyvozovat je 

z chování a projevů dítěte. Pedagog je však povinen jednat v okamžiku, kdy se mu například 

dítě svěří, či pokud zaznamená dlouhodobé nezpochybnitelné známky násilí páchaném na 

dítěti (podvýživa, modřiny aj.). 

2. Situaci nemůže řešit pedagog sám, ale vždy s dalšími odborníky. Vhodné je obrátit se na 

nejbližší středisko výchovné péče. 

3. Pokud se ukáže, že je dítě obětí domácího násilí, které splňuje skutkovou podstatu trestného 

činu, je zaměstnanec školy povinen tuto skutečnost oznámit Policii ČR a OSPOD. Pokud 

tak neučiní, porušuje § 368 Trestního zákona. 

4. Učitel nemůže poskytovat terapeutické služby, nutit dítě k výpovědi či intervenovat v rodině. 

 

21. HAZARDNÍ HRANÍ 

Jako hazardní hraní či hráčství lze označit jakékoliv jednání, které vyžaduje nevratné investice 

(peníze nebo jinou hodnotu) s vidinou zisku založeného na náhodě nebo nejistém výsledku. Součástí 

tohoto chování je představa rychlého získání peněz nebo jiných hmotných výher a nastavení pravidel 

hazardních her tak, že jsou z dlouhodobého hlediska nevýhodné pro sázející a vytvářejí bludný kruh. 

Ti, kteří hrají, získávají patologickou závislost na hře. S tím přichází a rostou finanční problémy, které 

se hráči snaží vyřešit další účastí na hře. To s sebou přináší širokou škálu dalších rizik. 

Poměrně novým a častým jevem u mladých lidí je on-line hazardní hra. Jedná se o službu spojenou 

s peněžitým vkladem do hazardní hry, loterie nebo sázky, která je poskytována na dálku, 

elektronickou cestou a na individuální žádost příjemce služeb (Evropská komise, 2011). Jde tedy o 

hraní prostřednictvím internetu pomocí počítače, tabletu, mobilního telefonu či digitální televize. On-

line hraní je nebezpečné zejména proto, že může být provozováno dlouhou dobu velmi skrytě, je 

takřka všude dostupné, manipuluje se pouze s virtuálními penězi. 

Patologické hráčství je oficiální psychiatrickou diagnózou. 

 

Možné příznaky hazardního hraní u žáka a související problémy: 



Do jisté míry můžeme vycházet z příznaků popsaných v teoriích vývoje závislostí obecně, podle 

kterých se příznaky mohou projevovat na všech rovinách bio-psycho-sociálního modelu. Jde 

konkrétně například o následující příznaky: 

chlubení se hrou a výhrami, používání hráčského slangu, lhaní, utrácení peněz, záškoláctví, změny 

nálad, výbušnost, popudlivost, stranění se kolektivu, samotářství, uzavřenost, nízká sebedůvěra, 

myšlenky na hru, ztráta zájmu o koníčky, problémy doma i ve vztazích a v kolektivu, zhoršení 

prospěchu, krádeže doma a ve škole, psychosomatické projevy, deprese, úzkost, suicidiální myšlenky 

a tendence, užívání návykových látek, závislost na hraní počítačových her a na internetu, raná 

zkušenost s hazardní hrou, potíže s adaptací a pravidly, dluhy, finanční problémy, trestná činnost atp. 

 

Hazardní hraní můžeme dále dělit na: drobné neorganizované, legálně organizované, nelegálně 

organizované (pro detaily viz příloha 21 k Metodickému pokynu MŠMT). 

 

1. V případě podezření, že se nezletilý žák věnuje hazardnímu hraní, by měl učitel (či lépe třídní 

učitel) v první řadě informovat rodiče žáka při osobním setkání. Podporu v této situaci 

mohou poskytnout pracovníci školního poradenského pracoviště (školní metodik prevence, 

výchovný poradce či školní psycholog). 

2. Pokud rodiče odmítají spolupracovat s pracovníkem školy, je škola oprávněna 

vyrozumět obecní úřad, tedy sociálního pracovníka z orgánu sociálně právní ochrany 

dětí (OSPOD). V případě vážného či odůvodněného podezření zákon dokonce určuje 

školskému zařízení za povinnost nahlásit tuto skutečnost OSPOD. 

3. V případě nutnosti návazné intervence pro žáka či třídní kolektiv je možné se obrátit na 

oblastního metodika prevence z pedagogicko-psychologické poradny, který může poskytnout 

metodickou pomoc či školu případně osobně navštívit. 

4. Pokud má učitel důvodné podezření, že byl v souvislosti s hazardním hraním spáchán trestný 

čin (krádež, podvod, ublížení na zdraví atp.), měl by o této situaci informovat ředitele školy a 

v koordinaci s pracovníky školního poradenského pracoviště zvolit vhodný postup vyšetření 

události. O tomto postupu by měl být vyhotoven písemný zápis. Škola má ze zákona 

povinnost se v případě spáchání trestného činu (či podezření na spáchání) obrátit na 

orgány činné v trestním řízení, tj. Policii ČR. 

5. V případě, že se jedná o žáka (studenta) staršího 18 let, tedy plnoletého, i zde mají rodiče, 

kteří k němu mají vyživovací povinnost a se kterými žák (student) žije ve společné 

domácnosti, právo znát jeho prospěch a vše týkající se jeho studia. Škola by i v tomto případě 

mohla rodiče o problému informovat. Pro zajištění větší právní jistoty a jasné dohody se žáky 

se dá záležitost plnoletosti vyřešit i tím, že dá škola všem těmto žákům předem podepsat 

prohlášení, že souhlasí, aby škola podávala jejich rodičům veškeré informace. V případě 

zjištění problému u zletilých je také namístě apelovat na řešení problému jimi samotnými 

a odkazovat je na specializované adiktologické služby a poradny. 

 

 

 

 



22. ŽÁCI S PAS 

Poruchy autistického spektra (dále jen „PAS“) jsou skupinou poruch, které se diagnostikují 

na základě projevů chování. V Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN - 10) jsou označovány 

jako pervazivní (všepronikající) vývojové poruchy, mezi které jsou řazeny mj. dětský 

autismus, atypický autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, jiné pervazivní 

vývojové poruchy, pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná. 

Základní diagnostická triáda PAS zahrnuje různou míru narušení v těchto oblastech: 

• sociální interakce a sociálního chování, 

• verbální i neverbální komunikace, 

• v oblasti představivosti a hry, omezených vzorců chování, zájmů nebo aktivit. 

Stupeň závažnosti poruch bývá různý, typická je také značná variabilita projevů. I v případě 

nejlehčích forem postižení zhoršují sociabilitu a ztěžují zařazení jedince do společnosti.  

 


