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ÚVODNÍ INFORMACE 

Krizový plán školy udává, jakým způsobem postupovat v rizikových situacích pro žáky na půdě 

školy, kdy jsou žáci ohrožováni užíváním návykových látek či rizikovými způsoby chování. 

Role školy v těchto situacích je pouze preventivní a poradenská, šetření provádí Policie ČR. S 

krizovým plánem školy je seznámen pedagogický sbor, rodiče i žáci školy.  

Krizový plán školy je součástí Preventivního programu školy a je uložen na přístupném místě 

ve sborovně školy. Všichni zaměstnanci školy podle něj v případě potřeby postupují. 

 

ŠIKANA 

Program proti šikanování ve škole slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a 

spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje 

postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále pak 

nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Šikanování je mimořádně nebezpečná 

forma násilí, která ohrožuje naplňování zásad a cílů vzdělávání ve škole a školském zařízení, 

kdy dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků. Často zůstává dlouho skryté. Tak i při relativně malé 

intenzitě šikany může u jejich obětí docházet k závažným traumatům s dlouhodobými následky 

a k postupné deformaci vztahů v kolektivu. 

Šikana v zárodečných stádiích se více či méně vyskytuje téměř v každé škole. Proto je třeba 

klást důraz na budování otevřených, kamarádských a bezpečných vztahů mezi žáky ve třídě. Je 

důležité, aby pedagogové uměli rozpoznat a řešit počáteční stadia šikanování.  

 

Vnější charakteristika 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 bránit. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a 

ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Rovněž se může realizovat 

prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu.  

 

Podoby šikanování jsou: 

1. přímá  

- fyzické útoky v podobě bití  

- vydírání  

- loupeže  
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- poškozování věcí  

- slovní útoky v podobě nadávek 

- pomluvy  

- vyhrožování 

- ponižování 

- sexuální obtěžování až zneužívání 

- kyberšikana prostřednictvím elektronické komunikace (útoky pomocí emailů, sms zpráv,  

  vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod.) 

2. nepřímá 

- demonstrativní přehlížení 

- ignorování žáka či žáků 

 

Znaky šikanování:  

a) záměrnost 

b) cílenost 

c) opakování (není podmínkou) 

d) nepoměr sil 

e) bezmocnost oběti 

f) nepříjemnost útoku 

g) samoúčelnost agrese 

 

Formy šikanování: 

- verbální šikana (přímá a nepřímá)  

- psychická šikana, součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií 

- fyzická šikana (přímá a nepřímá) patří sem i krádeže a ničení majetku oběti 

- smíšená šikana  

- kombinace verbální a fyzické šikany, např. násilné a manipulativní příkazy  

 

Odpovědnost školy 

Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením § 29 zákona č.  

561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání jsou 

školy povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech 

vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a 

pro předcházení vzniku rizikového chování. Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany 

v následujících případech:  

a) Dojde i k šikaně v průběhu vyučování, sním souvisejících činností anebo poskytování 

školských služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci jak 

žáka, který je útočníkem, tak žáka, který byl obětí. 

b) Pokud dojde v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku 

nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR či státní zastupitelství.  

c) Škola ohlašuje orgánu sociálně právní ochrany dětí takové skutečnosti, které nasvědčují 

tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný nebo proto, že se ohrožuje 

svým chováním samo. Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a 

nepřijme žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně 

nepřekažení trestného činu.  

 

Základní pravidla primární prevence 



OU a ZŠ Křenovice – KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 2022/2023 

 
Základem prevence šikanování a násilí ve škole je Školní vzdělávací program a Školní řád, 

který podporuje pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky (a mezi žáky a učiteli) a usiluje o 

vytváření bezpečného prostředí školy.  

Pro předcházení, případně řešení případů šikany, má škola možnost spolupracovat s těmito 

institucemi:  

v resortu školství s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, 

speciálně pedagogickými centry 

v resortu zdravotnictví s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a 

zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a 

rodinné terapie 

v resortu sociální péče s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence 

(možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou) 

 

Doporučené postupy 

 

Postup pedagogického pracovníka 

1. Informují-li rodiče pedagogického pracovníka o podezření na šikanování, zahájí okamžitě 

vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem, 

informuje ředitele školy. 

2. Má-li pedagogický pracovník podezření na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování 

šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem, informuje ředitele 

školy. 

3. V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy, spolupodílí se 

na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy. 

4. Vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případech, že se podezření 

neprokáže. 

5. Navrhne v pedagogické radě potrestání agresorů. 

 

Postup ředitele školy 

1. Přijme informaci o šikanování (pedagogický pracovník, rodič, žák) 

2. Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu vlastními silami nebo zda škola potřebuje pomoc  

3. z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a Policií ČR.  

4. V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na 

vyšetřování šikany dle jeho pokynů.  

5. Zajistí informování dotčených rodičů o vyšetřování šikany nebo sám informuje o 

výsledcích vyšetřování šikany, které řídí. 

6. V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat péči 

pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického 

centra nebo dalších odborníků, klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. 

7. V mimořádných případech doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového 

oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně 

příslušném diagnostickém ústavu. 

8. V mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení 

práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní 

výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu. 

9. Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo  

10. skutkovou podstatu trestného činu (provinění) oznámí tuto skutečnost Policii ČR. 

11. Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví 

žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, zahájí 

spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu. 
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12. Projedná v pedagogické radě potrestání agresorů. 

 

Vyšetřování šikany 

Vyšetřování počáteční šikany 

1. Odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany.  

2. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 

3. Nalezení vhodných svědků. 

4. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a  

5. agresorů). 

6. Zajištění ochrany obětem. 

7. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 

8. Informování zákonných zástupců účastníků šikany.  

9. Práce s třídním kolektivem. 

 

Vyšetřování pokročilé šikany 

1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.  

2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 

3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 

4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 

5. Nahlášení policii. 

6. Vlastní vyšetřování rozhovor s informátory rozhovory se svědky, rozhovor s agresory, 

případně konfrontace mezi agresory, není vhodné konfrontovat agresora s obětí. 

7. Informování zákonných zástupců účastníků šikany 

8. Práce s třídním kolektivem, případně změna konstelace skupiny 

 

Postup rodičů při podezření na šikanování 

Postup při podezření na šikanování, o kterém jsou informování, by měl být následující: 

1. Rodiče informují o podezření na šikanování třídního učitele, popřípadě dalšího 

pedagogického pracovníka, při jehož hodinách nebo dohledu nad žáky k šikaně dochází. 

2. Nejsou-li podezření na projevy šikany bezodkladně a uspokojivě řešeny v pravomoci  

3. pedagogických pracovníků včetně metodika prevence či výchovného poradce, obrátí se  

4. rodiče s informací na ředitele školy. 

5. V případech prokazatelných projevů šikany se rodiče přímo obrátí s informací na ředitele  

6. školy. 

7. Jsou-li rodiče přesvědčeni, že postupuje škola při řešení šikanování nedostatečně, je možné  

8. jednat v této záležitosti se zřizovatelem školy nebo podat stížnost na školu České školní  

9. inspekci. Stížnost lze podat písemně, osobně nebo v elektronické podobě a je možné ji 

adresovat příslušnému inspektorátu ČŠI.  

 

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. Předpona kyber- 

značí prostředí, ve kterém se šikana odehrává, tedy kybernetický svět počítačů, internetu a 

mobilních telefonů. Kyberšikana může samozřejmě probíhat i přes jiné technické komunikační 

prostředky, např. pagery, v české realitě jsou však v drtivé většině využívány právě výše 

zmíněné telefony a internet.  
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Vymezení Šikana bývá nejčastěji postihována podle ustanovení zákona č.40/2009 Sb., trestního 

zákona, a to jako např.: trestný čin omezování osobní svobody, vydírání, vzbuzení důvodné 

obavy nebo poškozování cizí věci. /zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník §12-13/ Při 

vyučování je zakázáno používat mobilní telefony. Je zakázáno pořizovat zvukové záznamy a 

videozáznamy v době vyučování i o přestávkách ve všech prostorách školy.  

 

Doporučený postup  

 

1. Zajistit ochranu oběti  

a) z pozice školy – kontaktovat operátora mobilní sítě nebo zřizovatele www stránek, 

profilu 

b) z pozice oběti (rodiče) - nekomunikovat s útočníkem, nesnažit se žádným způsobem 

odradit útočníka od jeho počínání, nevyhrožovat mu, nemstít se, cílem útočníka je 

vyvolat v oběti reakci, ať je jakákoliv  

2. 2. Informovat vedení školy, školního metodika prevence či výchovného poradce.  

3. 3. Zajistit důkazy s podporou IT kolegy  

a) z pozice školy (viz metodické doporučení MŠMT č.j. 21291/2010-28, příloha č. 7)  

b) z pozice oběti (rodiče) - zamezit útočníkovi přístup k vašemu účtu nebo telefonnímu 

číslu a je-li to v dané situace možné, i k nástroji či službě, pomocí které své útoky 

realizuje (kontaktovat poskytovatele služby)  

4. 4. Vyšetřit všechny souvislosti  

a) z pozice školy – vyšetřit všechny souvislosti se zjištěným incidentem zajistit si pomoc 

od IT technika (IT expert, PPP, Policie…), kontaktovat a spolupracovat s webovým 

prostředím, ve kterém k útoku došlo (Facebook, MySpace apod.)  

b) z pozice oběti (rodiče) - pro uchování důkazů oslovit někoho, kdo má vyšší IT 

gramotnost kontaktovat školu a specializované instituce (PPP, Policie, intervenční 

služby specializující se na řešení kyberšikany, psychology apod.)  

5. Provést záznam o dané skutečnosti – datum, čas a místo, popis události, jména aktérů, 

vyjádření žáka, který nahlásil kyberšikanu, popř. jména žáků – svědků.  

6. Uchovat důkazy (škola, zákonní zástupci oběti) - SMS, e-mailové zprávy, zprávy z chatu, 

www stránky apod. Na základě těchto důkazů může být proti útočníkům zahájeno 

vyšetřování).  

7. Informovat zákonné zástupce žáka oběti i zákonné zástupce žáka kyberagresora (NE 

konfrontace oběti a agresora), poučit je, koho je vhodné kontaktovat v případě pomoci 

(Policie ČR, OSPOD, PPP, právní zástupce apod.). Některé případy kyberšikany nespadají 

do kompetence školy.  

8. V závažnějších případech kyberšikany škola kontaktuje Policii ČR (kyberšikana 

naplňuje skutkovou podstatu trestného činu) a OSPOD.  

9. Vyvodit sankce pro kyberagresora dle školního řádu a informovat zasažené žáky, jejich 

zákonné zástupce o výsledcích šetření ve škole a udělených výchovných opatřeních.  

 

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ  

Co to je sebepoškozování  

Autoagresivní chování (agrese zaměřená vůči sobě samotnému)  

Nepřiměřená reakce na působení zátěže  

Nemusí (ale může) souviset s psychickou poruchou nebo psychickým onemocněním  

Může doprovázet různé jevy včetně poruch autistického spektra, mentální retardace, hraniční 

poruchy osobnosti, aj.  

Nejzávažnější poruchou auto agrese je sebevražda  

Jak a proč se děti sebepoškozují  



OU a ZŠ Křenovice – KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 2022/2023 

 
a) Způsoby sebepoškozování – jak  

Poškozování sebe samých (škrábání, kousání, štípání, zarývání nehtů)  

Bití sama sebe (pěstmi, předměty, často hlavou) 

Řezání se (žiletkou, nůžkami, kružítkem, nožem, jehlou, …)  

Pálení se (cigaretou, zapalovačem, svíčkou)  

Skákání z výšky se záměrem ublížit si 

Užívání léků tak (kombinace s alkoholem apod.) 

Požívání nepoživatelných předmětů  

Porušování léčebného režimu, diety (např. u diabetiků záměrné nedodržování léčby) 

Hladovění (některé formy anorexie, záchvatovitého přejídání či bulimie)  

Promiskuita  

b) Důvody sebepoškozování – proč  

Uklidnění, utišení, zvládání silných emocí, útěk od silných emocí, regulace psychického napětí, 

snaha o získání kontroly (kontrola nad vlastním tělem), očištění, sebe trestání, potvrzení 

existence, navození pocitu otupělosti, komunikace (někdy volání o pomoc; upozorňování na 

sebe – deficit pozornosti); někdy se lze setkat se sebepoškozováním ve skupině jako s módním 

trendem 

Jak poznám sebepoškozování  

Dítě má drobná zranění, která neumí dost dobře vysvětlit (řezné ranky, popáleniny na zápěstí, 

předloktí, nohách, zádech, břichu apod., poraněné klouby na rukou, časté odřeniny, rozškrábané 

strupy …) 

Dítě nosí oblečení, které je nepřiměřené denní nebo roční době (většinou oblečení zakrývající 

rány – dlouhé rukávy, dlouhé nohavice nesvléká ani když je vedro) 

Dítě může mít připravené perfektní odpovědi a důvody, kde ke zraněním došlo, jak se staly 

apod.  

Nalezení žiletek, nůžek, zapalovačů nebo nožů atd. na netradičních místech (WC, doma např. 

pod postelí, pod vanou atd.)  

Trávení extrémně dlouhého času za zamčenými dveřmi na WC, doma např. v pokoji, v 

koupelně   

Izolace od zbytku třídy, vyhýbání se společným aktivitám, vyhýbání se tělesné výchově (nechce 

se převlékat před ostatními)  

Co mám dělat, když zjistím, že se dítě sebepoškozuje – nezlehčovat situaci, ale také 

nedramatizovat  

I. Konzultovat situaci se Školským poradenským pracovištěm – školní psycholog, školní 

metodik prevence, výchovný poradce (nebýt v tom sám a obrátit se na odbornou pomoc)  

II. Povinnost oznámit skutečnost zákonným zástupcům – provede výchovný poradce nebo 

třídní učitel  

 

Doporučený postup  

 

Dítě přijde samo a chce pomoci  

Zachovejte klid, vyjádřete podporu, pochopení a uznání, že dítě přišlo samo (uznejte, že je dítě 

v náročné situaci) dejte dítěti prostor, ať vyjádří své myšlenky, pocity, odstraňte předměty, 

kterými si může ublížit, nebuďte na to sami, zajistěte neprodleně profesionální pomoc, 

nečekejte, že s tím bude dítě jen tak schopno přestat, potřebuje pomoci nalézt „náhradu“ za sebe 

zraňování a vyměnit destruktivní chování za nerizikové. S tím mu může pomoci odborník  

Dítě přijde, ale nechce, abych o tom někomu říkal/říkala  

Dítě už o tom mluví, říká si tedy o pomoc, snažte se pochopit, že to má dítě náročné a uznejte 

to, poděkujte za důvěru, dejte dítěti prostor vyjádřit své myšlenky a pocity, vytvořte koalici s 

dítětem a motivujte ho ke spolupráci s psychologem, aby bylo možné řešit příčiny 
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sebepoškozování. Je v pořádku říct dítěti, že vy sami se necítíte být dostatečnými odborníky na 

to, abyste mu sami pomohli a že by bylo dobré obrátit se na někoho dalšího (školní psycholog, 

výchovný poradce), ujistěte dítě o vaší podpoře a o tom, že mu s kontaktováním odborníka 

pomůžete a že se budete snažit dítěti kdykoli pomoci.  

Mám podezření, že se dítě sebepoškozuje   

Konzultujte postup se ŠPP, můžete využít vašeho dobrého vztahu s dítětem a důvěry, která mezi 

vámi je, udělejte si čas a prostor, připravte se na rozhovor,  zjistěte si konkrétní možnosti 

(připravit si k ruce kontakty, které můžete předat dítěti), objektivně popište, čeho jste si všimli, 

co pozorujete (např. všiml/a jsem si, že jsi poslední dobou zamlklá/ý, že se ve třídě moc nebavíš, 

že jsi dlouhou dobu na WC, že máš zranění na rukou …), mluvte o sobě, o svých emocích a 

pocitech (např. mám starosti, že se ti děje něco nepříjemného; mám o tebe strach; mám obavy, 

že jsi v situaci, která je pro tebe těžká…), nezamlčujte, netabuizujte téma sebepoškozování, 

nabídněte pomoc, ujistěte dítě o podpoře a snaze kdykoliv pomoci. 

 

TABÁKOVÉ VÝROBKY 

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. 

„protikuřácký zákon“ nabyl účinnosti 31. 5. 2017. Tento den je již tradičně Světovou 

zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez tabáku. 

Zahrnuje různé typy sankcí, např. v případě porušení zákazu kouření na místech, kde je kouření 

podle zákona zakázáno, bude možno uložit osobě, která tento zákaz porušila, pokutu až ve výši 

5 tisíc korun. Toto je možné i na základě doložené fotodokumentace nebo záznamu z kamer. 

Žáci byli poučeni i o tom, že zákon se netýká pouze tabákových výrobků a elektronických 

cigaret, ale i ostatních legálních i nelegálních návykových látek. 

 

Metodické doporučení MŠMT k PPRCH  

(příloha č. 13 tabák, bylo nově zpracováno podle právního stavu k 1. 2. 2022)  

 

Doporučení na formulaci ve školním řádu:  

Žákům a studentům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a 

takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují.   

 

Tato změna naráží na užívání nikotinových sáčků a nealkoholických nápojů dětmi 

a mladistvými. Vzhledem k tomu, že nikotinové sáčky neobsahují tabák a nezahrnuje je přímo 

tabákový zákon a nealkoholická piva neobsahují alkohol, nevztahuje se k nim přímo legislativa. 

Legislativně je možné se opřít o to, že tyto látky připomínají látky návykové (alkoholické 

nápoje) a tedy je nevhodné, aby je děti užívali.  

Závislost na tabáku je nejčastější ve formě cigaret, v poslední době vodních dýmek (z jedné  

vodní dýmky se může do těla dostat tolik chemikálií jako z několika desítek či dokonce stovek 

cigaret). Návykovou drogou je nikotin, který je dokonce návykovější než heroin. Průměrný věk 

první cigarety je u nás kolem 10 let a kolem 90 % kuřáků si zapálí první cigaretu dřív, než jim 

je 18 let.  

 

Základní pravidla primární prevence 

Je třeba žáky dostatečně a přiměřeně věku informovat o rizicích kouření, principu tabákového 

byznysu. Pravidelná dotazníková šetření mezi žáky pomocí anonymních dotazníků pomáhají 

monitorovat stav kouření a postoje ke kouření ve škole. Je možné pořádat celoškolní akce ke 

Světovému dni bez tabáku nebo mezinárodnímu nekuřáckému dni. Základní informace o 

kouření by měly být trvale dostupné (např. nástěnka). Informace je třeba předávat atraktivní a 

interaktivní formou: barevné obrázky, fotky, videa, kvízy, soutěžní otázky. Důležitá je zpětná 

vazba. Při diskusi se žáky o dané problematice je třeba volit relevantní argumenty. Nestrašit 
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rakovinou či infarktem, ale tím, co dospívající zajímá: zhoršením akné i kvality pleti, zápachem 

z úst, zhoršením sexuálních funkcí, vráskami, stárnutím pleti, finanční stránkou kouření, 

zhoršením fyzické kondice, vysvětlení principu tabákového byznysu. Je dobré využít sítě co 

nejvíce interních spolupracovníků.  

 

Doporučené postupy 

 

Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků. Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno 

kouřit. Zákaz se týká i elektronických cigaret.  

1. Je-li žák přistižen při požívání tabákových výrobků v prostorách školy, v době školního  

2. vyučování nebo při akcích pořádaných školou, je nutné mu v dalším požívání zabránit.  

3. Tabákový výrobek je potřeba žákovi odebrat (za přítomnosti další osoby) a zajistit, aby  

4. nemohl v požívání pokračovat.  

5. Pedagogický pracovník, který přistihl žáka při požívání tabákových výrobků nebo byl o 

této skutečnosti žákem/y informován, sepíše o události stručný záznam s vyjádřením žáka 

(odkud a od koho má tabákový výrobek). Záznam podepíší: pedagog, žák, případně svědci 

(podepisují jako poslední, zůstávají „v utajení“). Záznam se zakládá do agendy školního 

metodika prevence. Je vyrozuměno vedení školy. 

6. Pedagogičtí pracovníci můžou poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek  

7. problémy, jakož i jejich zákonným zástupcům, informace o pomáhajících institucích a 

možnostech řešení situace.  

8. Třídní učitel informuje zákonného zástupce nezletilého žáka.  

9. Pokud se jednání opakuje, případně v závažných případech (s ohledem na věk nebo chování 

žáka), vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola 

může od tohoto orgánu vyžadovat pomoc.  

10. Kázeňská opatření: důtka ředitele školy za vnesení návykových látek do prostoru školy 

(alkohol, kouření, drogy), 2. stupeň z chování za kouření v prostorách školy, v době 

školního vyučování nebo při akcích pořádaných školou. 

 

 ALKOHOL 

Alkohol je návyková látka, která má velmi komplexní účinky na lidský organismus, které se  

rozhodně neomezují jen na ovlivnění psychiky nebo chování, v některých případech může 

rozvinout závislost na alkoholu, která je závažnou psychiatrickou poruchou. Alkohol dále 

poškozuje srdce a oběhový systém, játra, způsobuje onemocnění různých orgánů trávícího 

systému. Dle množství konzumace můžeme klasifikovat:  

rizikové pití – zdraví jedince je již alkoholem ohroženo, avšak symptomy poškození nejsou  

ještě patrné  

škodlivé pití – poškození zdraví, případně sociálního fungování je již zjevné a jedincem  

uvědomované 

závislost na alkoholu – závažná psychiatrická porucha  

K prvním zkušenostem s alkoholem dochází nejčastěji ve věku 11–13 let. Prodej nebo podávání 

alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v České republice zakázáno. Zakázáno je 

rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, nebo je v konzumaci alkoholu podporovat. 

Základní pravidla primární prevence V případě zjištění konzumace alkoholu dítětem je nutná 

spolupráce s rodiči. Pokud jsou rodiče bez zájmu, je možné se obrátit na pedagogicko-

psychologickou poradnu, specializované pracoviště zabývající se prevencí. Všeobecná 

prevence školy by měla být zaměřena na formování vhodných postojů k návykovým látkám. 

Přiměřeně věku by měli být žáci informováni o alkoholu, jeho povaze, účincích a rizicích. Při 

předávání informací se osvědčuje především věcnost a ověřené informace. 

 

Doporučené postupy 
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Konzumace alkoholu ve škole nebo na akcích pořádaných školou v prostorách školy, v době 

vyučování i na všech akcích školou pořádaných platí zákaz konzumace alkoholu. 

1. Při přistižení žáka je primárně nutné mu zabránit v další konzumaci. 

2. Alkohol je třeba odebrat a zajistit. 

3. Pedagogický pracovník posoudí, zda žáku nehrozí nějaké nebezpečí. V případě, že je žák 

ohrožen na zdraví a životě, volá první pomoc (155), informuje okamžitě zákonného 

zástupce žáka a dohodne se na dalším postupu. 

4. Jestliže nebezpečí nehrozí, sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (datum, místo, čas, 

jméno a podpis žáka). V případě, že žák odmítne podepsat dokument, uvede tuto skutečnost 

do zápisu. Záznam založí školní metodik prevence do své agendy. Vyrozumí vedení školy. 

5. Třídní učitel nebo jiný pedagogický pracovník informuje zákonného zástupce. 

6. V případě nedostupnosti zákonného zástupce, vyrozumí škola OSPOD a vyčká jeho 

pokynů. Může vyžadovat pomoc. 

7. Při opakovaní, splní škola oznamovací povinnost k orgánu OSPOD. 

8. Škola v zájmu dítěte informuje jeho zástupce o možnostech odborné pomoci při řešení 

takové situace a doporučí rodičům, aby vyhledali odborníka. 

9. Kázeňská opatření: důtka ředitele školy – vnesení návykových látek do prostoru školy 

(alkohol, kouření, drogy), 2. stupeň z chování – konzumace alkoholu v prostorách školy, v 

době školního vyučování nebo při akcích pořádaných školou. 

 

Nález alkoholu ve škole 

a) Nález alkoholu v prostorách školy 

1. Tekutinu nebudeme podrobovat žádnému testu.  

2. Je informováno vedení školy, kam je tekutina uložena.  

3. Je zpracován stručný záznam, který je založen v dokumentech metodika prevence.  

b) Nález alkoholu u žáka 

1. Tekutinu nebudeme podrobovat žádnému testu.  

2. Je informováno vedení školy, kam je tekutina uložena.  

3. Za přítomnosti metodika prevence nebo dalšího pedagoga je třeba sepsat stručný záznam 

(datum, místo, čas, jméno a podpis žáka), v případě, že žák odmítne dokument podepsat, 

je tato skutečnost uvedena v zápisu. Záznam je uložen do agendy metodika prevence.  

4. Je informován zákonný zástupce žáka. 

5. V případě opakování, splní škola oznamovací povinnost k orgánu OSPOD.  

 

OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY 

V prostorách školy, v době vyučování i na všech akcích školou pořádaných je zakázána výroba, 

distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek. Je zakázáno i 

navádění k užívání těchto látek a vstup do školy pod vlivem OPL. 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 a spáchání nebo dokončení takového 

trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho 

včas oznámí orgánům Policie České republiky.  

 

Nejčastější typy návykových a psychotropních látek:  

Marihuana v České republice se vyskytují 2 odlišné formy marihuany:  

Pěstovaná podomácku obsahuje zpravidla 3-5 % THC 

Pěstovaná tzv. hydroponiím způsobem ve velkých halách obsahuje zpravidla 10-30 % THC 

Častou formou této drogy je také hašiš.  
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U určitých osob po požití marihuany může dojít k rozvinutí psychických problémů, deprese, 

úzkosti, paniky vedoucí k sebepoškozování, k poruchám myšlení a krátkodobé paměti, rozvoji 

paranoidního stavu. Marihuana bývá u mladých lidí nejčastěji zneužívanou nelegální drogou.  

Těkavé látky ředidla, lepidla, plynné látky 

Jedná se o vysoce nebezpečné chemikálie, které ovlivňují mozek (centrální nervovou soustavu). 

Patří se i toluen. Toluen je nejčastěji užíván už malými dětmi. Účinek je krátkodobý a brzy 

odezní. Dostavuje se euforie, poruchy vnímání, halucinace, poruchy vědomí a spánku, agrese. 

Nebezpečnost této látky spočívá v neodhadnutí dávky. Může dojít k 

bezvědomí až kómatu, k srdeční zástavě, zástavě dechu nebo udušení zvracením. Trvale 

poškozuje mozek. 

Metamfetamin (pervitin) 

Jedná se o stimulační drogu, která má budivý efekt, ovlivňuje centrální nervovou soustavu.  

Zrychluje myšlení, zvyšuje motorické tempo, vytváří třes, zahání únavu, vyvolává euforii a 

příjemné pocity tělesné i duševní, snižuje chuť k jídlu. Člověk ztrácí zábrany, zvyšuje se jeho  

sexuální pud. Osoba intoxikovaná pervitinem může mít sklony k agresivnímu chování.  

Heroin  

Řadí se mezi opiáty, které se používají jako léky proti bolesti a kašli. Injekční aplikace drogy 

je vysoce riziková. Má rychlý vliv na centrální nervový systém, potlačuje bolest, působí euforii, 

má tlumivé a zklidňující účinky. Na jeho pravidelném užívání vzniká i fyzická závislost, takže 

syndrom odnětí látky je provázen velkými bolestmi a dalšími závažnými somatickými 

problémy.  

Syntetické drogy 

Nejznámější je extáze. Jde o látku s halucinogenním potenciálem. U mladých lidí patří mezi  

velmi rozšířenou drogu. Uživatel extáze hodně tančí a nepociťuje vyčerpání, to může být 

nebezpečné a může dojít k dehydrataci. 

 

Příznaky užívání drog:  

- výkyvy nálad  

- vznětlivé a agresivní chování  

- únava  

- úpadek vzhledu a zanedbávání zevnějšku, špinavé oblečení  

- začervenání kolem nosu  

- zúžení nebo rozšíření zornic  

- lhaní, tajnosti  

- ztráta chuti, hubnutí  

- utrácení hodně peněz  

- ztrácení věcí z domu, krádeže peněz doma i ve škole  

- ztráta zájmu o zájmy, sport 

- změna kamarádů, ztráta původních kamarádů, samotářství 

- zhoršení školního prospěchu 

- pozdní příchody domů, časté přespávání u neznámých kamarádů 

 

Doporučené postupy 

 

Konzumace návykových látek ve škole 

1. Při přistižení žáka je primárně nutné mu zabránit v další konzumaci. 

2. Návykovou látku je třeba odebrat za přítomnosti další osoby a zajistit, aby nedošlo k další 

konzumaci. 

3. Pedagogický pracovník posoudí, zda žáku nehrozí nějaké nebezpečí. V případě, že je žák 

ohrožen na zdraví a životě volá lékařskou službu první pomoci (155) a Policii České 
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republiky informuje okamžitě zákonného zástupce žáka, s nímž se dohodne na dalším 

postupu. 

4. Jestliže nebezpečí nehrozí, sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (datum, místo, čas, 

jméno a podpis žáka), v případě, že žák odmítne dokument podepsat, uvede tuto skutečnost 

do zápisu. Záznam založí školní metodik prevence do své agendy. Vyrozumí vedení školy. 

5. Škola vyrozumí zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není 

zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. Současně splní škola oznamovací povinnost k 

orgánu OSPOD. 

6. V případě nedostupnosti zákonného zástupce, vyrozumí škola OSPOD, vyčká jeho pokynů 

a vyžádá si pomoc. 

7. Škola v zájmu dítěte informuje zákonného zástupce o možnostech odborné pomoci při 

řešení takové situace, doporučí rodičům, aby vyhledali odborníka a informovali se o léčbě 

(adiktologie, středisko výchovné péče, nestátní organizace zabývající se prevencí). 

Vysvětlí rodičům nutnost léčby a důležitost motivace. 

8. V případě důvodného podezření na intoxikaci žáka může v určitých případech pedagogický 

pracovník provést orientační test na přítomnost návykových látek (zkouška ze slin, z potu). 

Jedná se o situace ve výuce, které představují odůvodněné riziko ohrožení života nebo 

zdraví dětí, žáků nebo jiných osob nebo odůvodněné riziko poškození majetku. V případě 

pochybnosti pedagogický pracovník oprávnění k orientačnímu vyšetření nevyužije.  

9. Kázeňská opatření:  

Důtka ředitele školy za přinesení návykových látek do prostoru školy, 2. stupeň z chování 

za konzumaci návykových látek v době školního vyučování nebo při akcích pořádaných 

školou, 3. stupeň z chování za distribuci návykových látek ve škole.  

 

Nález omamných a psychotropních látek ve škole 

 

Nález látky v prostorách školy:  

1. Látku nebudeme podrobovat žádnému testu na zjištění struktury.  

2. Je neprodleně informováno vedení školy a sepíše záznam o nálezu.  

3. Látka je za přítomnosti dalšího pedagogického pracovníka vložena do obálky, na kterou je  

uvedeno datum, místo a čas nálezu. Obálka je orazítkována, podepsána a uschována do trezoru.  

4. O nálezu škola neprodleně informuje místní oddělení Policie České republiky  

 

Nález látky u žáka 

1. Látku nebudeme podrobovat žádnému testu na zjištění struktury.  

2. Je neprodleně informováno vedení školy.  

3. V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, je látka předána přivolanému  

lékaři. Pedagogický pracovník neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, se kterým se  

dohodne na dalším postupu.  

4. Jestliže nebezpečí nehrozí, je za přítomnosti ředitele školy (případně zástupce ředitele nebo  

metodika prevence) sepsán stručný záznam s vyjádřením žáka, (datum, místo, čas, jméno a  

podpis žáka), v případě, že žák odmítne dokument podepsat, uvede tuto skutečnost do zápisu. 

Záznam založí školní metodik prevence do své agendy.  

5. Škola vyrozumí zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně 

způsobilý k pobytu ve škole. Současně splní škola oznamovací povinnost k orgánu OSPOD. 

6. V případě nedostupnosti zákonného zástupce, vyrozumí škola OSPOD, vyčká jeho pokynů 

a vyžádá si pomoc. 

7. O nálezu škola neprodleně informuje místní oddělení Policie České republiky 

 

Podezření, že žák má u sebe omamné a psychotropní látky:  

1. Je vyrozuměna Policie ČR 
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2. Je informován zákonný zástupce žáka, u něhož byla látka nalezena. Zároveň škola informuje 

OSPOD  

3. Žák je izolován od ostatních žáků školy a je pod soustavným dohledem do příjezdu Policie 

ČR. V žádném případě nebude provedena osobní prohlídka ani prohlídka věcí žáka.  

 

Distribuce návykových látek ve škole 

1. Distribuce návykových látek 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.  

2. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci návykových  

látek, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie České 

republiky, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.  

3. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě 

mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a OSPOD.  

 

Konzument je nebezpečný sám sobě, distributor všem! 

  

ZÁŠKOLÁCTVÍ 

Za záškoláctví je považována neomluvená absence žáka. Jedná se o přestupek, kterým žák 

úmyslně zanedbává školní docházku. Je chápáno jako porušení školního řádu, současně jde o 

porušení školského zákona. Záškoláctví je nejvýraznější formou odporu dítěte ke škole. Školní 

docházku eviduje třídní učitel a v případě podezření na záškoláctví se obrací na zákonného 

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

 

Rozlišujeme několik kategorií záškoláctví:  

pravé záškoláctví – žák školu nenavštěvuje, ale rodiče si myslí, že do školy chodí  

záškoláctví s vědomím rodičů  

záškoláctví s klamáním rodičů – děti umí přesvědčit své rodiče o zdravotních či jiných potížích, 

rodiče absenci omlouvají  

útěky ze školy – v některých případech žák opouští školu během vyučování, v jiných pouze 

třídu na několik hodin a pohybuje se po budově školy 

odmítání školy – výskyt školní fobie či deprese u žáků 

 

Záškoláctví bývá často nepřiměřenou formou řešení konfliktních situací v rodině, ve škole či 

ve výchovných institucích, přičemž k němu mají sklon zejména děti, které se subjektivně cítí  

neúspěšné, nezařazené ve skupině nebo prožívají úzkost a strach v prostředí, ve kterém         se 

pohybují. U každého podezření o výskytu daného jevu musí být vždy informován ředitel školy. 

V případě závažných forem záškoláctví třídní učitel dále spolupracuje s výchovným poradcem, 

metodikem prevence, pedagogicko-psychologickým poradenstvím, oddělením sociálně právní 

ochrany dětí, Policií České republiky.  

 

Základní pravidla primární prevence 

Prostřednictvím školního vzdělávacího programu je třeba posilovat u žáků kladný vztah ke 

škole, vzdělání, svým spolužákům a učitelům, nabízet pozitivní vzory chování a posilovat  

zdravé klima školy, nabízet mimoškolní zájmové činnosti. Žáky a rodiče je třeba důsledně 

seznámit se školním řádem. O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti žáků informuje 

třídní učitel výchovného poradce. O pohovoru provede zápis, do něhož uvede způsob nápravy 

dohodnutý se zákonným zástupcem. Zákonný zástupce zápis podepíše a obdrží kopii.  

V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku nebo je-li neomluvená absence 

žáka příliš vysoká, následuje hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR.  
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Doporučené postupy 

 

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, e-mailem 

nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy je povinen jej písemně omluvit v žákovské 

knížce. 

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.  

9. Jestliže dojde k opakovanému bezdůvodnému nebo řádně neomluvenému zanedbání školní 

docházky, oznámí škola v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí tuto 

skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, případně místnímu oddělení Policie ČR.  

10. Kázeňská opatření za neomluvenou absenci: napomenutí třídního učitele, důtka třídního 

učitele, důtka ředitele školy, 2. stupeň z chování, 3. stupeň z chování. 

11. Zjistit příčiny záškoláctví.  

 

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. Při řešení 

krádeže škola může dle závažnosti případu spolupracovat s pedagogicko psychologickým 

poradenstvím, střediskem výchovné péče, oddělením sociálně právní ochrany dětí a místním 

oddělením Policie České republiky.  

 

Doporučené postupy 

 

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 apod.).  

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 
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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 a 

omluvil se. Je potřeba se pečlivě zabývat příčinami. Zákonné zástupce zloděje vyrozumíme 

až poté, kdy bude přesně známa příčina, která dítě k takovému chování vedla.  

5. Jedná-li se o škodu většího rozsahu, vyrozumíme místní oddělení Police České republiky a 

oznámíme podezření na spáchání přestupku proti majetku, případně trestného činu 

majetkové povahy.  

6. V případech, kdy se jedná o opakované jednání a výchovná a další opatření, která škola 

zvolila, neměla žádný účinek, informuje vedení školy orgán sociálně právní ochrany dítěte.  

7. Kázeňská opatření: důtka ředitele školy v případě drobné krádeže, 2. stupeň z chování v 

případě krádeže většího rozsahu či opakované krádeže.  

 

VANDALISMUS 

Vandalismus ve školním prostředí se projevuje ničením školního majetku nebo jeho 

poškozováním a ničením majetku ostatních žáků a žákyň, případně další zaměstnanců školy.  

Následkem vandalismu může být úplné zničení nebo významné poškození věci. Rizikovými 

okamžiky bývají především přestávky a pak vyučovací hodina ve spojení s žákem nebo žákyní, 

kteří se touto dobou nezdržují ve třídě (jsou uvolněni z vyučovací hodiny, přicházejí do školy 

v průběhu vyučování). 

Vandalismu je možné předcházet: fyzickým dohledem nad žáky a žákyněmi, organizovanými 

přestávkovými aktivitami, vytvořením míst k sezení, které je možné využít např. pro posezení 

s přáteli.  

Při řešení závažných situací spojených s vandalismem je možné spolupracovat s pedagogicko- 

psychologickým poradenstvím, střediskem výchovné péče, OSPODem (opakované jednání a 

výchovná ani další opatření, která škola zvolila, neměla žádný účinek) a místním oddělením 

Policie České republiky (vyšší škoda, úmyslné poškození, nikdo nejeví snahu o nápravu a škola 

není vlastními silami schopná domoci se takové nápravy). 

 

Doporučené postupy 

 

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. Kázeňská opatření za vandalismus:  

a) Napomenutí třídního učitele – drobné poškozování školního majetku 

b) Důtka třídního učitele – pokud žák i nadále pokračuje ve svém chování nebo se dopustil 

závažnějšího přestupku. 

c) Důtka ředitele školy – pokud žák pokračuje v přestupcích nebo závažně porušil školní 

řád. 

6. 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, ...).  
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7. 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.  

8. Řešení vandalismu realizuje vedení školy, třídní učitel, pedagogický pracovník, školní 

poradenské pracoviště (školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce), 

pedagogicko-psychologické poradenství, OSPOD, Policie České republiky. 

 

EXTREMISMUS, RASISMUS, XENOFOBIE, ANTISEMITISMUS 

 

Extremismus porušování či zneuznávání základních etických, právních a jiných společenských 

standardů, zejména ve spojení s verbální nebo fyzikou agresivitou, násilím nebo hrozbou násilí. 

Je motivován zejména rasovou, národnostní, náboženskou či sociální nenávistí.  

Rasismus dělí společenské skupiny podle rasového klíče 

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.  

Antisemitské jednání poškozuje objekt židovského charakteru.  

 

Mezi rizikové chování žáků patří:  

Verbální a fyzické napadání spolužáků, zaměstnanců kvůli jejich politickému či náboženskému 

přesvědčení anebo rasovému, národnostnímu, etnickému či třídnímu původu, agitace ve 

prospěch extremistických hnutí na půdě školy a snaha o získání nových stoupenců mezi 

vrstevníky, zanedbávání školních povinností kvůli volnočasovým extremistickým aktivitám 

mimo školu.  

Výskyt rasismu a extremismu ve škole je podmíněn i tradicemi, specifiky a problémy určitého 

regionu a podmínkami na konkrétní škole. Příklon k extremismu ovlivňují osobnostní 

dispozice, které jsou dotvářeny rodinným, školským a volnočasovým prostředím. Silný je 

především vliv blízkých vrstevníků a rodiny.  

 

Základní pravidla primární prevence 

Žákům je třeba zprostředkovávat demokratické hodnoty a principy lidských práv a tolerance. 

Také s nimi hovoříme o extremismu a o negativech spojených s minulostí a současností 

extremismu, rasismu, xenofobie a antisemitismu a možnostech sankcí za projevy extremismu a 

souvisejících jevů. 

 

Doporučené postupy:  

 

1. Je třeba zjistit hloubku extremistického přesvědčení u jednotlivců, případně vazby na 

extremistickou skupinu mimo školu. Zároveň je třeba zjistit rozšíření uvedených postojů v 

kolektivu, třídě, škole.  

2. Je třeba okamžitě a razantně vystoupit proti projevům intolerance mezi žáky. 

3. V případě zjištění hlouběji zakotvených postojů (opakované verbální či vizuální projevy s 

možným extremistickým podtextem, účast žáka v extremistické partě, užití násilí s 

extremistickým podtextem) informujeme rodiče a nabídneme jim spolupráci.  

4. 4.Vpřípadě závažných projevů (především násilných) informujeme Policii České republiky 

(podezření na promyšlenou a extremisticky, rasisticky, xenofobně nebo antisemitsky 

motivovanou činnost a na takto motivované vážnější formy násilí).  

5. Ve výuce se zaměříme na výuku této problematiky, pozveme experty k diskuzi se žáky. 
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Kontakty, informace:  

Člověk v tísni o. s.- http://clovekvtisni.cz Romea –http://www.romea.cz,  

Drom - http://www.drom.cz, - kontakt v případě rasistických střetů ve škole, vyvolaných 

jednáním romských žáků.  

http://www-selty-cu/www/index.php-poradenství proti náboženskému extremismu 

 

NAPADENÍ OZBROJENÝM ÚTOČNÍKEM 

 

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

je vyvoláno krizovou situací, která přichází z:  

vnitřního prostředí řešení konfliktů neadekvátním způsobem, zejména šikana, kyberšikana, 

vandalismus atd., útok na školu ze strany žáků, případně ze strany pedagogů, 

vnějšího prostředí řešení konfliktů neadekvátním způsobem násilí způsobené osobou, která 

navštívila školu (rodič žáka; osoba, která vnikla do školy nebo jejího okolí a ohrožuje školu 

násilím nebo jinými prostředky, které mohou ohrozit žáky a pedagogy školy).  

Je třeba, aby pracovníci školy znali dobře každého žáka školy, zvýšenou pozornost je třeba 

věnovat žákům rizikové skupiny s násilnickými sklony. Také je třeba znát zaměstnance školy. 

Je nutné počítat s tím, že i dospělé osoby vstupující do areálu školy mohou patřit do rizikové 

skupiny. Žáci a zaměstnanci musí být informováni o tom, jak se chovat v případě uváděných 

nečekaných krizových situací, případně při podezření na hrozící krizovou situaci, na koho se 

obrátit, kde je možnost úniku a případné ochrany před útočníkem. Škola má povinnost zajistit 

nejen fyzické, ale také psychické bezpečí žáků, a proto opatření k zajištění fyzické bezpečnosti 

ve škole nesmí snížit psychické bezpečí a komfort žáků.  

 

Základní principy primární prevence 

Prostorová a organizačně technická opatření: Je třeba zajistit především bezpečné prostředí 

pro žáky, pedagogy a ostatní zaměstnance v budově školy:  

 

Škola využívá pro vstup žáků, zaměstnanců a cizích osob (návštěv, kontrol) pouze jeden vchod, 

který je zabezpečen proti vniknutí cizích osob a vstup do něj je kontrolován, ostatní možné 

vstupy do budov jsou zabezpečeny (nebrání však bezpečnému úniku osob vpřípadě požáru). 

Škola má uzamykatelné vstupy do budov i dalších prostor v areálu školy (např. školní zahrady 

apod.), má zabezpečená okna a dveře proti volnému vniknutí osob. Škola vpouští cizí osoby do 

prostor školy až po ověření účelu jejich vstupu do budovy (doprovod žáka, návštěva pedagoga 

či ředitele školy apod.). 

Škola zamezuje nepovolaným osobám přístup do dalších prostor, budov i areálu školy, které 

nejsou určeny pro poskytování vzdělávání (např. sklepy, půdy, sklady, kotelny apod.), s 

výjimkou specifických, zvláště provozních případů (revize, kontroly, prohlídky, stavební 

úpravy apod.). 

Personální opatření 

Škola zajišťuje průběžný dohled nad žáky ve všech prostorách, a to od okamžiku vstupu do 

prostor školy po celý průběh výchovně-vzdělávacího procesu i po jeho ukončení až po dobu 

opuštění budovy či areálu školy. 

Škola má zajištěnu vzájemnou zastupitelnost pedagogických či nepedagogických pracovníků 

vykonávajících dohled nad žáky. 

Škola zajišťuje dohled nad žáky i při akcích souvisejících se vzděláváním, které jsou 

realizovány mimo školu.  

Škola vpřípadě avízovaného nebezpečí využívá možnosti posílení ostrahy budovy městskou či 

státní policií. 

 

Vnitřní předpisy, dokumentace školy 
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Škola seznamuje žáky a zaměstnance s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví, včetně pojmenování nebezpečí, rizik možného ohrožení života a zdraví, 

pokud se vztahují k příslušné činnosti, akci nebo pracovišti a průběžně také s ustanoveními 

školního nebo vnitřního řádu, řádů dílen, laboratoří, odborných pracoven, sportovních zařízení, 

tělocvičen, hřišť apod. Škola má popsány a uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 

ohrožujících zdraví, má stanovena zvláštní pravidla při některých činnostech tělesné výchově, 

plavání, lyžařském výcviku, soutěžích, přehlídkách, výletech, škole v přírodě, zahraničních 

výjezdech apod. 

Škola spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému a s orgány místní správy.  

Škola má v dokumentaci upraveny i další zvláštní povinnosti zaměstnanců, např. povinnosti a 

postupy při zajišťování dohledu, povinnost informovat zaměstnavatele o vzniku mimořádných 

událostí, povinnost důsledně dbát na účinnost technických a jiných prostředků chránících 

bezpečnost budov, povinnost seznamovat zaměstnance a žáky školy s opatřeními zajišťujícími 

bezpečnost a ochranu zdraví (na začátku školního roku, průběžné opakování dle 

vyhodnocených rizik, povinnost provedení záznamu o poučení). Škola při eliminaci 

bezpečnostních rizik spolupracuje se zřizovatelem, se zákonnými zástupci žáků, policií, 

složkami integrovaného záchranného systému a se školskou radou. V případě vniknutí do 

prostor školy a napadením ozbrojeným útočníkem je škola povinna zajistit bezpečnost žáků a 

zaměstnanců školy.  

   

Doporučené postupy  

 

Zbraň je nalezena v prostorách školy:  

Pracovník školy (pedagogický i nepedagogický), který nalezne v prostorách školy zbraň,  

postupuje následovně:  

O nálezu ihned informuje vedení školy  

Nalezenou zbraň uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu  

O nálezu je případně informována Policie České republiky  

Zpracuje stručný záznam o události  

 

Žák vstoupí do prostor školy se zbraní:  

Při vstupu žáka do budovy školy se zbraní (bez aktivního užití zbraně) pracovník školy  

(pedagogický i nepedagogický), který zjistí tuto událost, postupuje následovně:  

Zbraň zajistí.  

O nálezu zbraně neprodleně informuje vedení školy. 

Nalezenou zbraň uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. 

Zpracuje stručný záznam o události s vyjádřením žáka, u kterého byla zbraň nalezena (datum,  

místo a čas nálezu a jméno žáka). Zápis podepíše i žák, u kterého byla zbraň nalezena. V 

případě, že žák podepsat odmítá, uvede pedagogický pracovník tuto skutečnost do zápisu. 

Zápisu a rozhovoru je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. Záznam založí školní metodik 

prevence do své agendy. 

Ředitel školy nebo jeho zástupce informuje zákonné zástupce žáka, případně Policii České 

republiky a OSPOD. 

 

Napadení žáka / žáků či zaměstnanců školy ozbrojeným útočníkem:  

Při napadení žáků či zaměstnanců školy ozbrojeným útočníkem pracovník školy, který zjistí 

tuto událost, postupuje následovně:  

Zajistí bezpečnost pro žáky.  

Neprodleně informuje vedení školy, kterému předá co nejvíce známých informací (místo 

pohybu a počet útočníků, čím jsou ozbrojeni apod.). 

Vedení školy předá informace složkám integrovaného záchranného systému (IZS). 
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Dále pracovníci školy i žáci postupují dle instrukcí složek IZS.  

Evakuace žáků z prostor školní budovy dle příslušného evakuačního plánu. 

Pro případ alternativních způsobů přesunu žáků domů je povinností třídních učitelů vést 

důsledně agendu třídního učitele s aktuálními kontakty na zákonné zástupce.  

Vedení školy zajistí předání informací o krizové situaci rodičům. 

V případě vzniku krizových situací má právo poskytovat případné informace médiím pouze 

vedení školy. 

 

Následná intervence  

Škola je povinna zajistit následnou krátkodobou i dlouhodobou pomoc, externí psychologickou 

podporu pro žáky a zaměstnance školy, kterých se situace dotkla, a to ve spolupráci s IZS. 

Zároveň škola zajistí v co nejkratší době obnovení výuky í preventivních prvků do výuky. 

 

NETOLISMUS 

 

Jedná se o závislost na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří zejména:  

- počítačové hry  

- sociální sítě  

- internetové služby (např. různé formy chatu)  

- virální videa 

- mobilní telefony 

- televize  

Rizika spojená s netolismem  

Tělesná rizika 

Časté bolesti pohybového aparátů bolest šíje, ramen, bederní páteře, drobných kloubů, zápěstí 

atd. Se sedavým způsobem života mohou být spojeny další problémy, např. obezita, cukrovka 

a srdeční onemocnění. Popisovány jsou také případy epilepsie, větší tendence riskovat, která 

zvyšuje riziko úrazů. Časté jsou bolesti očí, dále pak pálení a slzení očí, výskyt tiků, skvrny 

před očima a potíže při zaostřování při přenášení pohledu z blízkého na vzdálený cíl či naopak.  

Psychologická a sociální rizika 

Nadužívání počítače významně zasahuje do organizace času a projevuje se například 

nepravidelností v jídle nebo nedostatkem spánku. Zhoršují se mezilidské vztahy v rodině, 

partnerských vztazích, ve škole. Dochází ke zhoršování školního prospěchu. Zvyšuje se riziko 

závislostního chování. Zatěžování nervového systému vede k poruchám paměti a 

komunikačních schopností. Předpokládá se také větší sklon k agresivitě, rvačkám, šikanování, 

nepřátelskému nebo podezíravému ladění. Problematickým se také může stát odtržení od 

reality. Pro netolismus je charakteristický pozvolný, plíživý a neuvědomělí vznik, neostrá 

hranice mezi vyžíváním, používáním, problémovým užíváním a závislostí. Charakteristický je 

růst jednoho programu (způsobu chování) na úkor druhých do té míry, že je schopen vyřadit 

životně důležité programy. Pro pochopení podstaty netolismu je třeba uvědomit si, jaké potřeby 

dítěte či dospělého hraní on-line her vlastně uspokojuje.  

 

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  

 

Doporučený postup 
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Nejvhodnějším řešením je vydat se cestou kompromisu – domluvit si určitý „kontrakt“ a 

postupnými kroky se dopracovat k tomu, že dvě hodiny času na počítači budou vyváženy 

dvěma hodinami času stráveného sportem, čtením knížek, kroužky apod. Horším scénářem je 

zjištění, že netolismus se u dítěte projevuje jako reakce na jiný hlubší problém. Dítě se cítí 

osaměle, nemá ve škole kamarády, nepociťuje dostatek lásky ze strany rodiny nebo musí čelit 

šikaně, a proto utíká do virtuálního světa. V takovém případě je již vhodné obrátit se na 

odbornou pomoc psychologa, adiktologa. 

 

PREVENCE VZNIKU PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ U ŽÁKŮ S PAS 

(poruchou autistického spektra) 

 

Autismus je zařazován mezi tzv. persvazivní vývojové poruchy, pro něž je typický zhoršený 

vzájemný společenský kontakt, poruchy chování, způsob komunikace a omezený, stereotypně 

se opakující repertoár zájmů a aktivit. Persvazivní znamená, že postižení zasahuje celou 

osobnost. Jádrem poruch autistického spektra je tzv. triáda postižení. Jedná se o poruchy 

v oblasti komunikace, sociální interakce, představivosti. U každého jedince se postižení 

projevuje zcela individuálně a s přibývajícím věkem dochází ke změnám. Žáci s autismem se 

od sebe nějakým způsobem liší. Rozdíly jsou v mentální úrovni, v různé míře a četnosti výskytu 

autistických symptomů, v rozdílných percepčních schopnostech, v úrovni a způsobu 

komunikace, v temperamentu, v odlišné schopnosti koncentrace apod. Proto je nutný 

individuální přístup ke každému jedinci. Vzdělávání žáků s PAS v základní škole je 

ovlivňováno řadou faktorů, z nichž nejdůležitější je samotná diagnóza a deficity z ní 

vyplývající. Rozhodující je míra symptomatiky, případně míra přidruženého mentálního 

postižení, nerovnoměrnost vývojového profilu, závažnost problémového chování a další 

přidružené poruchy. Při zařazování dítěte s PAS do vzdělávání, při výběru vhodného typu školy 

a určování příslušného vzdělávacího programu, hrají tyto faktory, případně kombinace těchto 

faktorů významnou roli. 

 

Doporučené postupy 

 

Jedním z nejdůležitějších aspektů při zařazování žáků do škol je připravenost pedagoga 

přijmout takového žáka, jehož chování často neodpovídá zaběhlým normám společenského 

chování. Některý žák může například z hlediska intelektu v některých oblastech výrazně 

převyšovat své spolužáky, avšak na druhé straně neumí vyřešit velmi jednoduché sociální 

situace. Přijetí takového žáka, vnímání jeho odlišností a pochopení příčin zvláštností v chování 

je základním předpokladem pro vytvoření takového vztahu pedagoga, který bude respektovat 

žáka s PAS na jedné straně, na druhé straně k němu dokáže přistupovat jako k běžnému žákovi, 

neomlouvá jeho nevhodné chování. Také se však nesnaží žáka přetvořit, ale vytváří takové 

podmínky, ve kterých bude dítě úspěšnější. 

 

Prevence šikany u žáků s PAS  

- je nutná intenzivní práce s kolektivem, zjišťování postavení žáka s PAS v kolektivu 

- vysvětlení speciálních pravidel pro žáka s PAS, prostor pro vyjádření negativních emocí 

ostatních spolužáků  

- pozor na nevhodně provedenou sociometrii 

- dohled dospělé osoby o přestávkách  

- asistent pedagoga  

- nácviky sociálních a komunikačních dovedností  

- besedy pro spolužáky dítěte s PAS 

 

METODICKÉ POKYNY A DOPORUČENÍ 
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Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve 

školách a školských zařízeních (č.j.: MŠMT-21149/2016) 

Metodické doporučení k prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a ve 

školských zařízeních (č.j.: MŠMT 21291/2010-28) + přílohy pro jednotlivé typy rizikového 

chování 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům 

rasismu, xenofobie a intolerance (č.j.: 14423/99-22) 

Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení 

rizikového chování žáků (č. j. MSMT-43301/2013) 

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví (č.j.: 10194/2002–14) 

související normy: Zákon o sociální potřebnosti č. 422/2003 Sb. (novela zákona č.  482/1991 

Sb.) – ohlašovací povinnost školy při neomluvených hodinách; Zákon o sociálně-právní 

ochraně dětí č. 359/1999 Sb. (změny – platné znění od 1. 1. 2015 – více o ohlašovací povinnosti 

školy) 

Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při 

vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, (č.j.: 

25884/2003-24)      

související norma: Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže č. 218/2003 Sb. platné znění od 1. 6. 2015 

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních zřizovaných MŠMT (č.j.: 37 014/2005-25) 

 


