Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková
organizace

Školní preventivní strategie na roky 2019 - 2024
Charakteristika školy
Zřizovatelem školy je město Valašské Meziříčí. Je to městská škola, kterou navštěvují
převážně děti z okolního sídliště, někteří jsou i ze vzdálenějších částí města. Mnoho žáků
dojíždí i z okolních obcí.
Škola má kapacitu 560 žáků, stav se pohybuje okolo 504.
Vzdělání probíhá podle Školního vzdělávacího programu – Vyhlídka do života.
Legislativa:
-

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární
prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
v souladu se Strategií prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti
resortu školství, mládeže a tělovýchovy, Národní strategií protidrogové politiky,
Strategií prevence kriminality – všechny strategie vždy na příslušná období, § 29 odst.
1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 18
písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů, Koncepcí státní politiky pro oblast dětí a mládeže

-

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

-

Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských zařízeních

-

Vyhláška č.27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů

-

Vyhláška č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

-

Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů

-

Nařízení vlády č.75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné,
přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko – psychologické činnosti
pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č.65/2017 – o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

-

Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve
škole a při prevenci a postihu záškoláctví č. j. 10 194/2002-14

-

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních
(č.j. MSMT-21149/2016)

-

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) (22 tematických příloh k Metodickému
doporučení k primárná prevenci rizikového chování dětí, žáků ve školách a školských
zařízeních)

1. Současný stav problematiky
Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní
systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou ročně
vyhodnocován, sleduje se účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Pro školu
je program závazný a podléhá kontrole České školní inspekce.
Období školního vzdělávání je velmi významné při formování osobnosti člověka.
Preventivní působení na základní škole již od 1. ročníku je velmi důležité. Lze pozitivně
působit na postoje a hodnoty žáků. Procento efektivity v preventivním působení je vyšší u dětí
a mladistvých než v době dospělosti. Proto je důležité věnovat oblasti prevence rizikových
projevů chování ve školním prostředí mimořádnou pozornost.
Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a
školská zařízení. Je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného
rámcového vzdělávacího programu. Vychází z omezených časových, personálních a
finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu, jasně definuje dlouhodobé a
krátkodobé cíle, je naplánována tak, aby mohla být řádně uskutečňována. Přizpůsobuje se
kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak v

rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje rozdíly ve školním prostředí. Oddaluje, brání nebo
snižuje výskyt rizikových forem chování, zvyšuje schopnost žáků a studentů činit
informovaná a zodpovědná rozhodnutí. Má dlouhotrvající výsledky, pojmenovává problémy z
oblasti rizikových forem chování. Pomáhá zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce
ohrožených skupin (minoritám, cizincům, pacientům či dětem) při zajištění jejich lidských
práv a povinností. Podporuje zdravý životní styl, tj. harmonickou rovnováhu tělesných a
duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha
(výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity). Poskytuje
podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu.
Primární prevence je u žáků ve školách a školských zařízeních zaměřená na
předcházení zejména následujícím rizikovým projevům v chování žáků:
- Záškoláctví – důslednost při omlouvání absence
- Agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím
multimédií, násilí, domácí násilí, krizové situace spojené s násilím, vandalismus, intolerance,
antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, krádeže, loupeže, vydírání,
vyhrožování – proškolení pedagogů
- Závislostní chování, užívání různých typů návykových látek, netolismus (závislost na
virtuálních drogách- video, televize, počítačové hry), gambling (počítačové hráčství) proškolení pedagogů
- Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
-

Spektrum poruch příjmu potravy

-

Negativní působení sekt, závislosti na politickém a náboženském extremismu – beseda
s odborníky

-

Sexuální rizikové chování

Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:
- ohrožování mravní výchovy mládeže – proškolení pedagogů
- domácí násilí – proškolení pedagogů

- poruch příjmu potravy (mentální anorexie bulimie), beseda s odborníky
- týrání a zneužívání dětí – proškolení pedagogů, beseda s odborníkem
- šikana – proškolení pedagogů

Hlavní aktivity strategie:
- Odpovědnost za systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v metodikách
preventivní výchovy, v technikách pedagogické preventivní práce, nácviky praktických
psychologických a sociálně psychologických dovedností, techniky rozvíjení osobnosti,
metody vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení problémových situací,
- systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, oblastí
preventivní výchovy do výuky,
- uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí a mládeže,
zaměřeného na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování,
- vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže,
- spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu,
rizikových projevů
- průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole či školském zařízení z hlediska
výskytu rizikových jevů a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné
zachycení ohrožených dětí a mladistvých,
- diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na
jednotlivé rizikové skupiny dětí a mládeže,
- poskytování poradenských služeb a zajišťování poradenských služeb specializovaných
poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a pedagogy

Vztah učitel – žák
Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele
obrátit a bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje
dialog. Učitel získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním
prostředím žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší
rodinou, ostatními pedagogy, výchovným poradcem a jinými. Na základě dosažení dohody o
společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka. Budování vztahu
napomáhají třídnické hodiny (zejména na 2. stupni) – hry zaměřené na komunikaci mezi žáky,
mezi učitelem a žáky, upevňování vztahů.

Komunikace s rodiči, veřejností
Rodiče mají možnost navštívit i výuku v rámci svých potřeb a možností, poznávají tak
prostředí školy a lépe chápou potřeby svých dětí ve škole. Vše na základě domluvy s třídním
učitelem, vedením školy.
Třídní učitelé budou rodiče o programu informovat především na třídních schůzkách.
Rodiče mohou využívat konzultačních hodin jednotlivých pedagogů, mailové komunikace,
telefonního spojení. Informovanost bude zaměřena zejména na oblast prevence šikany,
užívání návykových látek, dopravní bezpečnosti. Rodiče každého žáka obdrží informace, kde
najít základní seznam změn chování, které by se mohly u jejich dětí vyskytnout, ale i několik
užitečných rad, jak se zachovat, zjistí-li u svého potomka závislost či stane-li se jejich dítě
obětí šikany. Pokud rodiče projeví zájem, rádi pro ně zajistíme alespoň jeden seminář nebo
besedu s odborníkem. Budeme se snažit zapojit rodiče do programu i tak, že je požádáme, aby
se k jeho průběhu prostřednictvím ankety vyjádřili. Na jejich dotazy a připomínky budeme
zpětně reagovat.

Pedagogická diagnostika
Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá
příčiny a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a výchovným

poradcem, metodikem prevence, který se zapojí do diagnostického a terapeutického procesu.
Případně je využíváno dalších odborných institucí (PPP aj.)
Řešení přestupků
Porušování školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek
v prostorách školy, je klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou vyvozeny patřičné
sankce. Jsou sledovány i další rizikové chování - šikana, vandalismus, brutalita, rasismus atd.
Při jejich zjištění jsou navržena cílená opatření. V případě, kdy se rizikové chování projeví ve
škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením:
1. individuální pohovor se žákem
2. jednání s rodiči i na úrovni výchovné komise
3. doporučení kontaktu s odborníky
4. v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě
5. v případě užívání návykových látek, dealerství, šikany (vyššího stupně) oznámení Policii
ČR
Zveřejnění informací
Informace k prevenci budou zveřejňovány na nástěnce a jiných místech (nástěnné
obrazy prevence) umístěné v budově školy. Informace obsahují důležitá telefonní čísla a
adresy (linky důvěry apod.) a další informace, které se vztahují k tématům zařazeným do
Minimálního preventivního programu, zásady první pomoci při výskytu šikany. Na výběru
témat umístěných na nástěnku se mohou žáci sami podílet právě svými dotazy vhazovanými
do schránky důvěry. Schránka důvěry slouží žákům také k oznamování projevů rizikového
chování. V naší škole je využívána a kontrolována výchovným poradcem a metodikem
prevence.

2. Personální zajištění prevence
Výchovný poradce
Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti
prevence. Aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech.
Zaměřuje se na žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými.
Učitelé informují výchovného poradce o případech výskytu agresivního chování ve třídě,
signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové), náhlém i trvalém neúspěchu v učení,
obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel soužití ve škole žákem, krádežích
ve třídách. Výchovný poradce navrhuje opatření, navrhuje řediteli školy svolání výchovné
komise, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o možnostech odborné péče
a další pomoci (adresář sociálních služeb, linku bezpečí, apod.). Jedná se sociálním odborem.
Konzultuje problémy s odbornými pracovišti – SPC, PPP.
Metodik prevence
Metodik prevence vytváří Minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci.
Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vniklého problému dává podněty
k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence.
Koordinuje předávání informací o problematice rizikového chování ve škole, dokumentuje
průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci Minimálního preventivního programu.
Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah jeho činností, navržených a
realizovaných opatření. Vede dokumentaci, evidenci a administrativu související se
standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání
informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby analýz, statistik a
krajských plánů prevence. Účastní se výchovných komisí a spolupodílí se s třídními učiteli na
zápisech z jednání na výchovných komisích. Úzce spolupracuje s výchovným poradcem a
vedením školy.
Pedagogové
Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí
podle principů a metod v rámci koncepce školy. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a
třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné
problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v

kontaktu s rodiči žáků své třídy

prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání – konzultační hodiny, telefonního a
mailového kontaktu.
Zástupce školy:
Zástupkyně školy působí v oblasti prevence, zapojuje se do problémů a jejich řešení.
Podílí se na organizaci plánu prevence. Účastní se jednání s rodiči při řešení problémů
vzhledem k prevenci. Úzce spolupracuje s výchovným poradcem a metodikem prevence.

Ředitel školy:
Sleduje efektivitu prevence rizikového chování. Sleduje problémy v kontextu celé
školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole.
Svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, pedagogů, pracovníků orgánů
péče o dítě, psychologů apod.
Za problémy v oblasti primární prevence u dětí a mládeže jsou považovány:
1.

nedostatečné využití stávající legislativy

2.

nedostatečná ochrana dětí před alkoholem a pasivním kouřením v rodině a na veřejnosti

3.

vysoká společenská tolerance k legálním drogám

4.

mobilní telefony, internet, sociální sítě

5.

liberalizace drogové politiky

6.

absence pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví

7.

podceňování primární prevence

8.

prevence

pouze

ve

škole,

po

skončení

vyučování

nekontrolovatelnost žáků
9.

prevence jen ve školách, absence prevence v rodinách

10.

neodbornost pedagogů v dané oblasti (absence právního vědomí)

nemožnost

postihu,

Základní cíle strategie primární prevence rizikového jsou:
- funkční informační systém, funkční systém vzdělávání školních metodiků, vícezdrojové a
víceleté financování projektů primární prevence.
- koordinace – nastavit provázanou, jednotnou a kooperující spolupráci
- legislativa – upravit a aktualizovat rámec oblasti primární prevence rizikového chování
- vzdělávání – zkvalitnit a zefektivnit systém vzdělávání pedagogů v oblasti primární
prevence rizikového chování
- monitoring, hodnocení

3. Vymezení cílové skupiny
Strategie je zaměřena na všechny žáky 1. - 9. ročníku základní školy, se zvláštním
přihlédnutím k žákům ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí,
s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování.
U pedagogů je další vzdělávání zaměřeno na celý tým, se zvláštním přihlédnutím
k začínajícím pedagogům. Intenzivní vzdělávací aktivity jsou směřovány k pracovníkům,
kteří zajišťují činnost školního poradenského pracoviště – výchovný poradce, metodik
prevence, speciální pedagog.
Do systému informování jsou zapojeni všichni rodiče. Zvláštní pozornost je věnována
skupinám rodičů tříd, kde se vyskytly negativní jevy rizikového chování. Individuální
pozornost je pak věnována rodičům žáků, u kterých byl zjištěn výskyt návykových látek,
konzumace alkoholu a kouření, rodičům žáků – agresorů a obětí v případech šikany

4. Způsob realizace

Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou



zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají
efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si
důsledků jednání



posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy,
konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku



vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na
výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody
a klidu, bez strachu a nejistoty



formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního
vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod.

Postup školy při řešení rizikového chování
ŠIKANA
Šikana je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat
jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí 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 druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování.
Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků
třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v
závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném
zdraví.
Pocit bezpečí každého jedince je neodmyslitelnou podmínkou vytváření produktivního
prostředí a dobrého sociálního klimatu školy. Všechny školy a školská zařízení mají proto
povinnost předcházet všem náznakům agresivity a všem způsobům šikanování mezi žáky a
svěřenci. Šikanování nesmí být pracovníky školy v jakékoli formě akceptováno. Šikanování
se ve své zárodečné formě vyskytuje prakticky na všech školách. Probíhá nejčastěji mezi žáky
ve stejné třídě či výchovné skupině a odehrává se v době přestávek, cestou do školy a ze školy
nebo v době osobního volna.

Projevy šikanování
Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu s následky především na
psychickém zdraví. Jejich znaky je možno rozdělit podle různých hledisek přibližně do
následujících skupin:

1.

Fyzické aktivní přímé (útočníci oběť kopou, fackují či jinak fyzicky napadají)

2.

Fyzické aktivní nepřímé
(ničení věcí oběti, agresor pošle někoho, aby oběť zbil)
Fyzické pasivní přímé (agresor fyzicky brání oběti dosahovat svých cílů např. ji

3.

nepustí sednout do lavice)
Fyzické pasivní nepřímé (agresor odmítá splnit požadavky oběti - odmítne

4.

požádání oběti odejít na záchod)
5.

Verbální aktivní přímé (nadávání, urážení, zesměšňování)

6.

Verbální aktivní nepřímé (rozšiřování pomluv, symbolická agrese - vyjádřená
v kresbách, básních apod.)

7.

Verbální pasivní přímé (neodpovídání na pozdrav, otázky apod.)

8.

Verbální pasivní nepřímé (spolužáci se oběti nezastanou, když je obviněna
z něčeho, co udělal agresor)

Škola musí chránit před násilím, musí klást důraz na budování kamarádských a bezpečných
vztahů nejen mezi žáky, ale i mezi ostatními zaměstnanci školy.
Pedagog je povinen neprodleně zjištěnou šikanu řešit a postiženému pomoci. Pokud tak
neučiní, vystavuje se postihu.
Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.:


Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády.



Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními.



O přestávkách vyhledává blízkost učitelů.



Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený.



Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči.



Stává se uzavřeným.



Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje.



Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené.



Zašpiněný nebo poškozený oděv.



Stále postrádá nějaké své věci.



Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy.



Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy.



Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole.



Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit.
(Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť
přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností)

Příznaky šikanování:


Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.



Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.



Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.



Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá
odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat
strach. Ztráta chuti k jídlu.



Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o
dovoz či odvoz autem.



Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na
svačinu).



Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"



Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.



Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné
sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.



Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že
je ztratilo), případně doma krade peníze.



Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.



Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná
projevuje i zlobu vůči rodičům.



Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat
doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s
teploměrem apod.)



Dítě se vyhýbá docházce do školy.



Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

Legislativní rámec:
- Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, mládeže a studentů ve
školách a školských zařízeních, čj. 21291/2010-28
- Zákon č. 561/2004 Sb.,§29
- Trestní zákoník č.40/2009 Sb.
- Zákon o odpovědnosti mládeže č.218/2003 Sb.
- Vyhláška č.72/2005 Sb.
- Vyhláška č.116/2011 Sb.
Kontakty:
Sdružení Linka bezpečí (116111), www.linkabezpeci.cz
Poradna webu Minimalizace šikany, www.minimalizacesikany.cz
Internet poradna, www.internetporadna.cz
Poradna E-Bezpečí – poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu,
www.napisnam.cz
www.nntb.cz

A) Situace, které škola zvládne řešit vlastními silami
Do této skupiny patří počáteční stádia šikanování, 1, a 2. stádium a třídní program pro řešení
zárodečného stádia. Řešíme vše, co by mohlo být šikanou.

Šetření provádí pracovní (preventivní) tým (metodik prevence, výchovný poradce ve
spolupráci s třídním učitelem). Vedení školy je neprodleně informováno o projevech, způsobu
řešení, průběhu šetření, výsledcích šetření.
Strategie vyšetřování počáteční šikany v pěti krocích:
1.) Rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili a s oběťmi, informovat rodiče oběti.
2.) Nalezení vhodných svědků.
3.) Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace
oběti a agresora).
4.) Zajištění ochrany obětem.
5.) Rozhovor s agresory
6.) Následná péče
V průběhu šetření jsou prováděny zápisy, které jsou následně založeny u výchovného
poradce (originály), metodika prevence (kopie). Dle závažnosti je svolána výchovná komise.
Výchovná opatření: výchovná komise navrhne výchovná opatření
Pro nápravu situace je třeba pracovat s celou třídou.
Dále pracovat s agresorem i obětí. V případě potřeby zprostředkovat péči PPP, psycholog.
Vše po odmluvě se zákonnými zástupci.
Pro potrestání agresorů užít výchovná opatření:
-

napomenutí třídního učitele

-

důtka třídního učitele

-

důtka ředitele školy

-

snížený stupeň z chování

-

přeřazení do jiné třídy

Spolupráce s rodiči:
1. Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanu, je za vyšetření situace zodpovědný
ředitel školy.

2. Při nápravě šikanování bude situace projednána s rodiči agresora i oběti, vždy odděleně.
Jednání s rodiči budou přítomni: vedení školy, metodik prevence, třídní učitel, výchovný
poradce. Rodiče budou seznámeni se závěry šetření, budou seznámeni s udělením
výchovného opatření. Všechny informace jsou důvěrné.
3. V případě zájmu rodičů nabídne škola rodičům agresora i oběti odbornou pomoc.
Kontakty jsou k dispozici u ŠMP.
B. Situace, kdy škola potřebuje pomoc při řešení a je nezbytná její součinnost se
specializovanými institucemi a policií
Sem patří řešení pokročilé a brutální šikany, např. výbuchu skupinového násilí vůči oběti.
Tyto případy vyžadují následující postupy:
Plán pro pedagogy:
-

Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.

-

Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.

-

Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.

-

Pokračující pomoc a podpora oběti.

-

U tohoto závažného případu šikanování nebo v případě podezření, že šikanování
naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, oznámí ředitelka školy skutečnost Policii
ČR.

-

Ředitelka školy oznámí orgánu sociální ochrany dítěte (OSPOD) skutečnosti, které
ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin nebo opakovaně páchá
přestupky, ředitelka školy zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez
zbytečného odkladu. Vlastní vyšetřování - škola nebude vyšetřovat sama, požádá o
pomoc policii, pedagogicko-psychologickou poradnu, orgán sociálně právní ochrany
dětí.

-

Další práce s celým třídním kolektivem.

Plán pro oběť:
-

Bezprostřední záchrana oběti.

-

Informování rodičů o vzniklé situaci.

-

Individuální rozhovor s obětí. Dát jí jasně najevo, že nikdo nemá právo s ní takto
zacházet.

Zaručit oběti ochranu ze strany školy. Zacvičit ji do ochranných strategií. Věnovat se rozvoji
jejího sebepojetí. Zajistit odbornou pomoc psychologa, ŠMP.
Seznámit rodiče se závěry šetření a řešením situace - vedení školy, ŠMP, třídní učitel.

Výchovná opatření:
1. Budeme dále spolupracovat s agresorem- jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné
prostření, výchovný styl v rodině.
2. V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska
výchovné péče, klinického psychologa, psychoterapeuta, psychiatra.
3. V mimořádných situacích ředitelka školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do
pobytového oddělení SVP, případně realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v
diagnostickém ústavu.
4.

V mimořádných situacích podá ředitelka školy návrh orgánu sociálně právní ochrany dětí

k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření nebo
ústavní výchovy s následným umístěním do diagnostického ústavu.
5.

Pro potrestání agresora lze použít následující opatření:

důtka třídního učitele
důtka ředitele školy
snížená známka z chování
přeřazení do jiné třídy
6. Projednání výsledků šetření a závěrů s rodiči provede vždy vedení školy, třídní učitel,
ŠMP, výchovný poradce.

Zákony a legislativní materiály, které mají vztah k řešení šikanování


Zákon č.56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), řeší práva a povinnosti školy,
žáků a studentů a jejich zákonných zástupců.



Zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje některé
odstavce, které se týkají vztahů rodičů a dětí, odpovědnosti rodičů a výchovných opatření.



Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, se
zabývá problémy dětí, které jsou nějakým způsobem ohrožené.



Zákon č. 200(1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 140/1961, ve znění pozdějších předpisů.



Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže

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.).
Mezi typické formy kyberšikany také patří:
Publikování ponižujících videozáznamů, audiozáznamů nebo fotografií
Ponižování a pomlouvání (denigration)
Krádež identity (impersonation) a její zneužití
Ztrapňování pomocí falešných profilů
Provokování a napadání uživatelů v online komunikaci (flaming/bashing)
Zveřejňování cizích tajemství s cílem poškodit oběť (trickery/outing)
Vyloučení z virtuální komunity (exclusion)
Obtěžování (harassment)
Specifické formy kyberšikany spojené s hraním on-line her

Happy slapping (v překladu „zábavné fackování“)
Kyberstalking (pronásledování ve spojení s využitím informačních komunikačních
technologií)
Webcam trolling (zneužívání webkamer pro manipulaci uživatelů internetu prostřednictvím
podvržených videozáznamů
Vzhledem k tomu, že kyberšikana je úzce propojena s tradičními formami šikany, které běžně
probíhají ve škole, kyberšikana je také v prostředí školy řešena.
Legislativní rámec (úroveň školy):
Školy jsou povinny zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých žáků
a zároveň vytvářet podmínky pro předcházení vzniku rizikových jevů. Tato povinnost je dána
školským zákonem (Zákon 561/2004 Sb., 2012), konkrétně § 29, který se zaměřuje na
bezpečnost a ochranu a zdraví ve školách. Školami se rozumí školy a školská zařízení.

ZÁŠKOLÁCTVÍ:
Za záškoláctví je považována neomluvená absence žáka základní při vyučování
(absenci žáka omlouvá pedagogický pracovník, nikoliv rodič, a to na základě písemné žádosti
zákonného zástupce, vždy v souladu s pravidly školy, která jsou být uvedena ve školním
řádu). Jedná se o přestupek, kterým žák úmyslně zanedbává školní docházku. Je chápáno jako
porušení školního řádu, současně jde o porušení školského zákona, který vymezuje povinnou
školní docházku a povinnost žáků do školy chodit řádně a včas. Nezřídka je spojeno s dalšími
typy rizikového chování, které negativně ovlivňují osobnostní vývoj jedince.
Legislativní rámec:
Je uveden v Metodickém pokynu k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z
vyučování, prevenci a postihu záškoláctví“, č. j.: MSMT-10194/2002-14, který je možné
využít, a v Metodickém doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem
v rámci řešení rizikového chování žáků, č. j. MSMT-43301/2013.

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).
Projevy:









řezání (žiletkou, střepem atd.)
pálení kůže
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 jiné

Řeší: výchovný poradce, školní psycholog, třídní učitel, školské poradenské zařízení,
pediatr/pedopsychiatr, event. orgán sociálně právní ochrany dítěte
V případě přímého rizika závažného ublížení či ohrožení života (přímé riziko = žák drží
ve škole žiletku a plánuje se řezat, mluví o sebevraždě atd./nepřímý předpoklad rizika = učitel
objeví staré jizvy na zápěstí atd.)
 Psychiatrické oddělení či klinika spádové nemocnice, centrální příjem nejbližší
psychiatrické léčebny – i nedobrovolně, ideálně po předchozí telefonické konzultaci
Pokud žák není aktuálně ohrožen závažným sebezraněním (platí pro žáky motivované
k řešení situace a hledání pomoci, vynucená konzultace u odborníka málokdy přinese efekt)
 dostupná psychiatrická či psychologická ambulance – ideálně s doporučením od
dětského/dorostového lékaře, resp. po telefonickém objednání rodiči (nutno počítat
s čekacími lhůtami, zejména pokud bude konzultace hrazena zdravotní pojišťovnou
 krizová centra – netřeba doporučení zdravotnického zařízení, předchozí telefonická nebo
e-mailová domluva vhodná, ale není nutná
 Linky důvěry (níže jsou vybrány linky důvěry, na něž mohou volat děti
i
dospělí,
další
naleznete
na
http://www.dkc.cz/kontakty.php
nebo
www.capld.cz/linky.php)
 Linka Bezpečí – tel. 116 111, pomoc@linkabezpeci.cz
 Linka důvěry Centra krizové intervence PL Bohnice – tel. 284 016 666
 Linka důvěry Dětského krizového centra – tel. 241 484 149, problem@ditekrize.cz
 Linka důvěry RIAPS – tel. 222 580 697, linka@mcssp.cz

 Telefonická krizová intervence KC Spondea – tel. 541 235 511, 608 118 088, chat
www.chat.spondea.cz

Legislativní rámec:
Samotné sebepoškozování není trestný čin, ale navádění/nucení k sebepoškozování,
sebevraždě nebo příčiny vyvolávající SP, jako je třeba sexuální zneužívání, týrání apod., jsou
trestné činy, na něž se vztahuje oznamovací povinnost.
 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí výslovně určuje jako
povinnost různým institucím, mimo jiné i škole a školskému zařízení, nahlásit případ
ohrožení zdraví nebo života dítěte, a to i tehdy, když se objeví pouze podezření na
trestný čin. U fyzických osob je tento postup formulován jako právo, nikoliv jako
povinnost.
 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník stanovuje v § 364 až 368 povinnosti, jež má
každá fyzická osoba v případě podněcování, schvalování, nadržování, nepřekažení a
neoznámení trestného činu. Paragrafy se vztahují na celou škálu trestných činů, oblast
násilných činů páchaných na dětech a na týrání dítěte nevyjímaje (nestačí však
podezření).
 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění (§ 23). Člověka lze
hospitalizovat bez jeho souhlasu v případě, že jeví známky duševní poruchy a je
nebezpečný sobě nebo svému okolí.
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.
Legislativní rámec:
Školní řád (je v souladu se základní platnou legislativou)
Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon), v platném znění

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Zákon č. 200/1990, Sb., o přestupcích
Zákon č. 40/2009, Sb. trestná zákoník
Vyhláška č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů
NÁVYKOVÉ LÁTKY:
Mezi návykové látky patří:
-

Alkohol, tabák, konopné drogy, těkavé látky, stimulační látky, opioidy, halucinogeny,
zneužívání léků, syntetické drogy
Je nutné poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i

zákonným zástupcům nezletilých žáků, informace o pomáhajících institucích a možnostech
řešení situace.
Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek, jejich vnášením nebo
distribucí je třeba spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi a orgány – externími
subjekty realizujícími primárně preventivní programy, školskými poradenskými zařízeními,
Policií ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) apod.
V případě externích subjektů realizujících preventivní programy ve školách a školských
zařízeních preferovat programy, jejichž odborná způsobilost byla ověřena nebo certifikována
a efektivita programů je vyhodnocována.
V případech, které stanoví zákonné předpisy, plnit ohlašovací povinnost směrem
k orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou
působností a zákonným zástupcům nezletilého žáka.
Legislativní rámec:

Jde zejména o:
•

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

•

zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve
znění pozdějších předpisů;

•

zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů;

•

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

•

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;

•

vyhlášku č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů;

•

úmluvu o právech dítěte č. 104/1991 Sb., sdělení federálního ministerstva zahraničních
věcí;

• nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které
rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo
psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku;
•

nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších
předpisů;

•

stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu Tpjn 301/2013 ze dne 13. 3. 2014.

ALKOHOL:
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.
V případě nezletilého žáka spolupracujeme s rodiči (zákonnými zástupci dítěte).
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.

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. 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. Konzumaci alkoholu ve
škole je dobré řešit podle školního řádu, se zákonnými zástupci, opakované porušení hlásíme
OSPOD a Policii ČR.

Legislativní rámec:
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění
pozdějších předpisů

TABÁKOVÉ VÝROBKY:
Dělení tabákových výrobků:
-

cigarety, doutníky, dýmky, vodní dýmky, bezdýmný tabák, elektronické cigarety,
zahřívaný tabák

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.
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.
Legislativní rámec:
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)
Škola (tj. vchody do budovy školy a školského zařízení) musí být označena grafickými
značkami s nápisem „kouření zakázáno“ včetně textu o zákazu používání elektronických
cigaret. Rozměr a vizuální podobu grafické značky stanovuje zákon č. 65/2017 Sb.
Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích č. 180/2016 Sb., kterým se mění zákon
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a vyhláška č.
261/2016 Sb., o tabákových výrobcích, definují kombinovaná zdravotní varování na obalech
tabákových výrobků
Vyhláška č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách
PORUCHY PŘIJMU POTRAVY:
Patří sem mentální bulimie, mentální anorexie.
Je nutno vyrozumět 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.
Učitel není terapeut, zprostředkuje ale dítěti a rodině zpětnou vazbu o některých jídelních
zvyklostech dítěte, může pomoci předcházet šikaně pro fyzický vzhled a výkon (zejména
učitelé tělocviku), doporučit popř. zprostředkovat kontakt s psychologem nebo lékařem.
Opatrně se pouštět do oblasti „zdravé výživy“ a redukce hmotnosti (doporučení mohou být
jednostranně, přehnaně interpretována).
DOMÁCÍ NÁSILÍ:
Domácí násilí řadíme mezi typy rizikového chování, které mohou ohrozit zdravý vývoj žáků a
mít nepřímé dopady do chování žáků.

Má negativní vliv na harmonický vývoj dětí a

mladistvých zejména v oblasti emocionální, vztahové, může ohrozit i zdravý tělesný vývoj.
Domácí násilí je netypickou formou rizikového chování pro školní prostředí, navíc je složité
ho přesně identifikovat a správně vyhodnotit míru a potřebu podpory z vnějšího prostředí.
Patří sem fyzické a psychické násilí, sexuální násilí, ekonomické zneužívání, sociální izolace.

Pedagog je povinen jednat v okamžiku, kdy se mu například dítě svěří, či pokud zaznamená
dlouhodobé nezpochybnitelné známky násilí páchaném na dítěti (podvýživa, modřiny aj.),
Situaci nemůže řešit pedagog sám, ale vždy s dalšími odborníky. Vhodné je obrátit se na
nejbližší středisko výchovné péče.
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.
Legislativní rámec:
Trestní zákon -§ 199 týrání osoby ve společném obydlí
§198 týrání svěřené osoby
§ 145 a 146 ublížení na zdraví
§ 171 omezování osobní svobody
§ 170 zbavení osobní svobody
§ 175 vydírání
§ 177 útisk
§ 185 znásilnění
§ 187 pohlavní zneužívání – zneužití osoby mladší 15 let
§ 367 a 368 neoznámení a nezabránění trestnému činu
§ 354 nebezpečné pronásledování
§ 186 sexuální nátlak
§ 352 násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci
§ 353 nebezpečné vyhrožování

Občanský zákoník § 751 – 753 – zvláštní ustanovení proti domácímu násilí
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 44 až 47 Vykázání

SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE:

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

Legislativní rámec:
Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník v paragrafech 364 až 368 stanovuje povinnosti, které
má každá fyzická osoba v případě podněcování, schvalování, nadržování, nepřekažení a
neoznámení trestného činu. Paragrafy se vztahují na celou škálu trestných činů, oblast
násilných činů páchaných na dětech a na týrání dítěte nevyjímaje.
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí chrání učitele při jeho postupu na
ochranu práv dítěte.
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.

Legislativní rámec:
-

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

-

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a předpisy prováděcí a související s
komentářem

-

Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu

V oblasti rizikového chování v kontextu dopravy téměř výlučně 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). Výjimečně kontaktujeme policii, a to zejména v případě, kdy jsme svědky aktivit
dětí, které mohou vést k dopravním nehodám.
HAZARDNÍ HRÁČSTVÍ:
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.
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).
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.
Legislativní rámec:
Vyhláška š. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
- Úmluva o právech dítěte 104/1991 Sb.
- Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a mládeže
- Základní zákonný rámec pro provozování hazardních her v
ČR poskytuje zákon č. 202/1990 Sb. (tzv. loterijní zákon). Novela zákona bude platná od 1.
ledna 2017
- Zákon o hazardních hrách č. 186/2016 Sb. Platný od 1. ledna 2017

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.

Učitel by měl dokázat vzbudit důvěru a nabídnout adekvátní pomoc. Tou může být především
zprostředkování kontaktů na odborná zařízení (síť takových kontaktů si můžete vytvořit na
základě kapitoly „Síť partnerů…“) a podpora žáka při řešení obtížných situací, které mu jeho
rizikové chování přináší. Nutná je vždy spolupráce s kolegy, vedením a především
rodiči/zákonnými zástupci žáka.

Legislativní rámec:
Zákon č. 379/2005, o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon o loteriích a jiných podobných hrách č. 202/1990 Sb.

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.
Učitel si může všimnout v chování dítěte čehokoliv, co mu přijde nápadné, zvláštní (vodítkem
může být obsah úvodní části textu), nebo dítě může pedagoga samo vyhledat. Pokud to
v učiteli vyvolává určité a oprávněné obavy nebo si s tím neví rady, chybějí mu informace

a podobně, určitě je namístě poradit se s odborníkem (třídní učitel, školní metodik prevence,
výchovný poradce, školní nebo klinický psycholog). Učitel má také vědět, jestli jde o osobu
s patřičným vzděláním a profesními zkušenostmi z dané oblasti.
Dospělý je povinen chránit a prosazovat nejlepší zájem dítěte. Zjištěné násilí páchané na dítěti
(i sexuální) je povinen ohlásit Orgánům sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) nebo na
Policii ČR. Další možnost, jak anonymně ohlásit zjištěné násilí na dětech, nabízejí internetové
stránky http://www.protikorupcni-linka.cz/cs/Obecna-temata/Nasili-na-detech/.
Legislativní rámec:
Trestní zákoník zák. č. 40/2009 Sb.

Mgr. Daniela Miklová (ředitelka školy)
Mgr. Alena Ešlerová (metodik prevence)

Schváleno pedagogickou radou dne 12.11.2019

