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Postup školy při řešení případů s výskytem rizikového chování: 

  

 

NÁVYKOVÉ LÁTKY – DROGY 
vychází z metodického doporučení MŠMT č.j.21291/2010-28, příloha č.1 

 
1. TABÁKOVÉ VÝROBKY 

 V případě, kdy je ţák přistiţen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy 

nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné 

mu v další konzumaci zabránit. 

 Tabákový výrobek je třeba ţákovi odebrat a zajistit, aby nemohl pokračovat 

v konzumaci. 

 Pedagog dále postupuje podle školního řádu školy; sepíše o události krátký záznam 

s vyjádřením ţáka (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek) a předá 

metodikovi prevence, který jej zaloţí do své agendy. 

 Pedagog informuje zákonného zástupce ţáka. 

 V závaţných případech ( zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliţe se 

chování opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany dětí. Škola můţe od 

orgánu sociálně-právní ochrany obce vyţadovat pomoc nebo od jiných subjektů nebo 

školských zařízení.  

 Jsou vyvozeny sankce dané školním řádem. 

 

 
2. ALKOHOL 

Konzumace alkoholu ve škole 

 V případě, kdy je ţák přistiţen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době 

školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je třeba alkohol ţákovi 

odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 

 Podle závaţnosti momentálního stavu ţáka, případně dalších okolností ped. pracovník 

posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. V případě, ţe je ţák pod vlivem alkoholu 

do té míry, ţe je ohroţen na zdraví a ţivotě, voláme RZS. 

 Jestliţe akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagog následovně: o události sepíše 

stručný záznam s vyjádřením ţáka ( zejména odkud, od koho alkohol má; okolnosti 

konzumace alkoholu; zda byly realizovány orientační testy na alkohol a s jakým 

výsledkem), který odevzdá školnímu metodikovi prevence, který jej zaloţí do své 

agendy a vyrozumí vedení školy. 

 V případě, ţe ţák není schopný pokračovat ve vyučování, vyzve škola ihned 

zákonného zástupce ţáka, aby si jej vyzvedl. 

 Jestliţe není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní 

ochrany dítěte a vyčká jeho pokynů. 

 Zákonnému zástupci ohlásí škola tuto skutečnost i v případě, ţe je ţák schopen výuky. 



 Jestliţe se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.  

 Z konzumace alkoholu škola vyvodí sankce dané školním řádem. Za rizikové a 

protiprávní jednání je rovněţ povaţováno navádění jiných ţáků k uţívání 

alkoholických nápojů.  

 V případě podezření na intoxikaci ţáka provede ped. pracovník test na přítomnost 

alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu 

zákonného zástupce (viz. příloha č.1).  Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i 

v případě příchodu ţáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, ţe se 

ţák intoxikoval ve škole. 

 

Nález alkoholu ve škole 

1) pedagog nalezne v prostorách školy alkohol 

 Tekutinu nepodrobuje ţádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. 

 O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

 Nalezenou tekutinu uloţí u vedení školy. 

 Sepíše stručný záznam o události. 

 

2) pedagog zadrţí u některého ţáka alkohol 

 Tekutinu nepodrobuje ţádnému testu. 

 O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

 O nálezu sepíše stručný záznam, s vyjádřením ţáka, u kterého byl alkohol nalezen, 

datum, místo a čas nálezu a jméno ţáka. Zápis podepíše i ţák, u kterého byl alkohol 

nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, ţe podepsat odmítá, uvede pedagog tuto 

skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se ţákem je přítomna ředitelka školy nebo 

její zástupkyně. Zápis zaloţí školní metodik prevence do své agendy. 

 O nálezu vyrozumí zákonného zástupce ţáka, a v případě, ţe se jedná o opakovaný 

nález u téhoţ ţáka, i orgán sociálně-právní ochrany dětí. 

 V případě potřeby předá zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. 

 Škola vyvodí sankce dané školním řádem. 

 

3. Návykové látky 

Konzumace NL ve škole 

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

nepokračoval.  

 O události se sepíše stručný záznam s vyjádřením ţáka. Tento záznam zaloţí školní 

metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy 

 V případě, ţe je ţák pod vlivem NL do té míry, ţe je ohroţen na zdraví a ţivotě, 

přivolá pedagog RZS. 

 Jestliţe akutní nebezpečí nehrozí, pedagog zajistí vyjádření ţáka a vyrozumí vedení 

školy. 

 V případě, ţe ţák není schopen dalšího vyučování, vyzve pedagog  zákonného 

zástupce ţáka, aby si dítě vyzvedl. 

 Jestliţe není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní 

ochrany dítěte a vyčká jeho pokynů. 

 Zákonnému zástupci ohlásí škola tuto skutečnost i v případě, ţe je ţák schopen výuky. 

Zákonný zástupce má právo se písemně vyjádřit k této skutečnosti a postupu školy.  

 



 V případě uţivatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonného zástupce  poskytne školní 

metodik prevence informaci o moţnostech odborné pomoci. 

 Škola vyvodí sankce dané školním řádem. (je třeba rozlišit uţivatele od distributora – 

uţivatel je nebezpečný sobě, distributor všem; distribuce je trestným činem,  uţívání 

NL porušením školního řádu.) 

 Prokázané navádění jiných ţáků k uţívání návykových látek je povaţováno rovněţ za 

protiprávní a rizikové chování. 

 Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu ţáka do školy pod 

vlivem NL, resp. kdy nelze prokázat, ţe se ţák intoxikoval ve škole. 

 

Distribuce NL ve škole 

Distribuce můţe být kvalifikována jako trestný čin. Mnoţství, které ţák distribuuje, není 

nijak rozhodující. 

Přechovávání NL je také vţdy protiprávním jednáním. Mnoţství, které u sebe ţák v danou 

chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíţe specifikováno buď 

jako přestupek nebo v případě mnoţství většího neţ malého jako trestný čin (provinění 

v případě nezletilého ţáka) - ale toto mnoţství nemusí mít ţádný vliv na kázeňský postih, 

který je stanovený školním řádem. 

 

1) pedagog nalezl NL ve škole 

 Látku nepodrobuje ţádnému testu. 

 O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

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

 Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloţí látku do obálky, napíší datum, čas a 

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

uschovají ve školním trezoru. 

 

2) pedagog zadrţí u ţáka NL 

 Látku nepodrobuje ţádnému testu. 

 O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

 O nálezu sepíše stručný záznam, s vyjádřením ţáka, u kterého byl alkohol nalezen, 

datum, místo a čas nálezu a jméno ţáka. Zápis podepíše i ţák, u kterého byl alkohol 

nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, ţe podepsat odmítá, uvede pedagog tuto 

skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se ţákem je přítomna ředitelka školy nebo 

zástupkyně ředitelky. Zápis zaloţí školní metodik prevence do své agendy. 

 O nálezu vyrozumí Policii ČR. 

 V případě, ţe je látka nalezena u ţáka, který se jí intoxikoval, předá pedagog látku 

lékaři. 

 

3) pedagog má podezření, ţe ţák má OPL u sebe 

 Řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR. 

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

zákonného zástupce ţáka. 

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

U ţáka v ţádném případě neprovádíme osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí. 

 

 

 

 



 

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY ( mentální anorexie, mentální bulimie) 
vychází z metodického doporučení MŠMT č.j.21291/2010-28, příloha č.3 

 

Kdy, koho a jak informovat: 

Pediatra;  rodiče vţdy, kdyţ dítě výrazněji zhubne, opakovaně bylo přistiţeno, ţe zvrací (stačí 

informace od vrstevníků), sebepoškozuje se. 

 

 

SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE – CAN (Child Abuse and Neglect) 
vychází z metodického doporučení MŠMT č.j.21291/2010-28, příloha č.5 

 

U kaţdého podezření o výskytu daného jevu musí být vţdy informována ředitelka školy. 

1.Dítě se svěří učiteli osobně 

 Uvědomit si, ţe jde o velmi citlivou záleţitost 

 Seznámit s tím co nejuţší okruh dalších osob ( ředitelka školy, ŠMP, VP) 

 pokud se zneuţívání dopouští rodič, není ţádoucí informovat ho o tom, ţe se vám dítě 

svěřilo 

 komunikovat s dítětem – podrobnější vyšetřování nechat na psychologovi a policii 

 vhodně dítěti sdělit, ţe skutečnost musíte ohlásit na policii 

 ohlásit na policii 

 ocenit dítě, ţe za vámi přišlo a ujistit ho, ţe pro ně uděláte všechno, co je ve vašich 

silách 

 jestliţe dítě nechce, abyste věc ohlásili, situaci konzultujte s odborníkem, ale od 

oznámení události vás to nesmí odradit 

 

2. Informaci se učitel dozví z ankety, dotazníku 

- je velmi důleţité porozumět tomu, co vám vlastně říká. V kaţdém případě s ním navaţte o 

přestávce nebo po vyučování rozhovor, ale tak, abyste nebudili neţádoucí pozornost. Jestliţe 

vám dítě potvrdí vaši domněnku, postupuje jako výše. Nevyslýchejte ho a nepodsouvejte mu 

své názory, nechejte ho volně vyprávět. 

 

3. Učitel se informaci dozví od spoluţáků či jiných zdrojů 

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

rozhovor, ale do ničeho ho nenuťte. Prostředníkovi řekněte, ţe je důleţité, aby za vámi přišlo 

zneuţívané dítě samo. Nevyšetřujte a nijak nepátrejte. Jestliţe si nejste jistí, oznamte věc 

orgánu sociálně-právní ochrany, který ji prošetří. 

 

4.Dítě je obětí sexuálního napadení 

Jestliţe se stalo obětí napadení cestou do školy a útočníkem je neznámá osoba, potom 

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

pevně a jednoznačně a dítě neopouštějte aţ do příchodu rodičů. 

 

 

 

 



ŠIKANA 
vychází z metodického doporučení MŠMT č.j.21291/2010-28, příloha č.6 

 

 

Devět kroků při řešení počáteční šikany (s níţ se ve své praxi setkáte 

nejpravděpodobněji) 

 

Schéma první pomoci: 

1. Odhad závaţnosti onemocnění skupiny a rozpoznání zda nejde o neobvyklou formu 

šikanování 

 úkol naplňujeme především prostřednictvím rozhovoru s informátory a oběťmi  

 nesmí docházek k přímé konfrontaci pachatele a oběti 

2. Rozhovor s informátory a oběťmi 

 po rozhovoru s informátorem následuje rozhovor s oběťmi (ne s podezřelými 

pachateli)  

 při rozhovoru s obětí je důleţité, aby o tom nevěděli ostatní ţáci (je potřeba ochránit ji 

před moţnou pomstou agresorů)  

3. Nalezení vhodných svědků 

 vytipovat členy skupiny, kteří budou pravdivě vypovídat (vybrat ţáky, kteří s obětí 

sympatizují, kamarádí s ní, nebo ji alespoň neodmítají, ţáky nezávislé na agresorech, 

kteří nepřijímají normy šikanování)  

4. Individuální, případně i konfrontační rozhovory se svědky 

 rozhovory zorganizovat tak, aby o nich druzí nevěděli  

 vyskytnou-li se těţkosti, lze uskutečnit doplňující a zpřesňující rozhovory nebo 

konfrontaci dvou svědků  

 váţnou chybou je společné vyšetřování svědků a agresorů. Za zásadní chybu je 

povaţována konfrontace obětí a agresorů  

 ROZHOVOR SE SVĚDKY 

svědky vyslechnout postupně, pokud se rozcházejí ve výpovědi je moţná konfrontace 

všech svědků, navodit atmosféru podpory a povzbuzení, ţe jejich spolupráce nebude 

prozrazena a je zajištěna jejich bezpečnost, vše si zapisovat 

5. Ochrana oběti 

6. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi 

 je to poslední krok ve vyšetřování  

 dokud nemáme shromáţděné důkazy, nemá smysl vést tento rozhovor  

 cílem je agresory okamţitě zastavit a ochránit oběti, ale i je samé před následky jejich 

činů  

 ROZHOVOR S AGRESORY 

Agresor se po rozhovoru nesmí vrátit zpět do třídy! 

1. Zahřívací předkolo 

Sednout si proti agresorovi, říct mu to „natvrdo“, chtít vědět, co všechno dělal, 

upozornit na zapisování, potom mlčet! 

2. Monolog 

narušit mu jeho prostor, dívat se do očí, nepovzbuzovat, jen si vše zapisovat, 

počkat aţ domluví 



3. Dialog - doplňující otázky 

klást otázky tak, aby se zapletl do vlastních lţí, stupňovat citové napětí, nabídnout 

polehčující okolnosti v případě přiznání se, nechat si od něj podepsat zápis. 

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

4. Konfrontace 

všem agresorům naráz oznámit, jak kdo z nich vypovídal 

začnou se mezi sebou dohadovat a pomlouvat 

7. Výchovná komise 

 v rámci společného setkání pedagogů a ţáka-agresora i jeho rodičů se rozhoduje o 

výchovných opatřeních  

8. Rozhovor s rodiči oběti 

 rodiče je třeba informovat o zjištěních a závěrech školy a domluvit se na dalších 

opatřeních  

9. Práce s celou třídou 

 

Nejčastější chyby: 

 učitelé nepracují s faktem zásadní odlišnosti řešení u počátečních a u pokročilých 

šikan  

 při vyšetřování se nebere zřetel na trauma, stud a mlčenlivost znásilněné oběti  

 berou se váţně falešní svědci, kterým poručil „šéf“ agresorů  

 bezprostředně se konfrontuje výpověď týraného ţáka s výpověďmi jeho mučitelů  

 pedagog vyšetřuje šikanu přímo ve třídě  

 ředitel si pozve najednou údajné oběti, údajné agresory a jejich rodiče, některé 

pedagogy a vyšetřuje to z jedné vody načisto  

 po vyšetření šikany se naráz pozvou všichni - rodiče agresorů, oběti i s jejich 

ratolestmi  

 nezřídka se oběť nechá odejít ze školy, případně se převedeno vedlejší třídy, přičemţ 

šikanování se dále prohlubuje a zdokonaluje  

 

Postup vyšetřující osoby, má-li podezření na šikanu 

 

 Konfrontovat svá pozorování s dalšími kolegy. 

 Co nejdříve oznámit své podezření vedení školy, výchovnému poradci, konzultovat další 

postup. 

 Mezi  čtyřma očima vyslechnout více nezaujatých svědků, popřípadě konfrontovat svědky 

mezi  sebou. 

 Je zejména důleţité získat odpovědi na následující otázky: 

a. Kdo je obětí, popřípadě kolik obětí je 

b. Kdo je agresorem, kolik agresorů je. Kdo z nich je iniciátor, kdo aktivní účastník 

šikanování a kdo je obětí i agresorem? 

c. Co, kdy, kde, a jak dělali agresoři obětem? 

d. K jak závaţným agresivním a manipulativním projevům       došlo? 

e. Jak dlouho šikana trvá? 



 Spojit se s rodiči případné oběti, konzultovat výskyt nepřímých znaků    šikany. Poprosit je o 

pomoc. 

 Vyslechnout oběť – citlivě, diskrétně, zaručit bezpečí a důvěrnost      informací. NIKDY 

neřešit problém opřed celou třídou! 

 Zajistit ochranu oběti šikany. 

 Teprve nyní vyslechnout agresory, případně konfrontovat agresory mezi sebou.  

NIKDY konfrontace obětí a agresorů! 

Vytipovat nejslabší článek, dovést je k přiznání či vzájemnému       obviňování. 

 Poţádat vedení školy o svolání výchovné komise (vedení školy,          výchovný poradce, 

třídní, školním metodik prevence sociálně        patologických jevů, případně psycholog). Ta 

na základě  shromáţděných informací posoudí, zde se jedná o šikanu a jaký je  stupeň její 

závaţnosti /stupně 1-3 počáteční šikana, 4-5 šikana v pokročilém stádiu/, navrhne       další 

postup vůči obětem i agresorům i třídě jako celku. Potrestání       agresorů je individuální, 

závisí na věku, intenzitě šikany a na tom, zda           se jedná o první případ či recidivu. 

 Individuálně pozvat rodiče agresorů. Seznámit je se situací, sdělit jim navrhovaná opatření, 

(zdůraznit moţnost nápravy) a poţádat je o spolupráci. Pokud odmítají, zváţit oznámení 

na Policii ČR. 

 Individuálně pozvat rodiče obětí šikany. Seznámit je se situací, domluvit se na opatřeních  

(terapie, osobnostní výcvik…) 

 Rozebrat situace ve třídě (vynechat citlivé detaily), vysvětlit nebezpečí a důsledky šikany, 

oznámit potrestání viníků. Třídu i nadále pozorně sledovat. 

 

Brutální šikana 

Případy brutální šikany nejsou na našich školách tak řídkým jevem, jak by se mohlo zdát. 

Nevyhýbají se ţádnému typu školy, nejsou ani výsadou "pasťáků" nebo "učňáků". Při 

provalení skupinového násilí se většinou projeví naprostá bezmocnost školy, která je kromě 

jiného dána také mimořádnými nároky na diagnostiku a léčbu téhle zvláštní podoby šikany, 

pracovně nazvané školní lynčování  

V případě brutální šikany se doporučuje postupovat následujícím způsobem 

1. Zvládnout šok a postarat se o oběť 

Pedagog musí zvládnout svůj vlastní šok, zastavit násilí a postarat se o oběť, poskytnout jí 

nejnutnější pomoc a ochranu. Ţák, který se stal obětí, je totiţ v zoufalé situaci, bojí se o ţivot, 

je třeba zraněný. Láska, soucit a odvaha mohou být tou nejdůleţitější součástí pomoci.   

2. Přivolat pomoc 

Učitel by měl zalarmovat všechny své kolegy, ale neměl by nechat třídu bez dozoru. Vyslat 

pro ostatní učitele třeba ţáka, který nebyl do šikanování zapojený. Situace je natolik závaţná, 

ţe je třeba přerušit vyučování.  

3. Zabránit domluvě 

Učitelé by měli zabránit tomu, aby se třída mezi sebou domluvila, zamezit křivé skupinové 

výpovědi. Někdo by měl s ţáky zůstat a hlídat je. Také je moţné rozdělit je do skupin. Ale i ty 

musejí zůstat pod dozorem. 

 

 

 



4. Poskytnout oběti pomoc a bezpečí 

Někdy dochází k tomu, ţe postiţený ţák je váţně zraněný, v tom případě je třeba zavolat RZS 

a informovat rodiče. Pokud zraněný není, i tak je třeba ho chránit, pomáhat mu překonat 

proţité trauma, uklidnit ho a utěšit, snaţit se mu dodat pocit bezpečí. 

5. Přivolat policii 

Škola je povinna nahlásit celou věc policii, ale měla by jednat nezávisle na ní. (Policie se 

můţe opozdit a přijet aţ některý další den.) To znamená, začít rychle, ten samý den vlastní 

vyšetřování. Nejlépe je vyslechnout po jednom všechny účastníky a jejich výpovědi pak dát 

postupně dohromady. Ideální je, kdyţ policie při svém vyšetřování vychází z materiálů a 

zjištění školy. Není to ale bohuţel obvyklá praxe. Podle zkušeností je vhodné obrátit se přímo 

na kriminální policii, kde jsou zřízeny funkce specialistů pro mládeţ. Pro výchovnou pomoc 

je však zásah policie málo významný, to uţ je úkolem školy. 

 

 

KYBERŠIKANA 
vychází z metodického doporučení MŠMT č.j.21291/2010-28, příloha č.7 

Co můţe dělat škola – 

1) Pracovat na povědomí 

2) Školní řád musí respektovat i tento fenomén 

3) Definovat kompetence v rámci školy 

4) Definovat kompetence mimo školu 

5) Začlenění tématu do výuky 

6) Vzdělávání pedagogů 

7) Podpora pozitivního vyuţívání technologií  

Co můţe dělat pedagog – 

1) Posílit empatii mezi ţáky 

2) Pracovat na klimatu 

3) Vést k úctě k druhým 

4) Dávat pozitivní zpětnou vazbu 

5) Vytvářet dobré vztahy  

Co dělat? 

1) Rozhovor s účastníky 

2) Zapojení rodičů 

3) Diskuze ve škole 

4) Zapojení učitelů 

5) V případě podezření vyrozumět orgány činné v TŘ  

Oběti je třeba doporučit, aby - 

• Neodpovídala  

• Ukládala důkazy (screenshoty) 

• Mluvila o tom, co se jí děje 



 

HOMOFOBIE 
vychází z metodického doporučení MŠMT č.j.21291/2010-28, příloha č.8 

 

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

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

vybočují z běţných genderových norem. 

Doporučené postupy  a metody z hlediska pedagoga: 

Pedagog by měl zastávat citlivý přístup k ţákům a studentům, jejichţ pohlavní či sexuální 

identita je odlišná či diskutabilní. Je nanejvýš vhodné nesnaţit se tuto odlišnost veřejně 

komentovat, zvláště pak negativním způsobem a to i tehdy, je-li onen konkrétní jedinec 

vyučujícímu nesympatický či působí extravagantním dojmem. Naopak je vhodné reagovat na 

eventuální homofobní poznámky ze strany ţáků a studentů. Je vhodné připomenout, ţe 

příslušníci těchto menšin mají nejen podle zákona stejné práva, ale mnohé osobnosti z řad 

sexuálních menšin významně přispěli k duchovnímu vývoji lidstva. Především je ale třeba 

sledovat vztahy v třídním kolektivu a podporovat integraci těch studujících, kteří jsou v něm 

znevýhodněni. Vývoj homofobní šikany v mnoha směru odpovídá vývoj jiných typů šikany a 

platí zde, ţe včasné zaznamenání a řešení problémů ve vztazích ve třídě můţe zabránit vzniku 

mnohem váţnějších a obtíţně řešitelných problémů spojených s jiţ rozvinutou šikanou. 

V ţádném případě není vhodné snaţit se před třídním kolektivem analyzovat sexuální 

orientaci nebo genderovou identitu některého ze studentů. Taková situace můţe být pro 

dotyčnou osobu vysoce stresující a eventuální nepřátelské projevy vůči ní se tím mohou spíše 

podpořit, byť je záměr vyučujícího odlišný. Má-li pedagog důvody domnívat se, ţe některý ze 

ţáků či studentů má problémy přímo se svou sexuální orientací či pohlavní identitou, 

respektive s homofobní šikanou, je jistě moţné se studujícím promluvit, avšak eventuální 

řešení intrapsychických problémů či problémů ve vztazích s rodinou je vhodné přenechat 

spíše na odbornících. V ţádném případě není dobré snaţit se konzultovat domněnky týkající 

se sexuální orientace či pohlavní identity přímo s rodiči bez domluvy se studujícím či 

konzultace s odborníkem, neboť takové informace mohou napáchat značnou škodu. Nejen, ţe 

nemusí být pravdivé, ale i v případě, kdy se zakládá taková domněnka na pravdě, je třeba 

postupovat vysoce opatrně a jedná se o záleţitost patřící spíše do kompetence psychologa 

nebo sexuologa. 

 

EXTREMISMUS, RASISMUS, XENOFOBIE, ANTISEMITISMUS 
vychází z metodického doporučení MŠMT č.j.21291/2010-28, příloha č.9 

 

Doporučené postupy  a metody z hlediska pedagoga: 

 Zjistit hloubku extremistického přesvědčení či rasistických, xenofobních anebo 

antisemitských postojů u jednotlivců a zjistit jejich případné vazby na extremistickou 

scénu mimo školu. 

 Zjistit rozšíření uvedených postojů v kolektivu, třídě, škole. 

 Vyvolat diskusi o problémech souvisejících s uvedenými postoji s cílem odhalit jejich 

příčinu. 

 Nabídnout alternativní volnočasové aktivity. 



 Zaměřit výuku na tyto problémy. 

 Okamţitě a razantně vystoupit proti projevům intolerance mezi ţáky vyvolanými 

uvedenými postoji a názory. 

 Pozvat experty k diskusi s ţáky/studenty. 

 Informovat rodiče v případě zjištění uvedených hlouběji zakotvených postojů a 

nabídnout jim spolupráci. 

 V případě závaţných projevů (především násilných) informovat bezpečnostní sloţky 

(Policii ČR)   

Nevhodné přístupy: 

 Moralizování a skandalizace bez obeznámenosti s problematikou mládeţe a 

extremismu;  

 Okamţité vyhroţování tresty a zákonnými postihy v případě kontroverzních názorů v 

běţných diskusích; 

 Nezkoumání motivace lidí k určitému jednání, které se na první pohled můţe jevit 

extremistické, ale nemusí takové být.  

 Přejímání extremistických názorů do výuky a argumentace s cílem zalíbit se 

extremisticky orientované mládeţi. 

 

VANDALISMUS 
vychází z metodického doporučení MŠMT č.j.21291/2010-28, příloha č.10 

 

Doporučený postup 

1. Podmínky zacházení se školním majetkem zakotvit do školního řádu a to včetně 

sankcí, které škola pouţije v případě, ţe se někdo dopustí úmyslného ničení majetku. 

Náhrada škody není sankce, ale samozřejmost. Předpokladem je současně písemné 

stvrzení zákonnými zástupci ţáka o seznámení se školním řádem. 

2. Náhradu úmyslně způsobené škody důsledně vymáhejte po tom, kdo ji způsobil. U 

nezletilých potom po jejich zákonném zástupci. 

3. Opakovaně s ţáky a ţákyněmi komunikujte na téma ochrana majetku a  zacházení 

s cizím majetkem. 

4. Jestli ţák nebo ţákyně, kteří škodu způsobili, nejeví ochotu k její nápravě, případně je 

škoda takového rozsahu, ţe věc nelze svépomocně opravit, vyrozumívejte o tomto 

chování zákonné zástupce ţáků a ţákyň a dohodněte s nimi způsob náhrady škody. 

5. Jestliţe se jedná o škodu většího rozsahu a ten, kdo ji způsobil není ochotný škodu 

nahradit, vyrozumívejte Policii ČR a oznamte podezření na spáchání přestupku proti 

majetku, případně trestného činu majetkové povahy. 

6. U škod, které se dají nahradit tak, ţe je opraví sám ţák nebo ţákyně, preferujte tento 

způsob náhrady škody. 

7. O způsobené škodě proveďte záznam, ze kterého budou jasně vyplývat všechny 

důleţité skutečnosti: kdo – kdy – kde – jak – proč – čím….. 

8. Snaţte se vţdy dobrat příčiny takového jednání a s ní následně pracovat.  

 

 

 



Kdy hlásit rodičům? 

V případě, kdy způsobená škoda je nepatrná nebo malá, je třeba věc oznámit rodičům tehdy, 

jestliţe dítě věc poškodilo úmyslně a nejeví ţádnou snahu o nápravu. V případě škod většího 

rozsahu nebo škod na majetku někoho třetího (spoluţák, cizí osoby v průběhu školní exkurze 

atd.) oznamujte rodičům vţdy. 

 

Kdy hlásit policii? 

V případě, kdy je škoda nikoliv nepatrná, nikdo nejeví snahu o nápravu a škola není vlastními 

silami schopná domoci se takové nápravy. Musí se jednat o úmyslné poškození nebo zničení 

věci. Hlásíte také tehdy, jestliţe o to ţádá poškozený nebo poškozená nebo jejich zákonní 

zástupci. 

 

Kdy hlásit OSPOD? 

V případech, kdy se jedná o opakované jednání a výchovná a další opatření, která zvolila 

škola, neměla ţádný účinek. 

 

 

ZÁŠKOLÁCTVÍ 
- viz. školní řád 

 

 

TABÁK 
vychází z metodického doporučení MŠMT č.j.21291/2010-28, příloha č.12 

 

U kaţdého podezření o výskytu daného jevu musí být vţdy informován ředitel školy/šk. 

zařízení. 

- viz školní řád: 

„Tabákové výrobky 

Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí 

ţádné osoby a není moţné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. 

1. Prostory školy jsou označeny viditelným textem doplněným grafickou značkou 

zákazu kouření. Takto jsou označeny vnitřní i vnější prostory.  

2. Kouření v prostorách školy je zakázáno pod sankcemi uvedenými ve vyhlášce o 

základním vzdělávání. 

Konzumace tabákových výrobků ve škole  

1. V případě, kdy je ţák přistiţen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách 

školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je 

primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 

2. Tabákový výrobek je třeba ţákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci 

pokračovat. 

3. Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše 

stručný záznam s vyjádřením ţáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), 

který zaloţí školní metodik prevence do své agendy.  

4. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce 

nezletilého ţáka. 



5. V závaţných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliţe se 

jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou 

působností. Škola můţe od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyţadovat pomoc. 

6. Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené 

školním řádem.“ 

 

NÁSILÍ 
vychází z metodického doporučení MŠMT č.j.21291/2010-28, příloha č.13 

 

ZBRANĚ VE ŠKOLE – noţe, nejrůznější obušky, hvězdice, tyče, struny apod. Nejčastěji 

s nimi děti na základní škole zraní samy sebe. Zraní-li někoho druhého, je to spíš nešikovností 

obou, neţ úmyslem.  

 

Doporučený postup: 

 Zaveďte občas řeč na podobné předměty, kdo uţ viděl zbraň, kde, čí rodiče mají zbraně 

doma a proč – zjistíte zájem o problematiku, dostupnost a zmapujete terén 

 Na schůzkách s rodiči jasně deklarujte, ţe děti mívají podivné nápady a jestliţe má někdo 

doma zbraně, bylo by moudré, kdyby dodrţoval bezpečností předpisy 

 Jestliţe někdo něco podobného do školy přinesl, obvykle se s tím někomu pochlubí – je 

nutné budovat síť „informátorů“, kterou k vám tato zpráva sviţně doputuje 

 Kdykoliv se někde ve světě nějaká střelba ve škole odehraje, mluvte o tom s dětmi (hlavně 

o tom jenom nemluvte vy dětem!) 

 Nošení zbraní do školy zakaţte školním řádem a často informujte ţáky, co se všechno 

stane, kdyţ je někdo bude u sebe mít. 

 Všechny viditelné zbraně okamţitě zabavujte a vracejte aţ rodičům a po velkých 

obstrukcích, na základě zápisů, záznamů a všelijakých hlášení. Kaţdý přestupek proti 

školnímu řádu z této kategorie oceňte výchovným opatřením. 

 Jakmile si děti začnou vzájemně líčit včerejší film, ve kterém někdo nesmrtelný kolem 

sebe mával noţem, zaveďte na to hovor. Zvláště malým dětem donekonečna opakujte, 

ţe zásah zbraní bolí a můţe člověka i zabít. 

 Jakékoliv zranění jednoho ţáka jiným za pouţití zbraně nezamlčujte, ale okamţitě to 

řešte. Do řešení zapojte rodiče, poškozeného i útočníka a nebojte se volat policii. Útočník 

nesmí z vyšetřování vyjít jako hrdina! 

 Na střední škole a vyšším stupni základní školy nikdy ţádné dítě netlačte do kouta a 

neprovokujte zbytečným tlakem! Obvykle zaútočí proto, ţe jste se dotkli jeho 

důstojnosti. 

 

ÚTOKY NA UČITELE – skutečné fyzické útoky jsou u nás velmi řídkým jevem, občas se 

vyskytuje vyhroţování, celkem často pak verbální útoky. Při normálním důstojném průběhu 

komunikace mezi pedagogy a ţáky by se to nemělo stávat. Výjimky mohou představovat děti 

s poruchami chování, které se v afektu mohou verbálního útoku dopustit. 

 

Doporučený postup 



 Jakmile se ţák začne chovat agresivně, začne vyskakovat nebo je zřejmé, ţe je rozrušený, 

okamţitě se s ním přestaňte dohadovat. Sniţte hlas do klidnější polohy, mluvte spisovně, 

jasně a snaţte se hovor ukončit nějak neutrálně.  

 Je úplně jedno kdo je v právu, kde je pravda a tak podobně, nejdůleţitější je, aby se dítě 

uklidnilo a pominula aktuální hrozba. 

 Důleţitá je podpora zbytku třídy, kdyby útočník vytáhnul nějakou zbraň, budete jejich 

pomoc potřebovat. Alespoň jeden z nich musí najít chuť a odvahu doběhnout pro někoho 

dospělého. 

 

Za „normálních“ okolností se útoky pohybují pouze ve verbální rovině. Jestliţe se dítě 

zvedne a začne vám sprostě nadávat uprostřed hodiny, je to ošemetná situace. Důleţité je, aby 

nestrhnulo celou třídu. Jakmile začnou bučet, hučet, nadávat a pokřikovat všichni, zvládá se to 

dost těţko. 

 

 Jde-li o osamělého útočníka, který je rozčílený, platí to stejné, co při hrozbě fyzickým 

útokem. 

 Jestliţe je útočník chronicky drzý nebo se potřebuje jen nějak vyjádřit, pomáhají dlouhé 

váţné pohledy, pohledy zraněné laně nebo zvolání :“Ale Pepo, uţ tě to zase bere?“ Humor 

zchladí překvapivě dost horkých chvilek. Rozhodně nepomáhá hádání se s útočníkem. 

Za kaţdou cenu musíte udrţet třídu na své straně! Jakmile se zapojí do agrese víc dětí, 

začíná to být nebezpečné. 

 Kdyţ cítíte, ţe třída je na váţkách, budete je muset buď dojmout, anebo zastrašit. Mezi 

dětmi jsou vţdy takové, které lze buď dojmout nebo zastrašit. Máte-li čím vyhroţovat, 

zkuste to. Nemáte-li, budete muset dojímat nebo apelovat na čest, slušnost, spravedlnost 

atp. Je jednodušší, kdyţ agresora umravní samy děti. 

 Některé děti prostě nemají rády, kdyţ se někomu ubliţuje. Svou etudu věnujte především 

jim. Začněte být osobnější - Můţete zkusit vyprávění o tom, jak jste si vţdycky přáli učit 

děti, něco jim dávat, jak tu práci máte rádi, ale vţdycky vás tolik zamrzí, kdyţ….. 

 Ještě vţdycky můţete z rozbouřené třídy odejít, ale berte to jako poslední moţnost. 

Zbabělost vám totiţ děti nikdy neodpustí a jako zbabělost to v kaţdém případě vyzní. 

 

Útoky na příslušníky marginálních skupin – jsou jedním z největších současných 

problémů. Útočí se na děti cizinců, na děti chudé, na ty, které nenosí značkové oblečení, na 

Romy v převáţně neromských třídách, na Neromy v převáţně romských třídách, na děti příliš 

chytré, málo chytré… Útoky nabývají nejrůznějších podob od vysmívání a pošklebování přes 

vyčleňování z kolektivu aţ po fyzické útoky. Vzhledem k tomu, ţe zostouzení marginálních 

skupin je veřejností běţně tolerované, vtipy o přistěhovalcích, Romech, homosexuálech nebo 

blondýnách jsou často vyprávěny nejen doma u večeře, ale i ve sdělovacích prostředcích, je 

obtíţné postavit tomu hráz. V kaţdém případě je to ale nutné. 

 

Doporučený postup 

 Na základní škole plní děti povinnou školní docházku a nemohou se tomu vyhnout, proto 

je naprosto nezbytné, aby se zde cítily bezpečně = neustále prosazujte zásady rovnosti 



 Jakmile se objeví první verbální a zdánlivě nevinný útok (u nejmladších školních dětí) 

ihned reagujte velice a problém (nikoliv zdroj pohoršení, tedy útočníka) pečlivě rozeberte 

 Rozbory trpělivě opakujte při jakémkoliv podobném náznaku. 

 Nezapojujte se do vyprávění vtipů o jakékoliv marginální skupině a nic takového veřejně 

netrpte a nepodporujte takové stereotypy. 

 Snaţte se přiblíţit ostatním dětem kulturu jejich spoluţáků třeba prostřednictvím projektů 

nebo týdnů zaměřených na danou problematiku. U mladších dětí se vám podaří zapojit i 

rodiče, coţ bude ze všeho nejúčinnější, neboť děti si všechny předsudky přinášejí obvykle 

z domova. 

 Při jakémkoliv pouţití názvu nějaké skupiny jako nadávky reagujte u malých dětí 

vysvětlováním a rozborem, u velkých jasným a hlasitým odmítnutím takových způsobů. 

 

Verbální agrese + hrubé a vulgární výrazy – jsou obdobně jako útoky na marginální 

skupiny velmi častým jevem. A rovněţ jako v předchozím případě, je především nutné 

jednoznačně a jasně deklarovat nesouhlas a takové chování odmítnout. Děti budou mluvit tak 

hrubě, jak jim to okolí dovolí a je nutné, aby si byly vědomy toho, ţe to není normální 

chování a měly tedy potřebu vulgární mluvu na veřejnosti skrývat. Řeč je natolik spjata 

s myšlením, ţe velkorysá společenská tolerance uţívání nejhrubších výrazů s sebou nutně 

nese i hrubé chování. 

 

Doporučený postup 

 Kromě školního řádu, jako nezbytného základního kodexu, mějte ve škole stanovena i 

obecná pravidla souţití, jako vyjádření morálních hodnot. Tato pravidla tvořte společně se 

ţáky a jasně v nich deklarujte poţadavek slušného mluvení a chování. Nezaručí to, ţe se 

tak všichni budou chovat, ale vulgární mluvu to jasně odkáţe do roviny nepřijatelnosti. 

 Mladší děti trpělivě opravujte a dávejte jasně najevo, ţe veřejné uţívání hrubých výrazů 

není ve škole přípustné a společensky je to nevhodné. 

 

KRÁDEŢE 
vychází z metodického doporučení MŠMT č.j.21291/2010-28, příloha č.14 

 

Doporučený postup 

1. Informaci, ţe krádeţ je hanebný čin a současně protiprávní jednání, sdělujte ţákyním a 

ţákům od počátku jejich docházky do školy. Uţitečné formy vštěpování bývají 

nejrůznější příběhy, při kterých děti buď dojme, anebo rozčílí následek takového 

jednání. 

2. Pečlivě se zabývejte příčinami. Některé jsou významně polehčující (dítě je ke krádeţi 

donuceno někým jiným, z koho má strach). Někdy se můţe jednat i o formu 

kompulzivního chování, kterou je nutné řešit v rámci odborné péče. 

3. S náhradou způsobené škody postupujte jako u vandalismu. Preferujte nápravu vztahu 

mezi poškozeným a zlodějem – trvejte na tom, aby zloděj věc vrátil přímo 

poškozenému, omluvil se a nabídnul za své chování nějakou kompenzaci. 



4. Zákonné zástupce zloděje vyrozumívejte vţdy aţ poté, kdy budete přesně znát příčiny, 

které dítě k takovému chování vedly a to zejména v případě menších dětí 

5. Jestliţe se jedná o škodu většího rozsahu, vyrozumívejte Policii ČR a oznamte 

podezření na spáchání přestupku proti majetku, případně trestného činu majetkové 

povahy. 

6. Kaţdou nahlášenou krádeţí se zabývejte, vyšetřujte ji. Je to důleţité poselství jak pro 

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

nezačínejte je tím, ţe si všichni mají na své věci dávat dobrý pozor a vy jste jim 

říkali, ţe si to či ono nemají do školy nosit nebo to mají zamykat. Tyto informace 

často vyznívají, jako by za krádeţ mohl poškozený, nikoliv zloděj.  Jakoby 

normální bylo všechno zamykat a ne nekrást. Rozhovory s poškozeným po nahlášení 

krádeţe rovněţ nezačínejte tímto způsobem. 

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

důleţité skutečnosti: kdo – kdy – kde – jak – proč – čím….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

  

 

Základní  škola  Vladimíra  Menšíka Ivančice, okres  Brno – venkov 
Růžová 7, 664 91 Ivančice 

E-mail: zsvmivancice@seznam.cz                                                          Tel., fax:  546 451 584                                                                                                                           

 

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ŢÁKA 

S ORIENTAČNÍM TESTOVÁNÍM ŢÁKA NA PŘÍTOMNOST OPL 
 

 

 

 

 

 

 

Souhlasné prohlášení zákonného zástupce k moţnosti orientačního testování přítomnosti 

návykových látek v lidském organismu v průběhu školní docházky. 

 

Způsob testování: 

Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL 

pomocí zkoušky ze slin. 

 

 

 

Jméno ţáka: ……………………………………, datum narození……………………….. 

 

Souhlasím s moţností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého 

syna / dcery, existuje – li důvodné podezření z poţití návykové látky a moţného ohroţení 

jeho / jejího zdraví. 

 

 

 

 

 

 

 

V ……………. dne …………….                                                ……………………………… 

podpis zákonného zástupce 

 

 

                                                          

 


