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1. Úvod
Krizový plán školy je v souladu s Metodickým doporučením Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (dále jen MŠMT) k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů
(dále jen „žák“) 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, § 28 odst. 1 a 3
zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MO, v souladu s Metodickým
pokynem MŠMT, se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k
následujícím rizikovým projevům v chování žáků:
a) agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím
multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a
xenofobie, homofobie,
b) záškoláctví,
c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling,
d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů,
e) spektrum poruch příjmu potravy,
f) negativní působení sekt,
g) sexuální rizikové chování.
Aktivity VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové jsou cíleně směrovány k prokazatelně
efektivní specifické primární prevenci a eliminaci aktivit z oblasti neefektivní primární prevence.
K rozpoznání a zajištění pomoci včasné intervence nebo krizové intervence zejména v případech
traumatických zážitků jako jsou:


domácí násilí,



šikanování,



násilné chování,



týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,



ohrožování výchovy dítěte,



experimentování s návykovými látkami (legální a nelegální návykové látky),



rizikové stravovací návyky vedoucí k poruchám příjmu potravy (mentální bulimie, mentální
anorexie).
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1.1.

Dokumenty a zákony



Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT č.j.:
21291/2010-28.



Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a studentů
ve školách a školských zařízeních č.j.:14514/2000-51
Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských
zařízení č.j.: 21149/2016




Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (dále jen „školský zákon“)



Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen
„zákon o návykových látkách“)



Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)



Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“)



Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve
věcech mládeže a o změně některých zákonů (dále jen „soudnictví ve věcech mládeže“)




Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupkový
zákon“)
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen „o některých přestupcích“)



Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „o sociálně-právní ochraně“)



Úmluva o ochraně práv dítěte

1.2.

Školní preventivní tým

 metodik prevence rizikového chování: Mgr. Václav KOSTELNÍK
 výchovný poradce: Mgr. Věra PACLÍKOVÁ
 psycholog školy: Mgr. Hana VAŇKOVÁ
 třídní učitel / velitel čety – vychovatel

1.3.

Vnitřní informační zdroje



webové stránky školy (www.vsmt.cz)



e-mailový kontakt (kostelnik@vsmt.cz)

1.4.

Vnější informační zdroje

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice
Sukova třída 1260
530 02 Pardubice
telefon: 466 410 327, 466 410 328 (ředitel)
e-mail: poradna@ppp-pardubice.cz, ppp.pce@seznam.cz
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Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí
Královéhradecká 513
562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon: 465 521 296
Mobil: 776 611 695
E-mail: info@pppuo.cz
Středisko výchovné péče Pyramida
Sokolovská 146
533 54 Rybitví
telefon: +420 466 680 338
mobil: +420 723 134 604
e-mail: svp_pyramida@volny.cz
Středisko výchovné péče Svitavska ALFA
Purkyňova 284/1
568 02 Svitavy
telefon: 731 712 458
email: svpsy@seznam.cz
Městský úřad Moravská Třebová
T. G. Masaryka 29
571 01 Moravská Třebová
telefon: +420 461 353 050 Mgr. Irena Škadrová – vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví
e-mail: iskadrova@mtrebova.cz
Jevíčko Městský úřad Jevíčko
Palackého nám. 1,
569 43 Jevíčko
Ústředna: 464 620 511
Odbor sociálních věcí: 464 620 514
http://www.jevicko.cz/
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2. Základní pojmy
Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k
předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji
pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací
osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prevencí v oblastech uvedených v Čl. 1 odst. 2 s cílem
zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené
jejich výskytem mezi žáky.
Specifická primární prevence – aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky
na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o:
a) všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah
problému nebo rizika,
b) selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt
rizikového chování,
c) indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán
vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve
škole nebo s vrstevníky.
Nespecifická primární prevence – veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a
osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace
volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou
k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe
a své jednání. Tento typ prevence je významný v kontextu aplikace různých efektivních a
vyhodnotitelných specifických programů.
Efektivní primární prevence – kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy
v menších skupinách, vytváření dobrého klimatu ve třídě a skupině, především programy
pomáhající odolávat žákům sociálnímu tlaku zaměřené na zkvalitnění komunikace, osvojování a
rozvoj sociálně emočních dovedností a kompetencí, konstruktivní zvládání konfliktů a zátěžových
situací, odmítání legálních a nelegálních návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí a
sebehodnocení, posilování odvahy, stanovování realistických cílů, zvládání úzkosti a stresu apod.
Principy efektivní a vyhodnotitelné prevence jsou založeny na soustavnosti a dlouhodobosti,
aktivnosti, přiměřenosti, názornosti, uvědomělosti.
Neúčinná primární prevence:
a) zastrašování a triviální přístup: „prostě řekni ne“, citové apely, pouhé předávání informací,
samostatně realizované jednorázové akce, potlačování diskuse, stigmatizování a
znevažování osobních postojů žáka/studenta, přednášky, pouhé sledování filmu, besedy
s bývalými uživateli (ex-usery) na základních školách, nezapojení žáků/studentů do aktivit a
9
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nerespektování jejich názorů, politiku nulové tolerance na škole a testování žáků jako
náhražku za kontinuální primární prevenci.
b) hromadné kulturní či sportovní aktivity nebo návštěva historických a kulturních památek, by
měly být pouze doplňkem, na který by měla vždy navazovat diskuse v malých skupinkách.

2.1.

Velitel-ředitel školy

Je přímo zodpovědný za prevenci a za řešení zjištěných projevů rizikových forem chování.
Vytváří podmínky pro předcházení rozvoje rizikového chování zejména:
a) zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární
prevenci rizikového chování, koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným
vyhodnocováním Minimálního preventivního programu školy1,
b) zapracováním do školního řádu a vnitřního řádu řešením aktuálních problémů
souvisejících s výskytem rizikového chování ve škole2,
c) jmenováním školního metodika prevence, pedagogického pracovníka, který má pro
výkon této činnosti odborné předpoklady, kvalifikaci, případně mu zajistí podmínky ke
studiu k nezbytnému výkonu specializovaných činností v oblasti prevence rizikového
chování3,
d) pro systematické další vzdělávání školního metodika v oblasti specifické primární
prevence4 a pro činnost školního metodika s žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků
ve škole,
e) podporou týmové spolupráce školního metodika, výchovného poradce, školního
psychologa/školního speciálního pedagoga, třídních učitelů a dalších pedagogických
pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování Preventivního programu5,
f) spoluprací s metodikem prevence v PPP a s krajským školským koordinátorem prevence,
g) podporou aktivit příslušného obecního úřadu zaměřených na rozvoj zdravého životního
stylu
h) monitorováním a vyhodnocováním realizace Preventivního programu a realizace dalších
opatření, ve školním řádu a vnitřním řádu musí být popsána kontrolní a sankční opatření
v oblasti rizikového chování ve škole.

2.2.

Školní metodik prevence

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny příslušným právním
předpisem.6 Standardní činnosti školního metodika prevence jsou:
§ 28 odst. 1 a 3 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně před škodlivými účinky návykových látek , § 5 odst. 3 a § 29 odst. 1
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
2
§ 7 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
3
§ 7 odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních, § 9 odst. 1 písm. c) a odst. 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
4
§ 24 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
5
§ 7 odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
1
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Metodické a koordinační činnosti
a) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
b) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví,
závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a
kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických
jevů.
c) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně
patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s
třídními kolektivy apod.).
d) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně
patologických jevů.
e) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do
vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je
prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a
etnické odlišnosti.
f) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci
problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v
poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými,
a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických
jevů.
g) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné
péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
h) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných
poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o
ochraně osobních údajů.
i) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního
metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
Informační činnosti
a) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o
nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence
pedagogickým pracovníkům školy.
b) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a
zkušeností.
c) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence
sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče,
poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace
6
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působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví
odborníci).
Poradenské činnosti
a) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování;
poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně
zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
b) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností
rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování
úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve
škole.
c) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a
koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a
specializovanými školskými zařízeními.

2.3.

Třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci):

a) spolupracuje se školním metodikem prevence při zachycování varovných signálů7, podílí se
na realizaci Preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě,
b) motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá
na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního
sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky
třídy,
c) zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem
spolupráce školy se zákonnými zástupci nezletilých žáků třídy,
d) získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném
zázemí.

7
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3. KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY
Obecné informace

3.1.

Nelze jednoznačně stanovit všechny oblasti, které mohou způsobit ohrožení školy
(pedagogických i nepedagogických pracovníků, žáků) vnějšími faktory. Neexistuje jednotný profil
pachatelů násilí na školách. Mezi pachateli mohou být lidé psychicky nemocní, nebo také lidé, kteří
násilím proti škole řeší další osobní nebo společenský konflikt. Pachatelé mohou jednat na úrovni
jednotlivce nebo skupiny. Pachatelé se mohou lišit vlastní motivací pro násilný čin, tak také svojí
národností, etnicitou, příslušností, socioekonomickým statusem, akademickým prospěchem i
rodinným zázemím.
V mnohých případech byla hlavním motivem odplata a pachatelé mluvili o svých plánech
s ostatními žáky. Většina pachatelů ohrožujících střelbou ve školách byla oběťmi šikany a měla
sebevražedné sklony. Motivem pro spáchání násilí může být také akutní stav spojený s psychickým
onemocněním, zde se pak může jednat jak o pachatele z vnitřního prostředí školy, tak o pachatele,
který přes veškerá bezpečnostní opatření naruší vnitřní bezpečnost školy.
Faktory identifikace žáků, kteří spadají do rizikové skupiny:



fascinace mediálním násilím, zbraněmi a výbušninami,
snížená schopnost lítosti,



hrubé chování k ostatním lidem i zvířatům,



nedostatek pozitivních vztahů k dospělým a ke škole,

 onemocnění spojená s možnými ataky násilného a nekontrolovatelného jednání.
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 a další, útok na školu ze strany žáků, případně ze strany
pedagogů.



vnějšího prostředí – řešení konfliktů neadekvátním způsobem, násilí způsobené
osobou, která navštívila školu – obvykle rodiče žáka, násilí způsobené
osobou/osobami, která vnikla do školy nebo jejího okolí a ohrožuje školu násilím
nebo jinými prostředky, které mohou ohrozit žáky, pedagogy a další pracovníky
školy.
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Tabák

3.2.

Typ rizikového chování
Závislost na tabáku je nejčastější ve formě cigaret, v poslední době vodních dýmek. Méně
časté jsou u nás dýmky a doutníky či jiné exotické formy. Návykovou drogou je nikotin. Jedná se o
samostatnou nemoc – číslo diagnózy F 17, poruchy duševní a poruchy chování způsobené
užíváním tabáku.
Obecně se tabák kouří nebo konzumuje rovněž bez spalování – bezdýmý (smokeless).
Bezdýmý tabák může být aplikován do nosu (šňupací) nebo do úst (porcovaný tabák = snus nebo
tabák žvýkací).
Tabákový kouř obsahuje řádově přes 4000 chemikálií, patrně všechny, které se najdou ve
školním chemickém kabinetu. Je to například močovina, čpavek, dusičnany, kterých se bojíme
v uzeninách, kyanovodík, který bývá v jedu na krysy, formaldehyd, do kterého se nakládají
mrtvoly... Kolem 100 z těchto látek je kancerogenních, tedy vyvolávajících rakovinu.
Jedinou návykovou látkou v tabáku je nikotin, je to droga dokonce návykovější než
například heroin. Ačkoli se výrobci cigaret snaží vzbudit dojem, že kouření je dospělá aktivita,
pravý opak je pravdou: je to dětská nemoc, průměrný věk první cigarety je u nás kolem 10 let a
kolem 90 % kuřáků si zapálí první cigaretu dřív, než jim je 18 let.
To je někdy důležité dětem vysvětlit: dospělí s kouřením prakticky nezačínají, výrobci
cigaret si musejí své zákazníky zajistit dřív, než oni dostanou rozum, dospělé už by do závislosti tak
snadno nedostali.
Z jedné cigarety se u pravidelných kuřáků vstřebá kolem 1 mg nikotinu (bez ohledu na
údaj na krabičce), při intenzivním kouření to může být až 2-3 mg. Záleží totiž na tom, jak se kouří
(kolikrát se potáhne, jak hluboko vdechne, jak dlouho se zadrží kouř v plicích...).
Indikátorem (ukazatelem, markerem) intenzity kouření může být například oxid
uhelnatý (CO) ve vydechovaném vzduchu, dle této hodnoty lze pak spočítat % červených krvinek,
zablokovaných pro přenos kyslíku do tkání. CO se totiž v krvince na krevní barvivo váže asi 200x
silněji

než

kyslík.

Při

hodnotách

kolem

20

%

zablokovaných

červených

krvinek

(karbonylhemoglobinu) se již objevují závažné klinické příznaky otravy, při hodnotách kolem 50 %
může nastat smrt.
Žvýkací tabák je tabákový produkt určený nikoli ke kouření, ale k rozpouštění v ústech
pomocí žvýkání. Šťávy vznikající při žvýkání se uživatel zbavuje typickým odplivnutím.
Obdobným způsobem se užívá také orální tabák (dipping tobacco nebo snus), které jsou ale
upravené tak, že se v ústech rozpouštějí bez potřeby jejich rozžvýkání. Žvýkáním tabáku se rozumí
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občasné stisknutí zuby nebo jazykem s cílem získat z porce další aroma (prodloužit délku užití
porce). Dávka žvýkacího tabáku se vloží do úst, zpravidla mezi tvář a dáseň, nebo mezi horní ret a
zuby, a postupně se žvýká. Přitom se z něj uvolňuje nikotin i charakteristická chuť.
Jakékoli kouření je kouření, jakákoli forma tabáku poškozuje zdraví.
U každého podezření o výskytu daného jevu musí být vždy informován ředitel školy/šk. zařízení.
Kdo řeší a s kým spolupracovat
Třídní učitel, popř. velitel čety – vychovatel
Školní psycholog, školní metodik prevence
Pedagogicko-psychologický poradce
Rodiče
Ošetřující lékař (pediatr, praktický lékař pro děti a dorost či jiný)
Odborník v léčbě závislosti na tabáku – v případě, že dítě chce odvyknout a nedaří se mu to.
Policie ČR - Prodej tabákových výrobků nezletilým
Doporučené odkazy:
WWW.SLZT.CZ - Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, kontakty na Centra pro závislé na
tabáku
Linka pro odvykání kouření 844 600 500
WWW.NEKURATKA.CZ edukativní stránky pro děti 9-12let
WWW.BEZCIGARET.CZ - pořádají programy pro školy
WWW-TIPNI-TO.CZ – webové stránky o kouření pro teenagery (od podzimu 2010)
WWW.ALIK.CZ - v rámci internetové poradny jsou zodpovídány i dotazy týkající se kouření,
průměrný věk návštěvníků webu je dle jejich údajů kolem 12 let
WWW.HELP-EU.COM - projekt EU, který má tři základní témata: prevence kouření, ochrana před
pasivním kouřením a odvykání, na tomto webu jsou virály a videa, možnosti přidat vlastní video či
tip
WWW.ACCESS-EUROPE.COM- stránka projektu EU, zaměřeného na léčbu závislosti na tabáku u
adolescentů
WWW.SZU.CZ - Státní zdravotní ústav, od roku 1996 systematicky sleduje prevalenci kouření
v populaci, přehledy jsou uvedeny (do místního vyhledávače zadejte „kouření“)
WWW.CDC.GOV/TOBACCO/GLOBAL/GYTS/ - Global Youth Tobacco Survey, statistika týkající
se kouření dětí mládeže z desítek zemí včetně České republiky – možnost mezinárodního a
regionálního porovnání (anglicky)
WWW.TOBACCOFREEKIDS.ORG - Campaign for Tobacco-Free Kids, nezisková organizace se
sídlem ve Washingtonu, nabízí výborné podklady k libovolnému tématu, které se týká kouření
(anglicky)
http://www.espad.org/czechrep - statistické údaje o kouření v ČR

Jak postupovat
Zmapování situace – prevalence kouření, eventuelně názory a znalosti dětí. Informování o
rizicích kouření, principu tabákového byznysu – forma zvláštního semináře či v rámci jiné
hodiny/příležitosti. Zapojení problematiky kouření do výuky v jednotlivých hodinách – výklad
poškození zdraví v hodinách přírodopisu/biologie, výpočet výdajů za cigarety v hodinách
matematiky, výtvarné projekty na téma kouření, práce s dětskými protikuřáckými webovými
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stránkami v hodinách informatiky. Preventivní působení by mělo být zaměřeno na celé třídní
kolektivy nejen na problémové dítě. Informace by se neměly týkat jen kouření cigaret, ale i
dalších forem užívání tabáku, zejména vodních dýmek a žvýkacího tabáku.
Pravidelné dotazníkové šetření mezi žáky pomocí anonymních dotazníků za účelem
monitorovat stav kouření a postoje ke kouření ve škole.
Základní informace trvale dostupné – nástěnka, stánek, školní webové stránky. Vhodné je
umístit plakáty mimo jiné i na toaletu. Informace předávat atraktivní a interaktivní formou –
barevné obrázky, fotky, videa, kvízy, soutěžní otázky.
Zpětná vazba (změnily se názory, znalosti, postoje dětí?). Nekuřácké prostředí je norma – ve
škole (včetně pracoven učitelů), ale i doma nebo v autě.
Volba relevantních argumentů – nestrašit rakovinou či infarktem, ale tím, co dospívající
zajímá: zhoršení akné i kvality pleti, zápach z úst, zhoršení sexuálních funkcí, vrásky, stárnutí
pleti, finanční stránka kouření (co lze koupit namísto týdenní, měsíční či roční dávky cigaret),
zhoršení fyzické kondice, vysvětlení principu tabákového byznysu (výrobci musejí získat své
zákazníky do závislosti, dokud oni „nemají rozum“ – dospělí s kouřením prakticky nezačínají,
výrobci cigaret vědomě prodávají zboží, které zabíjí a vydělávají na tom velké obnosy peněz).
Informování rodičů o problematice kouření a o kouření v dětské populaci na rodičovských
schůzkách – snaha minimalizovat podceňování kouření dětí ze strany rodičů, zvýšení
informovanosti rodičů, možnost navázat spolupráci s rodiči na dané téma, možnost vysvětlit, jak
důležité je pro dítě nekuřácké domácí prostředí.
Co dělat?
Užití (konzumace) tabákových výrobků ve škole nebo na akcích pořádaných školou - platí jak
pro zletilé, tak nezletilé žáky, jelikož je zakázáno kouřit v prostorách školy a školského
zařízení!
1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabáku či tabákového výrobku v prostorách
školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně
nutné mu v další konzumaci zabránit.
2. Tabák či tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat za přítomnosti další osoby. O události
sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka
nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. V případě, že žák odmítá podepsat
záznam, či vyjádřit se, uvede pracovník tuto skutečnost do záznamu. Tento záznam se
předá VSD-S, který zabezpečí založení záznamu do agendy školního metodika prevence.
Školní metodik prevence vyrozumí velení školy.
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3. Zákonnému zástupci ohlásí třídní učitel skutečnost, že nezletilý žák konzumoval tabákové
výrobky ve škole. Zákonný zástupce má právo se písemně vyjádřit k této skutečnosti a
postupu školy.
4. Žákovi je uděleno kázeňské opatření, které je specifikováno v Krizovém plánu školy.
Distribuce tabákových výrobků ve škole nebo na akcích pořádaných školou - osoba
prodávající tabákové výrobky musí mít 18 let a mít další oprávnění, následující postup se tedy
uplatní jak na zletilé, tak nezletilé žáky!
1. Dojde-li k distribuci tabákových výrobků, pedagogický pracovník zabrání žákovi v
distribuci a vyrozumí velení školy.
2. Tabák či tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat za přítomnosti další osoby. O události
sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka
nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. V případě, že žák odmítá podepsat
záznam, či vyjádřit se, uvede pracovník tuto skutečnost do záznamu. Zápisu a rozhovoru se
žákem je přítomen velitel školy nebo jeho zástupce (v případě, že se jedná o akci
pořádanou školou, je vždy ustanovena odpovědná osoba). Tento záznam se předá
VSD-S, který zabezpečí založení záznamu do agendy školního metodika prevence.
3. Třídní učitel vyrozumí zákonného zástupce.
4. Žákovi je uděleno kázeňské opatření, které je specifikováno v Krizovém plánu školy.
5. Třídní učitel zmapuje situaci u spolužáků, poskytne základní informace. Volba relevantních
argumentů – nestrašit rakovinou či infarktem, ale tím, co dospívající zajímá: zhoršení akné i
kvality pleti, zápach z úst, zhoršení sexuálních funkcí, vrásky, stárnutí pleti, finanční stránka
kouření (co lze koupit namísto týdenní, měsíční či roční dávky cigaret), zhoršení fyzické
kondice, informovat o kázeňských opatřeních.
6. Na rodičovských schůzkách informuje třídní učitel rodiče o problematice kouření– snaha
minimalizovat podceňování kouření dětí ze strany rodičů, zvýšení informovanosti rodičů,
možnost navázat spolupráci s rodiči na dané téma, možnost vysvětlit, jak důležité je pro dítě
nekuřácké domácí prostředí.
V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka tabákové výrobky, postupují takto –
je třeba rozlišovat zletilé a nezletilé žáky, jelikož zletilý žák u sebe může mít tabák a tabákové
výrobky, nesmí je jen užívat v prostorách školy a školského zařízení a dále je nesmí mít na
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viditelných místech. Nezletilý žák u sebe nesmí žádné mít tabákové výrobky, jelikož zákon
zakazuje jejich prodej osobám mladším 18 let!
1. O nálezu ihned uvědomí velení školy.
2. Tabák či tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat za přítomnosti další osoby. O události
sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka
nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. V případě, že žák odmítá podepsat
záznam, či vyjádřit se, uvede pracovník tuto skutečnost do záznamu. Zápisu a rozhovoru se
žákem je přítomen velitel školy nebo jeho zástupce (v případě, že se jedná o akci
pořádanou školou, je vždy ustanovena odpovědná osoba). Tento záznam se předá
VSD-S, který zabezpečí založení záznamu do agendy školního metodika prevence.
3. O nálezu vyrozumí třídní učitel zákonného zástupce.
4. Třídní učitel zmapuje situaci u spolužáků, poskytne základní informace. Volba relevantních
argumentů – nestrašit rakovinou či infarktem, ale tím, co dospívající zajímá: zhoršení akné i
kvality pleti, zápach z úst, zhoršení sexuálních funkcí, vrásky, stárnutí pleti, finanční stránka
kouření (co lze koupit namísto týdenní, měsíční či roční dávky cigaret), zhoršení fyzické
kondice, informuje o kázeňských opatřeních.
5. Na rodičovských schůzkách informuje třídní učitel rodiče o problematice kouření – snaha
minimalizovat podceňování kouření dětí ze strany rodičů, zvýšení informovanosti rodičů,
možnost navázat spolupráci s rodiči na dané téma, možnost vysvětlit, jak důležité je pro dítě
nekuřácké domácí prostředí.
Kázeňská opatření
Bude-li žák přistižen při kouření (včetně elektronických cigaret a vodní dýmky) nebo
žvýkání žvýkacího tabáku v době osobního volna (domov mládeže, bezprostřední blízkost školy
nebo na akcích organizovaných domovem mládeže či školou) bude mu uloženo kázeňské opatření
za uvedený počet přestupků v souladu s Vnitřním řádem Domova mládeže takto:
1x - výtka velitele čety-vychovatele,
2x - výtka velitele roty-vychovatele,
3x - důtka velitele-ředitele školy,
4x - podmínečné vyloučení z domova mládeže.
Bude-li žák přistižen při kouření (včetně elektronických cigaret a vodní dýmky) nebo
žvýkání žvýkacího tabáku v době vzdělávacího procesu (učební blok, prostory odborného výcviku,
areál školy apod.) bude mu uloženo kázeňské opatření za uvedený počet přestupků takto:
1x - důtka třídního učitele,
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2x - důtku velitele-ředitele školy,
3x - podmínečné vyloučení ze školy.
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3.3.

Alkohol

Typ rizikového chování
Alkohol je v Evropě nejrozšířenější návykovou látkou. Alkohol je legální drogou, přičemž
její dostupnost je v různých zemích upravena odlišně. V České republice je podle zákona možné
podávat a prodávat alkohol zletilým osobám, tj. od 18 let věku.
Alkohol je návyková látka, která má velmi komplexní účinky na lidský organizmus, které se
rozhodně neomezují jen na ovlivnění psychiky nebo chování. Účinky alkoholu na CNS jsou známé,
týkají se mozkové kůry (ovlivnění poznávacích schopností, zejména přijímání, uchování a
vybavování, resp. využívání informací), mozečku (alkohol ovlivňuje motoriku), hipokampu
(alkohol snižuje schopnost zapamatovat si nové informace), mozkového kmene (alkohol zde může
ovlivnit řízení dýchání a krevního oběhu). Alkohol také silně působí na mozkový okruh odměny
(reward pathway), vyvolává pocity uspokojení, které pak vedou k tendenci opakovat konzumní
chování. Postupně se pak v některých případech může rozvinout závislost na alkoholu, která je
závažnou psychiatrickou poruchou.
Velmi složité jsou interakce mezi alkoholem a hormony, obecně lze říct, že alkohol
poškozuje jak tkáně, které hormony produkují, tak tkáně, které na hormony reagují. Výsledkem je
zpravidla dysregulace často i více funkčních okruhů. Alkohol také narušuje spánek a snižuje tak
schopnost regenerace organizmu.
Poruchy vyvolané alkoholem se nověji dělí na: 1) rizikové pití (hazardous use), kdy zdraví
jedince je již alkoholem ohroženo, avšak symptomy poškození nejsou ještě patrné (jedinec si žádné
poškození neuvědomuje); 2) škodlivé pití (harmful use), kdy jsou poškození zdraví příp. sociálního
fungování již zjevná a jedincem uvědomovaná; 3) závislost na alkoholu, což je již závažná
psychiatrická porucha se specifickými příznaky (diagnózu určuje odborný lékař a závislý jedinec se
zpravidla musí podrobit specializované léčbě).
Při práci s mládeží je velmi důležité klást důraz na informaci, že vznik závislosti není
jediným rizikem pití alkoholu. Naprostá většina zdravotních škod i ekonomických ztrát
pramení z nadměrného pití nebo pití při nevhodné příležitosti (úrazy, dopravní nehody,
intoxikace apod.).
Kdo řeší a s kým spolupracovat
Třídní učitel, popř. velitel čety - vychovatel
V každém případě je nutná spolupráce s rodiči. Pokud jsou rodiče bez zájmu, je možné se
obracet na ped.- psych. poradnu, specializované pracoviště zabývající se prevencí. Pokud škola
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nemá na žádné specializované zařízení kontakt, může se obrátit na krajského protidrogového
koordinátora, který má přehled o specializovaných pracovištích v kraji.
Jak postupovat
Z interakce s pedagogem mají žáci vycítit zájem o jejich zdraví a prospěch. Totéž platí pro
jednání s rodiči. Při sdělování informací o návykových látkách není nutné, aby se pedagog stavěl do
role experta, je však žádoucí, aby informace, které šíří, byly ověřené, věcné a odpovídaly stavu
poznání o tématu. Prezentování příkrých hodnotících soudů bývá málo efektivní a někdy dokonce
kontraproduktivní. (Žáci sdělení nepřijmou pro formu jeho podání). Sdělení formulovaná
hodnotícím tónem (např. „Je špatné, když děti pijí alkohol.“ nebo „Kouření je špatné, protože
způsobuje rakovinu plic“) jsou méně účinná než sdělení, která jsou suchým konstatování faktu
(např. „Alkohol působí na vyvíjející se nervovou soustavu a může ohrozit zdravý vývoj psychiky.
Lékaři i společnost chtějí chránit zdraví mladých lidí, proto ze zákona není dovoleno alkohol
podávat nezletilým.“).
Informovat rodiče je nutné v případě, že dítě má závažnější problém s návykovými
látkami. Vždy je vhodné informovat dětského lékaře. Pokud je nutná intervence a není dobrá
spolupráce s rodiči, obracejte se na specializovaná zařízení. V případě, kdy spolupráce s rodiči není
efektivní a dítě je ohroženo, má škola povinnost obrátit se na OSPOD s upozorněním na možné
ohrožení výchovy dítěte (ustanovení § 201 zákona č. 40/2009 Sb.). Škola má povinnost oznamovat
(dle § 10 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a mládeže) OSPOD, že jde o děti,
které jsou ohroženy a jsou uvedeny v § 6 tohoto zákona.
Učitel v mnoha případech může odhalit problém v jeho počátcích a mnohdy stačí rozumné
usměrnění dítěte, které je pak schopné korigovat své chování. V případech kdy je problém
závažnější, měl by učitel pomáhat při zajištění vhodné odborné péče.
Učitel není specialista na řešení problémů se závislostí, nemá také nést odpovědnost za řešení
problémů, které přesahují jeho kompetence a poslání.
Co dělat?
Příchod pod vlivem NL do školy
1. V případě důvodného podezření na intoxikaci žáka může v určitých případech pedagogický
pracovník/vychovatel provést orientační test na přítomnost NL na základě předem
získaného souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka nebo souhlasu zletilého žáka s
orientačním testováním žáka na přítomnost NL. O události sepíše pedagogický
pracovník/vychovatel stručný záznam s vyjádřením žáka. V případě, že žák odmítá
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podepsat záznam, či vyjádřit se, uvede pracovník tuto skutečnost do záznamu. Pokud nemá
žák podepsaný souhlas s orientačním testováním nebo se odmítne podrobit orientačním
testováním, informuje pedagogický pracovník/vychovatel svého nadřízeného, který
oznámí věc velení školy a to požádá o součinnost Policii ČR. Záznam se předá VSD-S,
který zabezpečí založení záznamu do agendy školního metodika prevence. Školní metodik
prevence vyrozumí velení školy.
2. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický
pracovník/vychovatel posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. V případě, kdy je žák
pod vlivem NL do té míry, že:


Je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou
službu první pomoci a Policii ČR, pokud ji nevolala již dříve.



Akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník/vychovatel podle
školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení
školy.



Žák není schopen pokračovat ve vyučování nebo není schopný dbát pokynů
zaměstnanců školy, vyrozumí třídní učitel/vychovatel ihned zákonného zástupce
nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého studenta, a vyzve
jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
V případě, že si zákonní zástupci nejsou schopni žáka vyzvednout a žák vyžaduje
zvýšenou pozornost, bude odeslán na posádkovou ošetřovnu. Vyrozumění třídní
učitel/vychovatel učiní i v případě, kdy žák způsobilý k pobytu ve škole je.

3. Zákonnému zástupci ohlásí třídní učitel skutečnost, že nezletilý žák konzumoval NL ve
škole i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). Zákonný
zástupce má právo se písemně vyjádřit k této skutečnosti a postupu školy.
4. Z konzumace NL ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené školním řádem – kázeňské
opatření. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je rizikový pouze
sobě, distributor může ohrozit okolí. Distribuce je trestným činem, užívání NL je porušením
školního řádu.
Konzumace NL ve škole
1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci NL (alkoholu) v prostorách školy a
školského zařízení nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných,
je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
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2. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat za přítomnosti další osoby a s použitím
ochranných pomůcek a zajistit ji, aby žák nemohl v konzumaci pokračovat. O události
sepíše pedagogický pracovník/vychovatel stručný záznam s vyjádřením žáka, včetně
toho, zda byly provedeny orientační testy na NL, případně další vyšetření, a s jakým
výsledkem. V případě, že žák odmítá podepsat záznam, či vyjádřit se, uvede pracovník
tuto skutečnost do záznamu. Tento záznam se předá VSD-D, který zabezpečí založení
záznamu do agendy školního metodika prevence. Školní metodik prevence vyrozumí
velení školy.
3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický
pracovník/vychovatel posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
4. V případě, kdy je žák pod vlivem NL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí
škola nebo školské zařízení nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první
pomoci a Policii ČR, pokud ji nevolala již dříve.
5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník/vychovatel podle
školního řádu školy a vnitřního řádu domova mládeže. Především ihned zajistí vyjádření
žáka a vyrozumí velení školy.
6. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí třídní učitel ihned
zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého
studenta, a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve
škole nebo školském zařízení. V případě, že si zákonní zástupci nejsou schopni žáka
vyzvednout a žák vyžaduje zvýšenou pozornost, bude odeslán na posádkovou
ošetřovnu. Vyrozumění třídní učitel učiní i v případě, kdy žák způsobilý k pobytu ve
škole je.
7.

V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí třídní učitel
ihned zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu
zletilého žáka, a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý
k pobytu ve škole nebo školském zařízení.

8.

Zákonnému zástupci ohlásí třídní učitel skutečnost, že nezletilý žák konzumoval NL ve
škole i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). Zákonný
zástupce má právo se písemně vyjádřit k této skutečnosti a postupu školy.

9.

V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola
informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
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10. Z konzumace NL ve škole je třeba vyvodit kázeňské opatření stanovené školním řádem.
Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je rizikový pouze sobě,
distributor může ohrozit okolí. Distribuce je trestným činem, užívání NL je porušením
školního řádu.
11. Prokázané navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za
rizikové a protiprávní jednání.
12. V případě důvodného podezření na intoxikaci žáka může v určitých případech
pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost NL, dle § 20 zákona o
návykových látkách. Jedná se o situace, v nichž je pedagogický pracovník ve vztahu
k dítěti, žákovi nebo studentovi, avšak jen ve „formách výuky“, které představují
odůvodněné riziko ohrožení života nebo zdraví dětí, žáků nebo studentů nebo jiných
osob nebo odůvodněné riziko poškození majetku. Jinak je pedagogický pracovník
povinen kontaktovat Policii ČR, která provede výzvu k orientačnímu vyšetření a
následné orientační vyšetření dle § 21 a § 22 zákona o návykových látkách.
13. V ostatních případech důvodného podezření může pedagogický pracovník orientační
test provést pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce
nezletilého žáka nebo souhlasu zletilého žáka s orientačním testováním žáka na
přítomnost NL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník
obdobným postupem, jako je uvedeno výše. O události sepíše pedagogický pracovník
stručný záznam s vyjádřením žáka. V případě, že žák odmítá podepsat záznam, či
vyjádřit se, uvede pracovník tuto skutečnost do záznamu. Tento záznam se předá VSDS, který zabezpečí založení záznamu do agendy školního metodika prevence. Školní
metodik prevence vyrozumí velení školy. Test s pozitivním výsledkem plně hradí rodič
nebo zákonný zástupce – pokud s tím souhlasil v písemném souhlasu s testováním.
14. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník/vychovatel i v případě příchodu žáka
do školy pod vlivem NL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.
Kázeňská opatření
Bude-li žák přistižen pod vlivem NL (alkoholu) v době osobního volna (domov mládeže,
areál školy apod.) nebo na akcích organizovaných domovem mládeže či školou bude mu uloženo
kázeňské opatření na základě pozitivní orientační zkoušky na alkohol v dechu takto:



do 0,30 ‰ - žák je řešen v kázeňské působnosti velitelů čet/ velitelů rot,
nad 0, 31 ‰ - žák je řešen v kázeňské působnosti velitele-ředitele školy.
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Bude-li žák přistižen pod vlivem NL (alkoholu) v době vzdělávacího procesu (učební blok,
výcvikové prostory, areál školy apod.) je uložení výchovného opatření v působnosti velitele-ředitele
školy, který rozhodne na základě podkladů, které mu budou předloženy pedagogickým
pracovníkem/vychovatelem, popř. školním metodikem prevence
Volba kázeňského opatření je ovlivněna především hodnotou orientační dechové zkoušky na
alkohol, a proto škála výchovných opatření není využívána nutně postupně. Opakované přestupky
jsou posuzovány přísněji.
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Příloha (vzor souhlasu)
Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, na přítomnost ostatních návykových
látek pomocí zkoušky z potu, ze slin nebo moči.
Jméno žáka .................................................................................................................
Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek u sebe (zletilý
žák) nebo u mého syna/dcery, existuje-li důvodné podezření8 na požití návykové látky.
Beru na vědomí, že v případě pozitivního nálezu orientačního testu, mám jako zákonný
zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák právo požadovat provedení lékařského laboratorního
vyšetření. Současně beru na vědomí, že v případě pozitivního testu na přítomnost návykové látky
jsem ze zákona9 povinen uhradit náklady na provedený test a stejně tak případnou dopravu do
zdravotnického zařízení.
Současně tímto potvrzuji, že jsem byl ze strany školy/školského zařízení informován o způsobu,
jakým se testování provádí, důvodech pro provedení testování a možných důsledcích testování
písemnou formou.
Zároveň beru na vědomí, že v případě pozitivního nálezu orientačního testu na návykové látky
budou v níže uvedených konkrétních případech vůči výše jmenovanému žákovi uplatňována
následující kázeňská opatření:
- příchod do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem návykové látky
kázeňské opatření - opakovaný příchod do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem návykové látky
kázeňské opatření - požití návykové látky ve škole nebo na akci pořádané školou
kázeňské opatření - opakované požití návykové látky ve škole nebo na akci pořádané školou
kázeňské opatření - a další….
V……………… dne…………
podpis zákonného zástupce
nebo zletilého žáka

Tedy nikoli jako celoplošnou nebo namátkovou aktivitu ze strany školy, ale v rámci možného ohrožení života, zdraví
žáka, popř. v rámci možného poškození majetku, které by mohlo být způsobeno pod vlivem návykové látky.
9
§ 24 zákona o návykových látkách
8
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Souhlas zletilého studenta nebo zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním
testováním žáka nebo studenta na přítomnost alkoholu nebo NL

Škola, adresa, razítko:
Souhlasné prohlášení zletilého studenta nebo zákonného zástupce nezletilého žáka k možnosti
orientačního testování přítomnosti návykových látek (alkoholu a NL) v lidském organismu
v průběhu školní docházky na naší škole.
Způsob testování:
Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, na
psychotropní látky pomocí zkoušky ze slin.

přítomnost omamně

Jméno žáka/studenta .................................................................................................................
Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek u sebe (zletilý student)
nebo u mé/ho nezletilé/ho syna/dcery, existuje-li důvodné podezření na požití návykové látky.
Beru na vědomí, že v případě pozitivního nálezu orientačního testu, mám jako zákonný zástupce
nezletilého žáka nebo zletilý student právo zajistit provedení lékařského laboratorního vyšetření,
jehož náklady se v případě jeho pozitivního výsledku tímto zavazuji plně uhradit, včetně
certifikovaného testu na NL.
Současně tímto potvrzuji, že jsem byl ze strany školy/školského zařízení informován o způsobu,
jakým se testování provádí, důvodech pro provedení testování a možných důsledcích testování
písemnou formou.
Zároveň beru na vědomí, že v případě pozitivního nálezu testu na návykové látky budou vůči výše
jmenovanému žákovi/studentovi uplatňována následující sankční opatření:
- _________________________________________
- _________________________________________
- _________________________________________
V……………… dne…………
podpis zákonného zástupce
nebo zletilého studenta
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3.4.

Návykové látky

Typ rizikového chování
Vydefinování rizikových faktorů pomáhá najít vhodné a účinné intervence a předcházet
hlubším negativním dopadům, které ovlivňují rozvoj osobnosti a uplatnění mladého člověka
v životě.
 Abstinence od drog – zdržení se nebo vzdání se nějaké substance, která způsobuje požitek
 Experimentální užití drog – jednorázová zkušenost, nejvýše 2-3 zkušenosti v životě.
 Rekreační – příležitostné/pravidelné užívání drog je zakomponované do životního stylu
zejména mladých lidí, nepůsobí vážné zdravotní, sociální a ekonomické problémy.
 Problémové užívání drog je dlouhodobé perorální, intravenózní a jiné užívání návykových
látek. Problémové užívání většinou způsobuje zdravotní a sociální i ekonomické problémy.
 Závislé užívání drog bývá nepřetržité a pravidelné, určuje životní styl a působí vážné
poškození somatické, psychologické a sociální.
Základní informace o drogách:
Alkohol
Alkohol je droga, s kterou se dítě setká nejdříve – nejčastěji v rodině nebo u vrstevníků. Je to
společensky vysoce tolerovaná droga, jejíž užívání může vést k jinému rizikovému chování.
Alkohol je snadno dostupný.
Tabák
Tabák bývá první drogou, se kterou se děti setkají podobně jako s alkoholem. Alarmující je, že
v Česku kouří 40-50% dětí mezi 15. až 18. rokem, čímž zaujímáme negativní přední místo v
Evropě. K prvnímu setkání s cigaretami dochází zpravidla v rodině od starších sourozenců nebo
kamarádů
Marihuana
Rostlina, která roste prakticky po celém světě. Účinné látky se nazývají cannabinoidy. Mají
psychotropní efekt a další využitelné vlastnosti, např. při léčbě bolesti a při různých chorobách.
Sušené listy, květy (tzv. palice) marihuany mají výrazné aroma. V současné době se v Česku
vyskytují dvě dosti odlišné formy marihuany. První, pěstovaná podomácku v květináčích za oknem,
či na malých políčkách obsahuje zpravidla 3 - 5% THC. Druhou, mnohem rizikovější formou je
marihuana pěstovaná tzv. hydroponiím způsobem ve velkých halách. Obsahuje zpravidla 10 – 30%
THC a její rizika jsou mnohonásobně větší. Většina odborníku pak již tuto formu marihuany
nepovažuje za tzv. lehkou drogu. Další, v česku nepříliš častá forma drogy, je hašiš, což je konopná
pryskyřice, která má barvu tmavě zelenou až hnědou. Psychická závislost se objevuje u
dlouhodobých uživatelů, nebývá zvýšená tolerance na drogu ani výrazné odvykací příznaky. U
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určitých osob může dojít k rozvinutí psychických problémů - deprese, úzkosti, paniky vedoucí
k sebepoškozování, může dojít k poruchám myšlení a krátkodobé paměti, rozvoji
paranoidního stavu. Většina těchto stavů po odeznění intoxikace ustupuje.
Těkavé látky - ředidla, lepidla, plynné látky
Jedná se o vysoce nebezpečné chemikálie. Tyto látky ovlivňují mozek - centrální mozkovou
soustavu. Toluen je nejčastěji užíván už malými dětmi, neboť je snadno dostupný a levný, občas ho
kupuje i někdo starší. Rodiči bývají rizika s experimentováním podceňovány. Účinek je krátkodobý
a brzy odezní. Dostavuje se euforie, poruchy vnímání, halucinace, poruchy vědomí a spánku,
agrese. Toluen vyvolává psychickou závislost. Nebezpečnost této látky spočívá v neodhadnutí
dávky. Může dojít k bezvědomí až komatu, k srdeční zástavě, zástavě dechu nebo udušení
zvracením. Trvale poškozuje mozek - je to rozpouštědlo, které ovlivňuje rozumové schopnost,
způsobuje agresivní chování.
Metamfetamin (Pervitin)
Jedná se o stimulační drogu - má budivý efekt, ovlivňuje centrální mozkovou soustavu. U nás je
nejčastěji znám pod názvem pervitin. Pervitin zrychluje myšlení, zvyšuje motorické tempo, vytváří
třes, zahání únavu, vyvolává euforii a příjemné pocity tělesné i duševní, snižuje chuť k jídlu. Po
užití pervitinu má jedinec rozšířené zornice očí, zvýšený tep a krevní tlak, zvýšenou celkovou
aktivitu organizmu, intoxikovaný je hovorný, neklidný, v dobré náladě, ztrácí zábrany,
zvyšuje se jeho sexuální pud. Osoba intoxikovaná pervitinem může mít sklony k agresivnímu
chování.

Metamfetamin

velmi

účinně potlačuje

únavu

a potřebu

spánku,

zrychluje

psychomotorické tempo, očekávaným účinkem je rovněž euforie a zvýšená sebedůvěra.
Heroin
Řadí se mezi opioidy, které se používají jako léky proti bolesti (analgetika), léky proti kašli
(antitusika). Na černém trhu se nesetkáváme s jeho čistou podobou, což zvyšuje jeho rizikovost.
Injekční aplikace drogy je vysoce riziková. Má rychlý vliv na centrální nervový systém, potlačuje
bolest, působí euforii, má tlumivé a zklidňující účinky. Často se apatie střídá s nespavostí,
únavou a podrážděností. Na jeho pravidelném užívání vzniká i fyzická závislost, takže syndrom
odnětí látky (abstinenční příznaky) je provázen velkými bolestmi a dalšími závažnými somatickými
problémy.
Syntetické drogy
Nejznámější syntetickou drogou je „extáze“. Pod pojem „extáze“ řadíme celou řadu synteticky
vytvořených stimulačních látek s halucinogenním potenciálem. Dnes se v tabletách, které jsou
označovány jako extáze, objevuje celá řada látek. U mladých lidí patří mezi velmi rozšířenou drogu.
29

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4
Drogu užívají mladí lidé na tanečních akcích, v klubech a na masových tanečních festivalech.
Uživatel extáze hodně tančí a nepociťuje vyčerpání, to může být nebezpečné a může dojít
k dehydrataci. Objevují se však další tzv. nové syntetické drogy, které obsahují MDMA. Zde
výrobci reagují na poptávku trhu i skutečnost, že se látka objeví mezi zakázanými a vyrobí se látka
jiná podobná, která na seznamu není.
Amfetamin
Amfetamin patří mezi návykové látky stimulující centrální nervový systém. Potlačuje únavu, chuť
k jídlu, potřebu spánku, vyvolává hyperaktivitu. Často je zneužíván jako rekreační droga,
například pod uličním názvem Speed. Amfetamin může vyvolat úzkost nebo nervozitu, euforii,
pocit tvořivého myšlení, pocit zvýšené energie a blaženosti, pocit zvýšené pozornosti,
nadřazenosti, emoční labilitu, hovornost, agresivitu, paranoiu a někdy i amfetaminovou
psychózu,

zvlášť

při dlouhodobém

zneužívání

a po

vysokých

dávkách. Ve srovnání

s metamfetaminem (pervitinem) trvají tělesné i psychické účinky amfetaminu podstatně kratší dobu
(4 až 8 hodin). Abstinence po dlouhodobém zneužívání amfetaminu může způsobit úzkost, depresi,
neklid, únavu, nadměrnou spavost, zvýšenou chuť k jídlu, psychózu a někdy i myšlenky na
sebevraždu.
Kokain
Kokain je silný stimulant nervového systému. Spolu s pervitinem vytváří kokain největší
psychickou závislost ze všech známých drog. Stimuluje centra slasti v mozku a způsobuje stavy
extrémní euforie. Fyzickými účinky užití kokainu jsou zúžené periferní cévy, rozšířené zornice,
zvýšení teploty těla, tepové frekvence a krevního tlaku. Někteří uživatelé kokainu popisují stav
neklidu, podrážděnosti a úzkostlivosti, a to jak v době užití, tak i mezi dobami užití.
Opiáty
Účinnou látkou většiny přírodních a poloumělých opiátů je morfin a jeho deriváty, které se v těle
vesměs metabolizují zpět na morfin. Opiáty vyvolávají euforii, příjemné až slastné pocity
v oblasti břicha, utlumení bolestí a opiátovou ospalost, která přináší apatii, fyzické zklidnění,
letargii a snížení ostrosti vidění. Užití opiátů je doprovázeno stažením zornic. Syntetickým
opiátem užívaným především při léčbě závislostí je metadon. Opiáty jsou považovány společně
s těkavými látkami za nejnebezpečnější drogy. Typický uživatel je malátný, lehce euforický,
nezodpovědný, mírně zmatený v čase i prostoru, jeho fungování v zaměstnání je velmi
obtížné.
Benzodiazepiny

30

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4
Hlavním společným účinkem analgetik (léky přinášející úlevu od bolesti), sedativ (léky přinášející
zklidnění), hypnotik (léky přinášející spánek) a anxiolytik (léky odstraňující úzkost) je útlum
centrální nervové soustavy. Po jejich užití dochází k postupující ospalosti, otupělosti,
k celkovému útlumu s rozmazanou blábolivou řečí. Může dojít k poruše koordinace pohybů,
vyhasínání reflexů a při předávkování až k hlubokému bezvědomí – kómatu. Pokud má
uživatel obvyklou dávku své drogy, svého léku, nemusí se to nijak výrazněji projevit, pokud
nepřekročí svoji toleranci.
LSD a halucinogenní houby
LSD je silný halucinogen. Halucinace se obvykle objevují po dobu 8 – 14 hodin. Zpravidla
deformují existující smyslové vjemy, dochází k odlišnému prociťování emocí a času, časté je
prolínání smyslů. Uživatel je zmatený, často se pokouší o létání, je přesvědčen, že létání
zvládá. Příznakem užití jsou rozšířené zornice, zrudnutí v obličeji, zrychlený puls. Zneužívání
halucinogenních hub je v ČR časté. Jedná se zejména o houby z rodu lysohlávek. Nelze odhadnout
obsah účinné látky. Projevem intoxikace mohou být příjemné prožitky a ostřejší vnímání, při
větších dávkách se může dostavit i toxická psychóza. Příznaky jsou euforie, nekontrolovaný
smích, snížené sebeovládání. Mezi halucinogenní houby řadíme i muchomůrku červenou.
Příznaky užívání drog:
Mnohdy je velmi obtížné rozlišit běžné projevy nepohody, náladovosti a nemoci od projevů
užívání návykové látky. Existují ovšem opakující se vzorce chování, které by měly vzbudit
pozornost a nasměrovat ji k úvaze o možné závislosti na návykové látce:














Problémy ve škole nebo v práci — časté absence, náhlý nezájem o pracovní výsledky,
pokles v ohodnocení a výkonnosti
Zdravotní projevy - zjevná ztráta životní energie a motivace
Zanedbaný vzhled - ztráta zájmu o oblečení a celkovou upravenost
Změny v chování – přehnaný důraz na soukromí v užívaném obydlí, přehnaná negativní
reakce na projevený zájem o způsob trávení volného času, negativní reakce na dotaz na
společenské prostředí, ve kterém uživatel tráví svůj čas, prudké změny v chování ke
kolegům, přátelům, rodině
Rostoucí finanční výdaje – náhlé žádosti o peníze, půjčky peněz bez srozumitelného či
důvěryhodného vysvětlení; zjištění, že mizí peníze nebo cenné věci bez vědomí vlastníka –
tyto situace mohou být indikátorem nekontrolované potřeby obstarání prostředků pro nákup
návykové látky
Výkyvy nálad
Vznětlivé a agresivní chování
Únava
Začervenání kolem nosu
Zúžení nebo rozšíření zornic
Lhaní, tajnosti
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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
Zvýšený zájem o drogové symboly (na tričkách, hudba subkultury apod.)
Zhoršení školního prospěchu
Pozdní časté příchody domů, časté přespávání u neznámých kamarádů
Kdo řeší a s kým spolupracovat
Školy, učitelé
Školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné
péče)
Rodiče
Policie ČR
Nestátní neziskové organizace
Úřady-kraje, obce (protidrogoví koordinátoři, krajští školští koordinátoři prevence,
koordinátoři prevence kriminality aj.)
Vždy je vhodné, aby si pedagog – spíše škola ve spolupráci s okresním metodikem prevence
a koordinátory prevence na úrovni krajů i okresů vytvořil svou vlastní síť důležitých
kontaktů a partnerů pro spolupráci nebo pro řešení problémů.
Jak postupovat
Všeobecná primární prevence – dlouhodobý kontinuální program primární prevence

rizikového chování zahrnuje celou populaci, komunitu, školu s jasně vymezenými cílovými
skupinami. Cílem je předcházet rizikovému chování. Příkladem je všeobecná prevence obsažená v
rámcových vzdělávacích plánech a preventivních plánech.
Významnou roli hraje zapojení rodičů a komunity do organizace školy. Rodiče i škola
mohou společně vytvářet zdravé, estetické prostředí, společně zařizují zdravé prostředí ve škole.
Rodiče by měli mít důvěru v pedagogy, klasifikaci a normy školy, stejně tak by měli mít důvěru ve
své děti a umožnit jim vyjadřovat své názory. To ovšem předpokládá postupnou změnu interakce
školy s rodiči.
Selektivní primární prevence rizika užívání návykových látek – primární prevence se
zaměřuje na rizikové skupiny, kdy je užívání drog podmíněno biologickými, sociálními,
psychologickými, environmentálními faktory. Cílem je včasné a efektivnímu řešení problematiky
rizikových skupin dětí a mládeže, které mohou mít problémy v chování.
Indikovaná primární prevence rizika užívání návykových látek – zaměřená na takové
skupiny, kde je riziko užívání drog značné, ale nesplňují kritéria pro závislost-DSM IV (4. Vydání
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Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch). Příkladem indikované prevence je
snížení užívání konopných drog nebo alkoholu. Při intervencích se zohledňuje míra rizika a volí se
kombinace vyhodnotitelných intervencí, které podporují změnu chování.
Specifická primární prevence

rizika užívání návykových látek je zaměřená na:

vědomosti, porozumění a způsoby přemýšlení, rozvoj vlastních názorů, osvojování a rozvoj
sociálně emočních dovedností a kompetencí, umožňuje stanovit realistické cíle, nabízí prostor k
diskusi a vzájemnému porozumění, rozvoj sociálně přijatelných postojů a hodnot.
Nespecifická primární prevence bývá zaměřena na nesystémové předávání parciálních
informací, ne vždy založených na objektivních datech a důkazech. Rozvíjení aktivit ve volném čase
je velmi významné zvláště pro děti, neboť vybalancovává život mezi domovem, školou a
komunitou. U starších dětí a adolescentů by neměla být nespecifická primární prevence klíčová.
Mnohdy se předpokládá, že zaměstnávání mladých lidí sociálně přijatelnými aktivitami (jako je
sport a zájmové kroužky) odradí mladé lidi od experimentů a užívání drog - mladí lidé budou
naprosto abstinovat.
11 kritérií, která se projevují jako mediátoři ovlivňující efektivitu preventivních programů
prováděných ve škole (MacBeath, 2001):
Profesionální řízení školy a školského zařízení.
Sdílené vize (pedagogů i studentů) a dlouhodobé záměry.
Rozvíjející se kvalita učebního prostředí.
Důraz na efektivitu výuky (soulad mezi záměrem a výsledkem).
Vysoké očekávání od každého studenta.
Pozitivní přístup (pedagogové i studenti).
Jasná pravidla výuky a kritéria posuzování jejích výsledků.
Sledování a vyhodnocování reálných výsledků.
Organizace výuky jako celek a vyvozování závěrů ze zjištěných nedostatků a
přizpůsobování reálné situaci.
Práva a odpovědnost studentů a jejich posilování.
Vztah mezi školou a domovem studentů (zapojení rodičů, komunity atd.).
VHODNÝ PŘÍSTUP
•
•
•
•
•
•
•

Adekvátnost programu a intervencí věku, potřebám a mentálním schopnostem dítěte
Podpora sebedůvěry, aktivity a hodnotových zájmů
Kontinuální proces
Zaměření na změnu postojů a chování
Živé interaktivní učení, podpora zájmu a zvědavosti vhodnými zábavnými metodami
Využívání směrodatných vzorů, pokud možno z blízkého okolí
Otevřená hodnotově orientovaná diskuse
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• Zapojení do života místní komunity
• Realizaci programů navrhují a řídí kvalifikovaní interdisciplinárně orientovaní odborníci
NEVHODNÝ PŘÍSTUP
•
•
•
•
•
•
•
•

Odstrašování, triviální „Prostě řekni ne“
Jednorázové neinteraktivní akce, multimediální akce, divadelní a jiné kulturní představení
bez návaznosti
Zaměření pouze na poznatky
Přednášková forma
Neosobnost, formalismus, využívání atrakcí - ex-userů (bývalých uživatelů drog na ZŠ nebo
aktuálních uživatelů, stavění na „hvězdách“ showbyznysu
Potlačování nebo „bezbřehost“ diskuse
Vedení programu „shora“ a mimo místní kontext
Amatérismus realizátorů, náhodný výběr úzkých specialistů (lékaři, policisté, různí
„spasitelé“) neškolených v primární prevenci
Veškerá opatření a postupy by měla mít škola zapracována ve školním řádu a rozpracována

v dalších materiálech. Opatření, která škola zapracuje do školního řádu a uplatňuje jejich realizaci,
musí být prioritně v souladu s Úmluvou o právech dítěte.
Doporučené postupy školy:
(1) Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek
v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní
činnosti.
(2) Zajistit ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v prostorách
školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.
(3) Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen „školní řád“) jasně
vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy.
(4) Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků nezbytné informace.
(5) Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je
přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji.
(6) Působit preventivně na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek.
(7) Do veškerých poučení o ochraně zdraví zakotvit informace o rizicích užívání
návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními
aktivitami.
(8) Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i zákonným
zástupcům nezletilých žáků, informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení
situace.
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(9) Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí NL je
třeba spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi a orgány – externí subjekty
realizující primárně preventivní programy, školská poradenská zařízení, Policie ČR,
orgány sociálně-právní ochrany dětí apod.
(10) 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.
(11) V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným
v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a
zákonným zástupcům nezletilého žáka.
NÁVYKOVÉ LÁTKY
Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a
psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo.
Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.


Školním řádem škola stanoví zákaz užívání návykových látek (dále jen NL), jejich
distribuci, přechovávání a další formy nakládání. Současně stanoví zákaz vstupu do
školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanoví rovněž sankci za porušení zákazu. Při
používání sankcí je nutný individuální přístup podle vážnosti jednotlivých případů.



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
§283 až § 287 trestního zákoníku a spáchání nebo dokončení takového trestného činu
nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas
oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.
Co dělat?

Příchod pod vlivem NL do školy
1. V případě důvodného podezření na intoxikaci žáka může v určitých případech pedagogický
pracovník/vychovatel provést orientační test na přítomnost NL – provádí ošetřovna na
základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka nebo souhlasu
zletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost NL. O události sepíše
pedagogický pracovník/vychovatel stručný záznam s vyjádřením žáka. V případě, že žák
odmítá podepsat záznam, či vyjádřit se, uvede pracovník tuto skutečnost do záznamu. Pokud
nemá žák podepsaný souhlas s orientačním testováním nebo se odmítne podrobit
orientačním testováním, informuje pedagogický pracovník/vychovatel svého nadřízeného,
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který věc oznámí velení školy, a to požádá o součinnost Policii ČR. Záznam se předá VSDS, který zabezpečí založení záznamu do agendy školního metodika prevence. Školní
metodik prevence vyrozumí velení školy.
2. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický
pracovník/vychovatel posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. V případě, kdy je žák
pod vlivem NL do té míry, že:


Je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou
službu první pomoci a Policii ČR, pokud ji nevolala již dříve.



Akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník/vychovatel podle
školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení
školy.



Žák není schopen pokračovat ve vyučování nebo není schopný dbát pokynů
zaměstnanců školy, vyrozumí třídní učitel/vychovatel ihned zákonného zástupce
nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého studenta, a vyzve
jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
V případě, že si zákonní zástupci nejsou schopni žáka vyzvednout a žák vyžaduje
zvýšenou pozornost, bude odeslán na posádkovou ošetřovnu. Vyrozumění třídní
učitel/vychovatel učiní i v případě, kdy žák způsobilý k pobytu ve škole je.

3. Zákonnému zástupci ohlásí třídní učitel skutečnost, že nezletilý žák konzumoval NL ve
škole i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). Zákonný
zástupce má právo se písemně vyjádřit k této skutečnosti a postupu školy.
4. Z konzumace NL ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené školním řádem – kázeňské
opatření. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je rizikový pouze
sobě, distributor může ohrozit okolí. Distribuce je trestným činem, užívání NL je porušením
školního řádu.
Konzumace NL ve škole
1.

V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci NL v prostorách školy a školského zařízení
nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu
v další konzumaci zabránit.

2.

Návykovou látku je třeba žákovi odebrat za přítomnosti další osoby a s použitím
ochranných pomůcek a zajistit ji, aby žák nemohl v konzumaci pokračovat. O události
sepíše pedagogický pracovník/vychovatel stručný záznam s vyjádřením žáka, včetně
toho, zda byly provedeny orientační testy na NL, případně další vyšetření, a s jakým
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výsledkem. V případě, že žák odmítá podepsat záznam, či vyjádřit se, uvede pracovník tuto
skutečnost do záznamu. Tento záznam se předá VSD-S, který zabezpečí založení záznamu
do agendy školního metodika prevence. Školní metodik prevence vyrozumí velení školy.
3.

Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický
pracovník/vychovatel posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.

4.

V případě, kdy je žák pod vlivem NL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí
škola nebo školské zařízení nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci
a Policii ČR, pokud ji nevolala již dříve.

5.

Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník/vychovatel podle
krizového plánu. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí velení školy.

6.

V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí třídní učitel ihned
zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého
studenta, a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve
škole nebo školském zařízení. V případě, že si zákonní zástupci nejsou schopni žáka
vyzvednout a žák vyžaduje zvýšenou pozornost, bude odeslán na posádkovou ošetřovnu.
Vyrozumění třídní učitel učiní i v případě, kdy žák způsobilý k pobytu ve škole je.

7.

V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí třídní učitel
ihned zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu
zletilého žáka, a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu
ve škole nebo školském zařízení.

8.

Zákonnému zástupci ohlásí třídní učitel skutečnost, že nezletilý žák konzumoval NL ve
škole i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). Zákonný
zástupce má právo se písemně vyjádřit k této skutečnosti a postupu školy.

9.

V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola
informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

10. Z konzumace NL ve škole je třeba vyvodit kázeňské opatření stanovené školním řádem.
Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je rizikový pouze sobě,
distributor může ohrozit okolí. Distribuce je trestným činem, užívání NL je porušením
školního řádu.
11. Prokázané navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za
rizikové a protiprávní jednání.
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12. V případě důvodného podezření na intoxikaci žáka může v určitých případech
pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost NL, dle § 20 zákona o
návykových látkách. Jedná se o situace, v nichž je pedagogický pracovník ve vztahu
k dítěti, žákovi nebo studentovi, avšak jen ve „formách výuky“, které představují
odůvodněné riziko ohrožení života nebo zdraví dětí, žáků nebo studentů nebo jiných
osob nebo odůvodněné riziko poškození majetku. Jinak je pedagogický pracovník
povinen kontaktovat Policii ČR, která provede výzvu k orientačnímu vyšetření a následné
orientační vyšetření dle § 21 a § 22 zákona o návykových látkách.
13. V ostatních případech důvodného podezření může pedagogický pracovník orientační test
provést pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nezletilého
žáka nebo souhlasu zletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost NL.
Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem,
jako je uvedeno výše. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam
s vyjádřením žáka. V případě, že žák odmítá podepsat záznam, či vyjádřit se, uvede
pracovník tuto skutečnost do záznamu. Tento záznam se předá VSD-S, který zabezpečí
založení záznamu do agendy školního metodika prevence. Školní metodik prevence
vyrozumí velení školy. Test s pozitivním výsledkem plně hradí rodič nebo zákonný
zástupce – pokud s tím souhlasil v písemném souhlasu s testováním.
14. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník/vychovatel i v případě příchodu žáka do
školy pod vlivem NL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.
Distribuce NL ve škole
1. Distribuce NL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a
může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak
rozhodující.
2. Přechovávání NL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou
chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď
jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin (provinění
v případě nezletilého žáka) - ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih,
který je stanovený školním řádem.
3. Jestliže má pracovník školy/vychovatel důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci
NL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR,
protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.
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4. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě
mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany
obce s rozšířenou působností.
5. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem
popsaným níže.
Nález NL ve škole
A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují
za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:
1. Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
2. O nálezu ihned uvědomí velení školy spolu s písemným záznamem.
3. Velení o nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé
látky.
4. V případě časové překážky na straně Policie se z praktických důvodů doporučuje za
přítomnosti dalšího pracovníka školy s použitím gumových/latexových rukavic
vložit látku do obálky, napsat datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepit, přelep
opatřit razítkem školy a svým podpisem a uschovat do školního trezoru. Zajištěnou
látku následně předat Policii ČR.
B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují
za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:
1. Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
3. O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena,
datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka
nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede
pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen
ředitel školy nebo jeho zástupce.
4. Velení o nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé
látky a informuje zákonného zástupce nezletilého žáka.
5. V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou
výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři, který se dostaví v případě, že to
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vyžaduje zdravotní stav žáka. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady NL jsou známy
protilátky, které odstraní nebo zmírní akutní účinek NL. Další postup nutný
k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.
C. V případě, kdy pracovníci školy mají důvodné podezření, že některý z žáků má NL u
sebe, postupují takto:
1. Jedná se o důvodné podezření ze spáchání trestného činu, resp. provinění v případě
nezletilých osob, nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence
Policie ČR.
2. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují
zákonného zástupce nezletilého žáka.
3. Žáka je nutné mít do příjezdu Policie ČR izolovaného od ostatních žáků, ale zásadně
pod dohledem.

U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo

prohlídku jeho věcí.
Kázeňská opatření
Udělení kázeňského opatření v oblasti návykových látek spadá do působnosti veliteleředitele školy, který rozhodne na základě podkladů, které mu budou předloženy pedagogickým
pracovníkem/vychovatelem, popř. školním metodikem prevence.
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Příloha (vzor souhlasu)
Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, na přítomnost ostatních návykových
látek pomocí zkoušky z potu, ze slin nebo moči.
Jméno žáka .................................................................................................................
Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek u sebe (zletilý
žák) nebo u mého syna/dcery, existuje-li důvodné podezření10 na požití návykové látky.
Beru na vědomí, že v případě pozitivního nálezu orientačního testu, mám jako zákonný
zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák právo požadovat provedení lékařského laboratorního
vyšetření. Současně beru na vědomí, že v případě pozitivního testu na přítomnost návykové látky
jsem ze zákona11 povinen uhradit náklady na provedený test a stejně tak případnou dopravu do
zdravotnického zařízení.
Současně tímto potvrzuji, že jsem byl ze strany školy/školského zařízení informován o způsobu,
jakým se testování provádí, důvodech pro provedení testování a možných důsledcích testování
písemnou formou.
Zároveň beru na vědomí, že v případě pozitivního nálezu orientačního testu na návykové látky
budou v níže uvedených konkrétních případech vůči výše jmenovanému žákovi uplatňována
následující kázeňská opatření:
- příchod do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem návykové látky
kázeňské opatření - opakovaný příchod do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem návykové látky
kázeňské opatření - požití návykové látky ve škole nebo na akci pořádané školou
kázeňské opatření - opakované požití návykové látky ve škole nebo na akci pořádané školou
kázeňské opatření - a další….
V……………… dne…………
podpis zákonného zástupce
nebo zletilého žáka
Tedy nikoli jako celoplošnou nebo namátkovou aktivitu ze strany školy, ale v rámci možného ohrožení života, zdraví
žáka, popř. v rámci možného poškození majetku, které by mohlo být způsobeno pod vlivem návykové látky.
11
§ 24 zákona o návykových látkách
10
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Souhlas zletilého studenta nebo zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním
testováním žáka nebo studenta na přítomnost alkoholu nebo NL

Škola, adresa, razítko:
Souhlasné prohlášení zletilého studenta nebo zákonného zástupce nezletilého žáka k možnosti
orientačního testování přítomnosti návykových látek (alkoholu a NL) v lidském organismu
v průběhu školní docházky na naší škole.
Způsob testování:
Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, na
psychotropní látky pomocí zkoušky ze slin.

přítomnost omamně

Jméno žáka/studenta .................................................................................................................
Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek u sebe (zletilý student)
nebo u mé/ho nezletilé/ho syna/dcery, existuje-li důvodné podezření na požití návykové látky.
Beru na vědomí, že v případě pozitivního nálezu orientačního testu, mám jako zákonný zástupce
nezletilého žáka nebo zletilý student právo zajistit provedení lékařského laboratorního vyšetření,
jehož náklady se v případě jeho pozitivního výsledku tímto zavazuji plně uhradit, včetně
certifikovaného testu na NL.
Současně tímto potvrzuji, že jsem byl ze strany školy/školského zařízení informován o způsobu,
jakým se testování provádí, důvodech pro provedení testování a možných důsledcích testování
písemnou formou.
Zároveň beru na vědomí, že v případě pozitivního nálezu testu na návykové látky budou vůči výše
jmenovanému žákovi/studentovi uplatňována následující sankční opatření:
- _________________________________________
- _________________________________________
- _________________________________________
V……………… dne…………
podpis zákonného zástupce
nebo zletilého studenta
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3.5.

Poruchy příjmu potravy – mentální anorexie, mentální bulimie

Typ rizikového chování
Mentální anorexie a bulimie představují ve svých projevech mezní polohy jídelního
chování od život ohrožujícího omezování příjmu potravy až po přejídání spojené se zvracením nebo
jinou nevhodnou kompenzací energetického příjmu. Pro obě poruchy je příznačný nadměrný strach
z tloušťky, nespokojenost s tělem a nadměrná snaha o dosažení štíhlosti a její udržení. Další
psychické a zdravotní problémy většinou souvisí s mírou podvýživy a s intenzitou užívaných
„metod“ na zhubnutí.
Mentální anorexie je porucha charakterizovaná zejména úmyslným snižováním tělesné
hmotnosti. Základním kritériem anorexie je nízká tělesná hmotnost (alespoň o 15% nižší než
odpovídá věku a výšce) a aktivní snaha hubnout nebo nepřibrat (nemocní někdy popírají snahu
hubnout, ale mluví o zdravé výživě a životním stylu). Postupně si zvykají na snížený příjem
energie, nadměrnou sebekontrolu v jídle a často i zvýšený energetický výdej, snadno se cítí
přejedeni. Bývá rozlišován nebulimický (restriktivní) a bulimický (purgativní) typ mentální
anorexie, kdy v jejím průběhu dochází k opakovaným epizodám přejídání nebo zvracení, užívání
laxativ nebo diuretik.
Mentální bulimie je porucha charakterizovaná zejména opakujícími se záchvaty přejídání,
spojenými s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti. Rozhodujícím kritériem přejídání je
subjektivní pocit ztráty kontroly nad jídlem. Někdy je rozlišován purgativní (vyskytuje se zvracení,
laxativa nebo diuretika) a nepurgativní (ke kontrole hmotnosti jsou využívány přísné diety,
hladovky nebo intenzivní cvičení) typ bulimie.
Kdo řeší a s kým spolupracuje
Pediatra, rodiče vždy, když dítě výrazněji zhubne, opakovaně bylo přistiženo, že zvrací
(stačí informace od vrstevníků), sebepoškozuje se. Rodiče, i když dítě nechodí do školní jídelny.
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).
Jednotka specializované péče pro PPP PK VFN (Ke Karlovu 11, Praha 2, 224965353) - Každou 3.
středu v měsíci v 14,30 Klub pro rodiče a blízké osoby (i učitelé, spolužáci) pacientů s PPP
Dětská psychiatrická klinika (V úvalu 84/1, 15000 Praha 5, tel: 224 433 400)
Anabell – občanské sdružení ( posta@anabell.cz )
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Krizové centrum RIAPS (Chelčického 39, Praha 3, 222 58 06 97)
Linky důvěry
Síť organizace STOB (redukce nadváhy – programy pro rodiny)
Fórum zdravé výživy: www.fzv.cz
Programy zaměřené na zdravou výživu, péči o duševní zdraví mládeže a zdravý životní styl,
bezpečnou a udržitelnou redukci nadváhy
Některé publikace (svépomocné manuály o PPP) – nevhodné jsou příběhy nemocných.
Web. odkazy: www.idealni.cz, www.doktorka.cz , www.lekarna.cz, www.anabell.cz, www.stopppp.estranky.cz, www.boulimie-anorexie.ch

Jak postupovat
Vhodná je včasná intervence u rizikových jedinců (rychle zhubnul, zvrací s jakoukoli
argumentací….), interaktivní programy, rozvoj všeobecných aktivit, zájmů. U běžné populace spíše
se zaměřit na předcházení nevhodných redukčních diet a prostředků na zhubnutí (důraz ne na
nebezpečnost, ale na neúčinnost). Předcházet šikaně pro vzhled, oblečení, tělesný výkon, to, co jí
nebo pije. Rozšířit nabídku vhodných, konkrétních materiálů (svépomocné příručky jak zvládat
anorexii, bulimii) pro nemocné a jejich rodinné příslušníky.
Neúčinná je mechanická prezentace informací o PPP a o protagonistech světa dospívajících,
kteří trpí PPP (jen vede k nápodobě). Důležité je nezdůrazňovat některé informace, které by mohly
vzbudit zájem o amfetaminy, prostředky na hubnutí, kouření… jen pro jejich vliv na redukci tělesné
hmotnosti.
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3.6.

Syndrom týraného dítěte – CAN

Typ rizikového chování
Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN - Child Abuse and
Neglect). Jde o jakoukoliv formu týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, která je pro naší společnost
nepřijatelná. 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.
Změny v chování dítěte
 celková stísněnost a nezájem o dění kolem


zvýšená opatrnost v kontaktu s dospělými



úzkost a vyděšené reakce v přítomnosti konkrétních dospělých osob nebo v situaci, kdy je
dítě s dospělým samo



vyhýbání se školním a mimoškolním aktivitám



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



agresivní napadání a šikanování vrstevníků



zvýšená citová dráždivost a agresivní projevy na sebemenší podněty




potíže se soustředěním a zhoršení prospěchu ve škole
váhání s odchodem domů po vyučování



neomluvené absence ve škole



odmítání jídla nebo přejídání



sebepoškozování

 útěky z domova
Známky na těle dítěte


opakovaná zranění včetně zlomenin



modřiny



řezné rány



otoky částí těla, například rtů, tváří, zápěstí



stopy po svazování



otisky různých předmětů na těle



natrhnutí ucha



otisky dlaně a prstů

 stopy po opaření nebo popálení cigaretou
FYZICKÉ (TĚLESNÉ) TÝRÁNÍ a jeho rozpoznání:
a) aktivní (bití a jiné agresivní formy napadání dítěte)
b) pasivní
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Některé známky zanedbávání:


trvalý hlad



podvýživa



chudá slovní zásoba



špatná hygiena



zkažené zuby a časté záněty dásní



dítě není očkované proti nemocím



nevhodné oblečení vzhledem k počasí




nedostatek dohledu – dítě je večer doma samo, venku pobývá dlouho do tmy a bez dozoru
apod.
vyčerpanost, přepracovanost



s dítětem se nikdo neučí, nezajímá se o jeho školní povinnosti

 vyhození z domova
Některé projevy zanedbávaného dítěte:


má chudé nebo velmi špatné vztahy s rodiči



touží po citu a pozornosti jakéhokoliv dospělého (nedělá rozdíly mezi blízkými a cizími
lidmi, vrhá se k cizím dospělým, odešlo by s nimi)



je neobvykle unavené až apatické, někdy naopak nezvládnutelné



všechno jí hltavě a hladově



chodí za školu nebo do ní chodí pozdě



má potíže s učením



zdráhá se odcházet domů



houpá se, cucá věci nebo prsty, kýve hlavou



žebrá o jídlo, peníze nebo jiné věci

U každého podezření o výskytu daného jevu musí být vždy informován ředitel školy/šk. zařízení.
Kdo řeší a s kým spolupracuje
Školní metodik prevence s výchovným poradcem, školním psychologem, třídním učitelem, se
školským poradenským zařízením, pediatrem, orgánem sociálně právní ochrany dítěte
Jak postupovat
Učitel může žákovi zachránit i život
Školy a školská zařízení jsou spolu se zdravotnickými zařízeními těmi subjekty, které
případy týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte oznamují příslušným úřadům nejčastěji.
Pedagogové jsou navíc od lékařů ještě v užším průběžném kontaktu s dětmi. Učitelé jsou hned po
rodičích dítěti nejblíže. A pokud pedagog vyučuje dítě, které je pravděpodobně týráno, může sehrát
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klíčovou roli při zamezení dalšímu týrání – může mu pomoci zbavit ho dalšího fyzického nebo
psychického týrání a může mu dokonce někdy zachránit i život.
Náhlé změny jako alarm
Prvním, co musí učitel udělat, aby mohl týranému dítěti pomoci, je vůbec všimnout si a
odhalit to, že dítě nese nějaké stopy týrání. Jde jednak o změny chování žáka, jednak o fyzické
známky vypovídající o násilném zacházení s dítětem. Jedním z nejčastějších signálů ukazujících na
možné týrání doma je náhlé podstatné zhoršení prospěchu žáka. Dítěti začne být úplně jedno,
zda dostane dobrou, nebo špatnou známku. Z veselého dítěte se často stane úzkostný žák, který je
neprůbojný. Může mít zároveň nejrůznější problémy ve vztazích se spolužáky – dítě, které bylo
dříve kamarádské, se začne najednou ostatních stranit, nebo se může naopak začít chovat vůči
nim agresivně. U žáka se mohou projevit také nejrůznější poruchy v pravidelných návycích – spaní
(do školy chodí pozdě) nebo stravování (při obědě opakovaně nedojídá). Pokud jde o tělesné
známky, zvláště učitel tělocviku má jedinečnou možnost všimnout si různých modřin, odřenin či
nezvyklé únavy či apatie žáka. Zvláštní kategorií jsou méně viditelné, a zároveň o to citlivější
signály, které nicméně učitel může zaregistrovat. Jejich skutečná diagnostika je však již věcí
odborníka. Jde například o potíže při sezení v lavici, které mohou ukazovat na poruchy zažívání
nebo třeba na krev v moči.
Rozhovor s žákem je klíčový
Když učitel po zpozorování neklamných známek vzbuzujících podezření na syndrom
týraného dítěte dojde k závěru, že dítěti je potřeba pomoci, měl by se vždy nejdříve pokusit navázat
s žákem osobní kontakt. Nejlepší je, když se ho někde v soukromí dotáže na to, proč má například
na těle modřiny nebo třeba proč v posledním době odchází ze školy jako poslední, zatímco dříve byl
naopak mezi prvními, kdo pospíchali domů. Situaci prvního kontaktu mezi učitelem a žákem
samozřejmě vždy zjednodušuje to, pokud vztahy mezi nimi nejsou jen striktně formální. Takovouto
atmosféru lze ještě umocnit tím, že učitel nabídne žákovi nějaké pohoštění, uvaří čaj a rozhovor
vede nejdříve zeširoka – nedoporučuje se při takovémto osobním rozhovoru věnovat se problému
okamžitě. Předpokládá se, že rozhovor povede většinou třídní učitel. Nic by však nemělo bránit
tomu, aby ho vedl i jiný učitel, který má z nějakých důvodů s dětmi méně formální vztahy, třeba
tělocvikář nebo učitel předmětu, jenž má žák obzvlášť rád a je tedy pravděpodobné, že dobře
vychází i s tím, kdo ho vyučuje.
Když je dítě nedůvěřivé
Je prakticky nemožné stanovit přesnou hranici toho, kdy by měl učitel již ustoupit z role
prvního kontaktu ve věci týraného dítěte a o problému informovat další instituce. Každý případ je
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individuální. Především v situaci, kdy se učiteli nedaří navázat komunikaci s žákem, je dobré obrátit
se na pedagogicko-psychologickou poradnu. Neměli bychom také zapomínat na ostatní žáky, mezi
nimiž se týrané dítě ve škole pohybuje. Učitel by se proto měl také obrátit na jeho spolužáky nebo
sourozence a zeptat se jich, zda o příčině jeho problémů nevědí něco bližšího. Vystoupení týraného
dítěte z anonymity je to nejtěžší, co po něm můžeme chtít. Nepochybně to souvisí s faktem, že má
totiž mluvit o tom, jak mu ubližují jeho nejbližší.
Rodič může situaci ujasnit
Přestože je to právě rodič, nebo jiný zákonný zástupce, kdo je pravděpodobným původcem
týrání, neznamená to, že by ho měla škola z celého procesu pomoci žákovi automaticky vyšachovat.
Pokud si učitel pozve do školy zákonné zástupce žáka, neočekává se, že by na ně měl hned udeřit
s tím, aby mu vysvětlili, kdo u nich doma týrá jejich dítě. Učitel by měl v první fázi po rodiči chtít,
aby pouze okomentoval to, jak si vysvětluje problémy, které učitel u dítěte vypozoroval. Může tak i
zjistit, že skutečnou příčinou žákova neobvyklého chování je něco jiného než domácí týrání. Anebo
může být zájem školy o osud žáka pro zákonného zástupce dostatečnou výstrahou k tomu, aby si
uvědomil, že další ubližování dítěti bude mít pro něj vážné následky. Navíc učitel může z chování
rodiče nepřímo poznat, zda v rodině k týrání nedochází. Rozumný rodič, nebo zákonný zástupce,
který svěřenému dítěti nijak neubližuje, by měl naopak uvítat zájem školy, která se ho snaží
upozornit na to, že jejich dítě má nějaký problém a je i ochotna mu při jeho řešení pomoci. Pokud
učitel od rodičů nic nezjistí, a dítě se chová i nadále nezvykle, jde o další důvod k zapojení
odborníka. Učitel se podle prvotních známek ukazujících na týrání může někdy nejdříve jen
dohadovat, zda jde o situaci, kdy mu ubližují jeho blízcí, anebo se jedná o školní šikanu. Proto i
rozhovor s rodiči může pedagogovi pomoci vyloučit jednu z těchto dvou možností. Nakonec přímý
kontakt učitele se zákonnými zástupci dítěte je také určitým, ale samozřejmě jen
nepřímým indikátorem možného týrání – pedagog se na vlastní oči může přesvědčit z jakého
sociálního prostředí dítě pochází. Může pro něj jít o překvapení tím spíše, když rodiče jinak se
školou nekomunikují, nechodí na třídní schůzky.
Na řadě je odborník
Je právem každého pedagoga, aby sám zvolil postup, který považuje v daném případě za
nejlepší. Tehdy, když dítě samo přizná, že je týráno, nebo když si učitel jinak potvrdí, že bylo nějak
fyzicky nebo psychicky poškozeno, měl by kontaktovat odborníky. Při zjištění nějaké zdravotní
újmy se však nedoporučuje kontaktovat jen lékaře. Pediatr si totiž přeje, aby dítě přišlo v doprovodu
rodiče. Také do pedagogicko-psychologické poradny by mělo dítě jít spolu se zákonným
zástupcem. Pokud se však škole podaří domluvit se s poradnou na kontaktu bez účasti rodičů, je
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považováno toto porušení pravidel za přijatelné. Prioritou je pomoci dítěti za každou cenu.


V případě, že má učitel podezření na týrání žáka, situace se nezlepšuje a komunikace
s rodiči také k ničemu nevede, je nezbytné kontaktovat především OSPOD, a to podle
spádové oblasti, kam škola v dané obci přináleží, tedy podle obcí s rozšířenou působností.
Na těchto úřadech je veden registr problémových rodin a je tedy možné, že po avízu školy
budou sociální pracovníci hned vědět, jaké problémy jsou s danou rodinou spojeny.

Pozor na skutečnost o neoznámení trestného činu a nepřekažení trestného činu - týrání svěřené
osoby dle ustanovení § 198 trestního zákoníku spadá mezi trestné činy vyjmenované jak
v nepřekažení trestného činu

(§ 367 TZ) tak v neoznámení trestného činu (§368 TZ). Tím, že

nekontaktujeme orgány činné v trestním řízení, v případě, že už jsme se hodnověrným způsobem
dozvěděli o týrání svěřené osoby, můžeme být sami pachatelé trestných činů nepřekažení tr. činu a
neoznámení tr. činu.
Co dělat?
1. Všimnout si a odhalit to, že dítě nese nějaké stopy týrání – změny chování žáka, fyzické
známky vypovídající o násilném zacházení s dítětem, náhlé podstatné zhoršení prospěchu
žáka, dítěti je úplně jedno, zda dostane dobrou, nebo špatnou známku, z veselého dítěte se
často stane úzkostný žák, který je neprůbojný, dítě, které bylo dříve kamarádské, se
začne najednou ostatních stranit, nebo se může naopak začít chovat vůči nim agresivně,
všimnout si různých modřin, odřenin či nezvyklé únavy či apatie žáka
2. Navázat s žákem osobní kontakt – v soukromí se dotázat na to, proč má například na těle
modřiny nebo třeba proč v posledním době odchází ze školy jako poslední, zatímco dříve
byl naopak mezi prvními, kdo pospíchali domů, nedoporučuje se při takovémto osobním
rozhovoru věnovat se problému okamžitě
3. V situaci, kdy se učiteli nedaří navázat komunikaci s žákem, je dobré obrátit se na
pedagogicko-psychologickou poradnu, učitel by se měl také obrátit na spolužáky nebo
sourozence a zeptat se jich, zda o příčině jeho problémů nevědí něco bližšího
4. Pokud si učitel pozve do školy zákonné zástupce žáka, neočekává se, že by na ně měl hned
udeřit s tím, aby mu vysvětlili, kdo u nich doma týrá jejich dítě
5. Učitel by měl v první fázi po rodiči chtít, aby pouze okomentoval to, jak si vysvětluje
problémy, které učitel u dítěte vypozoroval
6. Pokud učitel od rodičů nic nezjistí, a dítě se chová i nadále nezvykle, jde o další důvod
k zapojení odborníka
7. Učitel má podezření na týrání žáka, situace se nezlepšuje a komunikace s rodiči také
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k ničemu nevede, je nezbytné kontaktovat především OSPOD, a to podle spádové oblasti,
kam škola v dané obci přináleží, tedy podle obcí s rozšířenou působností
Jak řešit sexuální zneužívání
Dítě se mi svěří osobně
1. uvědomit si, že jde o velmi citlivou záležitost
2. seznámit s tím co nejužší okruh dalších osob
3. pokud se zneužívání dopouští rodič, není žádoucí informovat ho o tom, že se vám dítě
svěřilo
4. komunikovat s dítětem – podrobnější vyšetřování nechat na psychologovi a policii
5. vhodně dítěti sdělit, že skutečnost musíte ohlásit na policii
6. ohlásit na policii
7. ocenit dítě, že za vámi přišlo a ujistit ho, že pro ně uděláte všechno, co je ve vašich silách
8. jestliže dítě nechce, abyste věc ohlásili, situaci konzultujte s odborníkem, ale od oznámení
události vás to nesmí odradit
Dozvím se – oznámím řediteli – kontaktujeme policii a orgán sociálně-právní ochrany dětí.
Zjistím to z nějaké školní ankety nebo otazníku
1. navažte o přestávce nebo po vyučování rozhovor, ale tak, abyste nebudili nežádoucí
pozornost
2. pokud dítě potvrdí vaši domněnku, postupuje jako výše. Nevyslýchejte ho a nepodsouvejte
mu své názory, nechejte ho volně vyprávět.
Dozvím se to od spolužáků nebo z jiných zdrojů
1. přemýšlejte, jestli tomu nasvědčuje i vaše pozorování
2. pokuste se s dítětem navázat rozhovor, ale do ničeho ho nenuťte
3. prostředníkovi řekněte, že je důležité, aby za vámi přišlo zneužívané dítě samo
4. nevyšetřujte a nijak nepátrejte
5. jestliže si nejste jistí, oznamte věc orgánu sociálně-právní ochrany, který ji prošetří.
Dítě je obětí sexuálního napadení
1. jestliže se stalo obětí napadení cestou do školy a útočníkem je neznámá osoba, potom
urychleně vše oznamte policii, rodičům a orgánu sociálně-právní ochrany dítěte
2. chovejte se pevně a jednoznačně a dítě neopouštějte až do příchodu rodičů.
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3.7.

Školní šikana

Typ rizikového chování
Co to je šikanování
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného
žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků
jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších
důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování
věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu
sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím moderních
komunikačních prostředků, především prostřednictvím internetu a mobilu (viz. podrobněji
KYBERŠIKANA).
Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či
žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků (zde je potřeba citlivě zvážit, zda se jedná o šikanu, či
jde o projev nedostatečně rozvinutého sociálního cítění žáků). Nebezpečnost působení šikany
spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a
tělesné zdraví oběti. (Metodický pokyn ministra školství. Mládeže a tělovýchovy k prevenci a
Řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Č.j 224 246/2008-50 ze dne 3.12. 2008)
Co šikanování není?
Za šikanování se nepovažuje škádlení a jednorázová agrese. Například, když se poperou dva
přibližně stejně silní žáci například kvůli dívce, která se jim líbí oběma, nejde o šikanování, protože
tu chybí nepoměr sil, kdy oběť se neumí nebo z různých příčin nemůže bránit.
V prvé řadě musíme vědět, že podstatnou vlastností šikanování je skrytost a nepřístupnost.
Je to dáno především tím, že často všichni přímí i nepřímí účastníci šikany, včetně obětí z různých
důvodů a pohnutek brání jejímu odhalení. Tento mechanismus se označuje jako základní
zakrývající systém nebo také komplot velké šestky. Je proto důležité, abychom uměli rozpoznat
přímé a nepřímé signály šikanování, které bývají obvykle nenápadné (viz PŘÍLOHA 1).
Jestliže chceme šikanu řešit a neublížit, potřebuje znát speciální teorií, která se přímo váže
k řešení konkrétních případů. Patří do ní dvě podstatné věci:
1. Musíme porozumět trojrozměrnému modelu šikanování, v němž je fenomén chápán jako
nemocné chování, závislost a těžká porucha vztahů.
2. Musíme znát základní a neobvyklé formy šikany.
Tyto poznatky je potřeba chápat jako nezbytné klíče pro promyšlený výběr nejúčinnějších
metod. Bez práce s těmito indikačními kriterii není možná bezpečná pomoc. Jestliže nejsou při
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léčbě rozlišována vnitřní stadia šikany a nepracuje se s pravými formami šikanování, potom je naše
pomoc riziková a v zásadě vždy chybná.
Kdo řeší a s kým spolupracuje
Šikany, které jsou zařazeny do skupiny situací, které zvládne škola sama, řeší školní
psycholog v součinnosti se školním metodikem prevence (případně výchovný poradce, školní
speciální pedagog) ve spolupráci s třídním učitelem a ředitelem. Pokročilé a neobvyklé formy
šikan řeší škola ve spolupráci s odborníky z venku, zejména z PPP, SVP.
Jak postupovat
Účinná a bezpečná pomoc vyžaduje odlišení šikany od příbuzných fenoménů, vnitřní
zmapování šikanování a alternativní léčbu. Při řešení konkrétního případu šikany je nutné
respektovat stadium a formu šikany.
Tři kroky kvalifikované pomoci – Odlišení šikany od příbuzných fenoménů, vnitřní
mapa šikanování, alternativní léčba šikany
První krok pomoci - Diferenciální diagnostika
Na úplném počátku, když se k nám dostanou signály o možném ubližování silnějšími
slabším, musíme co nejrychleji vyhodnotit situaci a posoudit, zda se jedná o šikanu, či nikoliv.
K tomu nám poslouží znalosti - Co je a co není šikanování. Při první orientaci je přirozené opřít se o
nejnápadnější zřetelné projevy násilí. Při zhodnocování projevů násilí vždy posuďte, zda jsou
přítomny znaky šikanování: záměrnost, opakování, samoúčelnost agrese a nepoměr sil.
Současně je potřeba udělat diferenciální diagnostiku. Prakticky to znamená: odlišit
šikanování od čtyř typů škádlení. Rozlišujeme přátelské, divoké, neobratné a agresivní
škádlení. Oddělit šikanování mezi žáky od příbuzných fenoménů zla – jako je například zneužívání
moci pedagoga vůči žákovi a šikanování od jiných typů násilí mezi žáky, například od
jednorázového konfliktu či rvačky mezi podobně silnými chlapci, kteří se poperou kvůli dívce,
která se jim oběma líbí. Pro první nástřel diferenciální diagnózy nám pomůže znalost deseti
hraničních kamenů mezi šikanováním a škádlením a vnější definice těchto fenoménů (viz
PŘÍLOHA 2 Rozdíly mezi šikanováním a škádlením).
Druhý krok pomoci - Vnitřní diagnostika
Když víme, že se jedná o šikanu, potom se o ní musíme dozvědět co nejvíce, aby naše
pomoc byla diferencovaná a cílená. Především se zaměřujeme na dvě základní kriteria. Jsou
jimi posouzení šikany ze tří praktických pohledů a určení formy šikany. To nám poslouží pro
určení základního směru léčby a nastavení hranic, kdy může šikanu řešit škola sama a kdy
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musí spolupracovat s odborníky specialisty ze školních servisních zařízení (PPP, SVP atd.) a
odborníky ze státních i nestátních institucí (OSPOD, policie apod.)
Základní mapa šikany
Hrubou vnitřní diagnostiku šikanování – posouzení dvou základních kriterií je potřeba
udělat ve všech případech. Tedy i tehdy, když nejsme odborníci specialisté. Jestliže jsme například
metodici školní prevence, kteří absolvovali výcvikový kurz první pomoci pro počáteční stadia
šikanování, tak potřebujeme posoudit, zda konkrétní případ šikany zvládneme sami nebo
potřebujme pomoc zvenku.
První kriterium – posouzení šikany ze tří praktických pohledů
Při vlastní diagnostice šikany potřebujeme zkoumat tento fenomén ze tří praktických
pohledů - jako nemocné chování, závislost a poruchu vztahů ve skupině.
Mapování šikany jako nemocného chování
Zkoumání vnějšího obrazu šikanování jsme již provedli z větší části při diferenciální
diagnostice (viz první krok). Konkrétní vnější projevy šikanování mají význam pro léčbu. Například
v případě přítomnosti vážného násilí – fyzického poranění oběti nelze zpravidla indikovat léčbu
usmíření, i když jde o počáteční stadium šikany.
Mapování šikany jako poruchy vztahů
Druhý pohled, který musíme při diagnostice šikany uplatnit, je sociálně psychologický. Jde
hlavně o hrubé odhadnutí, zda jde o počáteční (1., 2. a 3.) nebo pokročilé (4. a 5.) stadium šikany
(podrobněji viz PŘÍLOHU 2 – Zkrácený popis stadií šikanování). Užitečné je dále rozlišení dvou
počátečních, tzv. rozptýlených stadií destruktivního procesu. Je-li to možné, stanovíme konkrétní
stadium (1. až 5. stadium vnitřního vývoje, případně poslední metu pátého stadia – prorůstání
parastruktury šikany s oficiální školní strukturou). V případě, že se jedná o psychickou šikanu,
registrujeme její zvláštnosti.
Mapování šikany jako závislosti
Naše poslední uchopení šikany je psychodynamické. Zde posoudíme vzájemné vazby mezi
agresory a oběťmi. V případě přítomnosti závislosti odhadneme její intenzitu. Je to užitečné pro
vedení vyšetřování, výběr nástrojů diagnostiky a léčby.
Druhé základní kriterium – Určení formy šikany
Další nezbytnou informací, kterou potřebujeme pro vnitřní zmapování šikany, jsou poznatky
o jejích formách. Jde o to, abychom určili, o jakou základní formu jde, a posoudili, zda se jedná o
neobvyklou formu šikany. Rozlišujeme šest skupin elementárních podob podle typu agrese (sem
patří i specifická forma psychické šikany – kyberšikana), věku a typu školy, genderu, způsobu
53

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4
řízení školy a specifických vzdělávacích potřeb aktérů šikanováním (podrobněji viz PŘÍLOHA 3).
V případě, že zaregistrujeme neobvyklou (nestandardní) formu, musíme znát její specifika.
Základní formy šikany souvisí bezprostředně s léčbou. Potřebujeme znát minimálně největší obtíže
pro jejich odhalování a nápravu. Neobvyklé formy šikanování potom vyžadují menší či větší
doladění základního postupu.
Stanovení konkrétní diagnózy a volba postupu
Na podkladě získaných informací ve dvou uvedených základních kriteriích načrtneme
hrubou diagnózu. Ilustrativní diagnózu podle těchto základních kriterií viz tab. 1.
Tab. 1 Ilustrativní diagnóza podle dvou základních kriterií
Základní vnitřní mapa
Šikana ze tří praktických pohledů
Vnější pohled

Pět agresorek, jedna iniciátorka a čtyři aktivní účastnice, opakovaně, přibližně čtyři
měsíce psychicky týrají spolužačku ze třídy. Používají k tomu verbální přímou a
nepřímou

agresi.

Šikanování

probíhá

jak

ve

škole,

tak

v kyberprostoru

prostřednictvím mailů a SMS.
Závislost

Vztahy oběti a agresorek jeví známky skrytého scénáře spolupráce. Oběť vyhledává
přítomnost svých trýznitelek.

Porucha vztahů

Počáteční šikana ve 3. stadiu, je vytvořené jádro agresorek.

Formy šikany
Základní forma
Neobvyklá forma

Dívčí a psychická šikana, kyberšikana u žáků v osmé třídě.
Změna v základním schématu šikany. Rodiče iniciátorky a jedné aktivní účastnice
ubližování jsou učiteli na škole, kde k šikaně došlo.

Třetí krok pomoci - určení typu scénáře pro základní směr léčby (co zvládne škola sama a
kdy potřebuje pomoc zvenku)
Vyhodnocení hrubé diagnózy provedeme následovně. Základním kriteriem je zjištění, zda
jde o šikanu počáteční v 1., 2. a 3. stadiu nebo pokročilou ve 4. a 5. stadiu. (Jednotlivá stadia jsou
blíže popsána v PŘÍLOZE 4.) A k němu přidáme široké kriterium, ve kterém se rozhodujeme, zda
se jedná o běžnou či komplikovanou formu šikany. Do komplikovaných forem šikany zařadíme
především neobvyklé formy šikany. Patří do nich šikany krajně ohrožující bezpečí pedagoga a
život oběti. Dále šikany se změnou v základním schématu. Prakticky jde zejména o nějakou
zvláštnost u přímých a nepřímých účastníků šikany. Například rodič iniciátora šikanování je
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ředitelem ve škole, kde se to stalo, nebo zastává silnou mocenskou pozici na okrese, případně je
finančním mecenášem školy. To je určující kriterium, se kterým je potřeba pracovat.
Když tato dvě klíčová kriteria - stadium a formu šikany vyhodnotíme a k výsledkům
přiřadíme jedno ze dvou typů řešení - první pomoc nebo celkovou léčbu, tak získáme šest skupin
scénářů (viz tabulku 2). Ty nám ukazují základní směr řešení a nastavují hranici, zda konkrétní
případ může škola řešit sama nebo potřebuje spolupracovat s odborníky.
Tabulka 2: Klasifikace scénářů pomoci podle cíle léčby, stadia a formy šikanování (Kolář, 2011)
Situace, které zvládne škola sama
1. První pomoc pro obyčejnou počáteční šikanu.
2. Celková léčba pro řešení prvních dvou stadií šikanování, RTP – Rámcový
třídní program.
Scénáře, kdy potřebuje škola pomoc zvenku
3. První pomoc pro komplikovanou počáteční šikanu.
4. První pomoc (krizové scénáře) pro obyčejnou pokročilou šikanu.
5. První pomoc (krizové scénáře) pro komplikovanou pokročilou šikanu, patří
sem např. výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynčování.
6. Celková léčba pro třetí stadium šikanování s běžnou i komplikovanou formou,
ZIP - Základní intervenční program (u organizovaných šikan, od třetího stadia
vždy v kombinaci s první pomocí)
Legenda:
1) Stadia
Rozlišíme počáteční (1., 2. a 3.) a pokročilé (4. a 5.) stadium šikanování.
2) Forma šikany
Určíme, zda se jedná o běžnou nebo komplikovanou šikanu.
Do komplikované šikany zařadíme především neobvyklé formy šikany. Dále sem zahrneme základní formy
šikany, se kterými nemáme zkušenosti. Patří sem rovněž šikany s rozvinutým zakrývajícím a protiúzdravným
systémem. Vážnou komplikací je intenzivnější závislostní vztah mezi oběťmi a agresory a vážnější dopady
šikany na oběť - například známky úzkostné poruchy.
3) Úroveň cíle léčby
Zvolíme ze dvou úrovní léčby: a) První pomoc čili symptomatickou léčbu, která rychle a bezpečně zastavuje
šikanu, b) Celkovou léčbu, čili kauzální léčbu na úrovni školy, která dlouhodoběji pracuje se vztahy v celé
třídě.
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Co dělat?
Scénář pro počáteční obvyklou šikanu
Metoda první pomoci pro řešení počáteční a obyčejné šikany má největší uplatnění.
Takových „klubajících“ se šikan je na školách nejvíce a tvoří obrovské podhoubí pokročilých a
neobvyklých šikan. Z tohoto důvodu by měli všichni odborníci prvního kontaktu umět s touto
metodou pracovat. Jde o alternativní scénář, který při nápravě používá dvě odlišné metody –
metodu vnějšího nátlaku (výchovnou komisi) a metodu usmíření.
Schéma 1: Základní scénář pro počáteční šikanu s běžnou formou (Kolář, 2011)
1. Odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany
2. Rozhovor s informátory a oběťmi
3. Nalezení vhodných svědků
4. Individuální rozhovory se svědky
5. Ochrana oběti
6. Předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovoru
a) Rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření)
b) Rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku)
7. Realizace vhodné metody
a) Metoda usmíření
b) Metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise)
8. Třídní hodina
a) Efekt metody usmíření
b) Oznámení potrestání agresorů
9. Rozhovor s rodiči oběti
10. Třídní schůzka
11. Práce s celou třídou
Scénář pokročilá neobvyklá šikana
Pomoc u pokročilé šikany s neobvyklou formou – tzv. výbuchu skupinového násilí nebo
také školního „lynčování“ má charakter krizového scénáře. V tomto případě nelze čekat na
odborníka - specialistu, protože oběti jsou ohroženy na zdraví nebo dokonce na životě a později je
většinou nemožné případ vyšetřit. Je proto nutné, aby každá škola měla svůj „poplachový plán“, jak
jednat v takové krizové situaci. Garantem fungování „poplachového plánu“ v případě nouze je
pracovník, který prošel výcvikem úplného kursu první pomoci při šikanování (školní metodik
prevence nebo výchovný poradce) spolu s ředitelem.
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Schéma 2: Základní krizový scénář pro výbuch skupinového násilí (Kolář, 2011)
První (alarmující) kroky pomoci
1. Zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy šikany
2. Bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí
Příprava podmínek pro vyšetřování
3. Zalarmování pedagogů na poschodí a informování vedení školy
4. Zabránění domluvě na křivé výpovědi
5. Pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře)
6. Oznámení na policii, paralelně - navázání kontaktu se specialistou na šikanování, informace
rodičům
Vyšetřování
7. Rozhovor s obětí a informátory
8. Nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků
9. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky
10. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory
Léčba
11. Metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny
Prevencí šikanování ve škole je vybudování ucelené ochrany dětí a dospívajících před
týráním spolužáků. Tímto termínem označujeme nejen předcházení tomuto destruktivnímu
fenoménu, ale i jeho řešení na všech úrovních vnitřního vývoje (viz PŘÍLOHA 2 Zkrácený popis
stadií šikanování). Jak by měla takováto prevence vypadat, ukazuje následující schéma.
Schéma prevence školních šikan
1. Pedagogická komunita, která posiluje imunitu školních skupin a celých škol proti
onemocnění šikanováním.
2. Specifický program proti šikanování jako dílčí součást školní komunity, který dokáže
případné onemocnění brzy detekovat a účinně léčit.
3. Odborné služby rezortu školství, tvořené pedagogicko-psychologickými poradnami,
středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry, diagnostickými ústavy apod.,
jejichž úkolem je umět řešit pokročilé šikany a vůbec poskytnout servis v oblasti prevence
šikanování.
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4. Spolupráce škol s odborníky z jiných rezortů a nestátními organizacemi zabývajícími se
prevencí šikanování. Patří sem například spolupráce s kriminalisty pro mládež, sociálními
kurátory, dětskými psychiatry, zejména při brutálních a kriminálních šikanách.
5. Pomoc a podpora ministerstva a krajských úřadů školám při vytváření prevence šikanování.
6. Kontrola škol ze strany české školní inspekce, ministerstva a krajských úřadů, jak jsou
připraveny ochránit žáky před šikanováním.
7. Monitorování situace a zabezpečování ochrany práv dětí nevládními organizacemi, jako je
například Nadace naše dítě a Linka bezpečí, Amnesty International v ČR, Občanské
sdružení Společenství proti šikaně.
Tento model sedmivrstevné prevence se zaměřuje pouze na přístupné roviny školních příčin
a podmínek. Hlubších zdrojů šikanování se dotýká velmi omezeně, například prostřednictvím
mravní výchovy. Nicméně praxe ukázala, že přináší zásadní obrat v situaci.
Kázeňská opatření
Udělení kázeňského opatření v oblasti školní šikany spadá do působnosti velitele-ředitele
školy, který rozhodne na základě podkladů, které mu budou předloženy pedagogickým
pracovníkem/vychovatelem, popř. školním metodikem prevence či školním psychologem.
Dle § 31 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školní zákon „Zvláště hrubé opakované slovní a
úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo
vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností
stanovených tímto zákonem.“ Jehož důsledkem je dle § 31 odst. 2 „V případě zvláště závažného
zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze
školy nebo školského zařízení.“
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PŘÍLOHY
1. Přímé a nepřímé varovné signály šikanování
2. Rozdíl mezi šikanováním a škádlením (Kolář, 2011)
3. Základní formy šikany
4. Stadia šikanování (Kolář, 2005, 2011)
5. Legislativní rámec šikanování
PŘÍLOHA 1: Přímé a nepřímé varovné signály šikanování
Přímé varovné signály šikanování mohou být např.:


Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho
účet.



Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo
pohrdavým tónem.



Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil.



Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem.



Skutečnost, že se jim podřizuje.



Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich.



Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť
neoplácí.



Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout.

Nepřímé varovné signály 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.



Při 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.
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POZN: (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť přizpůsobovací
konflikty nejsou vzácností!)
Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných signálů 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 i pozorovat strach.



Ztráta chuti k jídlu.



Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí 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 více než mělo ve zvyku.
PŘÍLOHA 2: Rozdíly mezi šikanováním a škádlením (Kolář, 2011)
ŠKÁDLENÍ

ŠIKANOVÁNÍ

Definice: Škádlení patří k rovnocenným, kamarádským Definice: Šikanování patří do násilných a
nebo partnerským vztahům. Chápáno je jako projev závislostních vztahů. Za šikanování se považuje,
přátelství.

Za

škádlení

se

považuje

žertování když jeden nebo více žáků úmyslně a opakovaně

(popichování, zlobení) za účelem dobré nálady a není v ubližuje druhým. Znamená to, že dítěti někdo,
něm vítěz ani poražený.

komu se nemůže ubránit, dělá, co je mu
nepříjemné, co ho ponižuje nebo to prostě bolí.

1. Záměr: Vzájemná legrace, radost a dobrá nálada.

Záměr: Ublížit, zranit a ponížit.
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2. Motiv: Náklonnost, sblížení, seznamování, zájem o Motiv: Základní tandem - moc a krutost.
druhé.

Další motivy překonávání samoty, zabíjení nudy,

Rozpouštění napětí ve třídě a navozování uvolněné a zvědavost ala Mengele, žárlivost, předcházení
pohodové atmosféry.

vlastnímu týrání, vykonání něčeho velkého…

Zodolňování, zmužnění.
3. Postoj: Respekt k druhému a sebeúcta.

Postoj: Devalvace, znevážení druhého

4. Citlivost: Vcítění se do druhých.

Citlivost: Tvrdost a nelítostnost.

5. Zranitelnost:

Dítě není zvýšeně zranitelné a Zranitelnost: Bezbrannost, oběť se neumí,

přecitlivělé.

nemůže či nechce bránit.

6. Hranice: Obě strany mají možnost obhájit své Hranice: Prolamování hranic, „znásilňování“
osobní teritorium. Vzájemné vnímání a respektování druhého. Silnější strana nebere ohled na slabšího.
verbálních i neverbálních limitů. Při divočejším Oběť dává najevo, že je jí to nepříjemné, útočníci
škádlení žádný nepoužije své plné síly nebo silnější pokračují dál.
mírní své akce.

Někdy sadomasochistická interakce.

7. Právo a svoboda: Rovnoprávnost účastníků. Dítě se Právo a svoboda: Bezpráví. Pokud se dítě brání
může bránit a škádlení opětovat, případně ho může nebo dokonce „legraci“ oplatí je tvrdě ztrestáno!
zastavit a vystoupit z něho.
8. Důstojnost: Zachování důstojnosti. Dítě nemá pocit Důstojnost: Ponížení lidské důstojnosti. Dítě je
ponížení. Necítí se trapně a uboze.

zesměšňováno a ponižováno.

9. Emoční stav: Radost, vzrušení ze hry, lehké Emoční stav: Bezmoc! Strach, stud, bolest.
naštvání. I nepříjemné! Ale ne bezmoc.

Nepříjemné a bolestivé prožívání útoku.

10. Dopad: Podpora sebehodnoty, pozitivní nálada.

Dopad: Pochybnosti o sobě, nedostatek důvěry,
úzkost, deprese. Dítě má strach ze školy.

PŘÍLOHA 3: Základní formy šikany (Kolář, 2011)
Šikana podle typu agrese – prostředku fyzická, psychická a smíšená šikana, kyberšikana – jako
týrání

specifická forma psychické šikany

Šikana podle věku a typu školy

šikana mezi předškoláky, žáky prvního stupně a druhého
stupně, učni, gymnazisty…, šikana mezi vysokoškoláky

Šikana z genderového hlediska

chlapecká a dívčí šikana, homofobní šikana, šikana chlapců
vůči děvčatům, šikana dívek vůči chlapcům

Šikana

odehrávající

se

s různým způsobem řízení

ve

školách na jedné straně škola s demokratickým vedením a na druhé
straně škola, případně výchovný ústav, kde je tvrdý
hierarchicko-autoritativní systém

Šikana podle speciálních vzdělávacích šikana
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mentálně retardovaných žáků apod.

potřeb aktérů

PŘÍLOHA 4: Zkrácený popis stadií šikanování (Kolář, 2011)
Školní šikanování je nemoc skupinové demokracie a má svůj zákonitý vnitřní vývoj.
První stadium se v podstatě odehrává v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený nebo
nevlivný, na jehož úkor je prima si dělat „legrácky“. Pak to ale jde dál, skupina si najde jakéhosi
otloukánka. Třetí stadium je už klíčové, kdy se vydělí jádro útočníků a systematicky začne
šikanovat nejvhodnější oběti. Do této chvíle lze věci jasně řešit. Následně ale dojde k bodu zlomu,
kdy se šikanování stane nepsaným zákonem i pro opravdu slušné děti a celé skupina se stává
krutou. V pátém stadiu – totalitě – se stane šikanování skupinovým programem.
První stadium: Zrod ostrakismu
Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není
uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají
na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko
dalšího negativního vývoje.
Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace
V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod.
Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce,
z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a
objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese.
Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra
Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv
již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už
osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“.
Čtvrté stadium: Většina přijímá normy
Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává neformální tlak ke
konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů „virem“ přemožené skupiny dochází
k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou
chovat krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení.
Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana
Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně
řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil
jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná.
PŘÍLOHA 5: Legislativní rámec šikanování
Zákony a legislativní materiály, které mají vztah k řešení šikanování
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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. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje část druhou rodinné
právo, které se týká mimo jiné 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. 250/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,



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



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



Metodický pokyn ministra školství. Mládeže a tělovýchovy k prevenci a Řešení šikanování mezi
žáky škol a školských zařízení. Č.j 224 246/2008 - 50 ze dne 3.12. 2008

Šikana – naplnění skutkové podstaty řady trestných činů
Šikana bývá postihována podle ustanovení trestního zákona, neboť v souvislosti s ní často dochází k páchání
trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti.
Trestné činy, které se často váží k šikanování:


trestný čin omezování osobní svobody



trestný čin vydírání



trestný čin loupeže



trestný čin ublížení na zdraví



trestný čin poškozování cizí věci



trestný čin znásilnění či pohlavního zneužívání

Podmínky trestní postižitelnosti pachatelů šikany


pachatel se dopustil jednání, které splňuje znaky konkrétního trestného činu tak, jak jsou vymezeny
v trestním zákoně



musí být prokázán úmysl pachatele dopustit se takového jednání a míra společenské nebezpečnosti



jeho jednání dosahuje intenzity uvedené v zákoně

K tomu, aby byl pachatel postižen, musí být starší 15 let (15-18 let mladiství). K trestní odpovědnosti
mladších 15 let nedochází, neznamená to však, že nemohou být postiženi jinak, případně mohou být
postiženi rodiče. V krajních případech s ohledem na závažnost činu může být trestně odpovědná i osoba
mladší 15 let jedná se o tzv. věk blízký věku mladistvých. Nezletilý pachatel může být postižen nařízením
ústavní výchovy, může nad ním být stanoven dohled. Pokud k šikanování došlo v průběhu vyučování, nese
plnou odpovědnost škola. Prokáže-li se zanedbání ředitele školy nebo některého pedagoga, může být právně
nebo pracovněprávně potrestán. Na školském zařízení lze v oprávněných případech požadovat i náhradu
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škody vzniklé v důsledku šikany. A to jak náhradu na věcech, tak na zdraví, včetně způsobené psychické
újmy.
Pokud dítě v důsledku šikany nemohlo např. docházet do školy (vyšší stupeň šikany), nese školské zařízení
odpovědnost i za škody vzniklé rodičům dítěte v důsledku např. uvolnění ze zaměstnání, zajištění hlídání
dítěte, zajištění doprovodu do a ze školy apod.
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Kyberšikana

3.8.

Typ rizikového chování
Kyberšikanu definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií),
zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho
záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy
je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její závažnost.
Zvláštnosti kyberšikany oproti tradiční nepřímé (psychické) šikaně
Oproti šikaně tváří v tvář má kyberšikana ze své podstaty mnohem větší dosah, čímž ještě
více zhoršuje prožívání oběti. Pokud je oběť šikanována ve třídě, svědky pomluv, nadávek,
posmívání a ztrapňování je max. několik desítek lidí. V prostředí internetu je svědkem (ale i
útočníkem) stejného chování klidně i několik desítek tisíc lidí.
Anonymita


oběť o napadení leckdy ani nemusí dlouhou dobu vědět



oběť není vždy schopná identifikovat či vystopovat agresora



vnímání dopadu jednání (útočník nevidí přímou reakci oběti na útok)



odosobněnost útoku



útoky se prostřednictvím internetu šíří mnohem rychleji než v realitě



probíhají bez přestávek - oběť je šikanována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.




útok je možné provést kdykoli (0:00, při hodině matematiky, apod.)
příprava a realizace útoku není časově limitována

Čas

Místo
 agresor může provést útok odkudkoli (škola, hřiště, kavárna, doma,….)
 není nutná přítomnost agresora a oběti na stejném místě
Proměna profilu agresora i oběti


pro útok není nutná fyzická, psychická či sociální zdatnost (oběť „klasické šikany“ může
být kyberagresorem)



podmínkou provedení útoku je „kyber–gramotnost“ a její úroveň



kyber - prostor je dostupný komukoli



děti a mladí lidé za těmito projevy šikanu vůbec nemusí vidět. A protože nepoznají, že se
jedná o šikanu, neví, jak se s ní vypořádat.



obtížnost zajištění rychlé ochrany oběti (odstranění profilu, SMS, ICQ….)



často chybí svědci

Řešení
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obtížně stopovatelný útočník

 nejednoznačný přístup k legislativě
Závislost související s využíváním ICT technologií
Často se obětí kyberšikany stávají děti, které jsou na internetu nebo mobilním telefonu
závislé. Sociální kontakty navazují především ve virtuálním světě, ve skutečném světě nemají
příliš kamarádů.
Typy kyberšikany:
1. Přímá kyberšikana: útočník  oběť
2. Kyberšikana v zastoupení: útočník  třetí osoba  oběť
Nejčastější motivy kyberagresora (řazeny od nejzávažnějšího po nejméně závažný typ)


Snaží se ovládat druhé prostřednictvím strachu, touží po moci. Obvykle potřebují pro svou
činnost publikum.



Znuděný, hledá zábavu, narcistický… Kyberšikana je obvykle páchána ve skupině, nebo je
ve skupině alespoň plánována.
Bere právo do svých rukou (zlonapravující, uděluje lekci,…). Pracují většinou sami, ale
mohou své aktivity a motivy sdílet se svými nejbližšími přáteli.




Má tendenci odpovídat ve vzteku nebo frustraci – pomsta, kompenzace. (někdy může být
obětí klasické šikany)



Má sklon vystupovat na internetu jako někdo jiný. Zneužívat ICT technologie, bez vědomí
závažnosti tohoto jednání. Motivem jsou dva hlavní důvody: a) Můžu b) Je to legrace.
Principy (proč to pachatelé dělají):


Uvolnění



Uznání




Posílení pocitu sounáležitosti
Demonstrace síly

 Strach
Příčiny a spouštěče:


Je to „normální“



Nuda



Kulturní konflikty




Spory ve třídě
Rozpad přátelství



Proměna třídního kolektivu

 Zveřejnění osobních informací
Kdy se škola má začít zabývat kyberšikanou?
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Škola by se kyberšikanou měla zabývat vždy, když se o ní dozví. Základním úkolem musí
být zmapování konkrétního případu, které nám pomůže se rozhodnout pro správný postup řešení.
Poslouží k tomu zodpovězení tří otázek: Týká se kyberšikana žáka mé školy? Jak jsem se informaci
dozvěděl? Děje se kyberšikana během vyučování?
Pro řešení kyberšikany potřebujeme počítačovou gramotnost


ICT technologie nejsou špatné, ale záleží jen na nás, zda je využijeme ve svůj prospěch či
neprospěch



nutná spolupráce ŠMP a TU s odborníkem IT (zálohování dat, zajištění stop,…)



prověřit všechny možnosti napadení (SMS, youtube, profil, email, www….)



základní znalost a povědomí o využívání mobilů a ICT technologií

U každého podezření o výskytu daného jevu musí být vždy informován ředitel školy/šk. zařízení.
Kdo řeší a s kým spolupracuje
Školní metodik prevence s výchovným poradcem, školním psychologem, třídním učitelem,
se školským poradenským zařízením, pediatrem
Doporučené odkazy:
www.saferinternet.cz (Informace na téma kyberšikana, ochrana osobních údajů aj.
V sekci „Ke stažení“ výsledky výzkumu chování dětí na Internetu)
www.bezpecne-online.cz (Stránky pro teenagery, rodiče a učitele s informacemi o bezpečném používání internetu,
prevenci a řešení kyberšikany; výukové materiály)
www.protisikane.cz (Informace o kyberšikaně a jejích projevech, tipy pro rodiče)
www.minimalizacesikany.cz (Praktické rady pro rodiče, učitele a děti, jak řešit šikanu a jak jí předcházet. V sekci „Pro
média“ tisková zpráva s výsledky šetření o kyberšikaně na školách)
http://prvok.upol.cz (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace UPOL, v sekci
„Výzkum“ výsledky výzkumného šetření Kyberšikana u českých dětí)
www.sikana.org (Stránky občanského sdružení Společenství proti šikaně – aktuality z oblasti, související odkazy
apod.)
E-Bezpeci (www.e-bezpeci.cz) - projekt zaměřený na prevenci rizikového chování na Internetu (kyberšikana,
kybergrooming, kyberstalking, sociální sítě, sociální inženýrstvi, sexting atd.).
Poradna E-Bezpeci (www.napisnam.cz) - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu, jen
za letošní rok řešila pres 100 případů kyberšikany, stalkingu, sextingu apod.
projekt E-Nebezpeci pro učitele (www.e-nebezpeci.cz), který obsahuje řadu prezentací pro učitele
www.hoax.cz
http://www.bezpecnykraj.cz/ebezpecnost

Kyberšikana a její prevence, příručka pro učitele
http://www.kapezet.cz/index.php?object=General&articleId=211&leveMenu=
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Přehledový list Kyberšikana ke stažení (E-bezpečí) http://cms.ebezpeci.cz/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,45/Itemid,2/lang,czech
Leták Bezpečný Internet (E-bezpečí)
http://cms.ebezpeci.cz/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,45/Itemid,2/lang,czech/
Příručka pro rodiče a vychovatele (Saferinternet)
http://www.saferinternet.cz/data/articles/down_696.pdf
Kontakty:
Poradna webu Minimalizace šikany
Domácí webové stránky s tématikou šikany:
Společenství proti šikaně , www.sikana.org
Internet poradna, www.internetporadna.cz
Sdružení Linka bezpečí (116 111) , www.linkabezpeci.cz
Amnesty International ČR, www.amnesty.cz
Zahraniční webové stránky s tématikou šikany:
Evropská observatoř pro násilí ve školách : www.obsviolence.com/english/members/
www.bullying.co.uk
www.bullying.org/public/frameset.cfm
www.schoolsecurity.org/trends/bullying.html
www.nldontheweb.org/Banks_1.htm

Jak postupovat
Co může dělat škola:


Zaneste do školního řádu pravidla používání ICT, intranetu a mobilních telefonů (během
vyučování, přestávkách, v prostorách školy,….). Pravidla a jednotlivá doporučení najdete
v příručce „Kybešikana a její prevence“ umístěné na www.kapezet.cz – kyberšikana



Informujte žáky o netiketě (pomyslná sbírka pravidel a zásad, která by se měla dodržovat
v internetovém světě)



a „listině práv na internetu“

Instalujte a využívejte software, který v učebnách vyučujícímu umožňuje informovat se
přes svůj počítač, co právě žák na své ploše dělá nebo zaznamenává provoz. (informujte o
tomto opatření žáky a systém nezneužívejte!)



Buďte vzorem vhodného užívání moderních technologií



Pracujte na povědomí



Definujte kompetence v rámci školy



Definujte kompetence mimo školu



Začleňte téma do výuky



Vzdělávejte pedagogy
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Podporujte pozitivní využívání technologií

Co může dělat pedagog:


Posílit empatii mezi žáky



Pracovat na klimatu



Vést k úctě k druhým



Dávat pozitivní zpětnou vazbu



Vytvářet dobré vztahy
Co dělat?

1. Zajistěte ochranu oběti
Kontaktujte operátora mobilní sítě nebo zřizovatele www stránek, profilu…atd.
2. Zajistěte dostupné důkazy s podporou IT kolegy
3. Důkladně vyšetřete a žádejte odbornou pomoc
Vyšetřete všechny souvislosti se zjištěným incidentem. Zajistěte si podporu a pomoc
externího pracovníka (IT expert, PPP, policie,….). Kontaktujte a spolupracujte s MySpace,
Facebookem, nebo jakýmkoli jiným webovým prostředím, kde ke kyberšikaně došlo.
4. Opatření
Zvolte takové opatření a řešení, které je odpovídající závažnosti prohřešku a důsledkům,
které agresor způsobil.
5. Informujte a poučte rodiče
Informujte rodiče oběti i rodiče kyberagresora. Postup a zásady sdělování informací jsou
stejné jako u „klasické šikany“ (např. NE konfrontace oběti a agresora). Poučte rodiče o
tom, koho mohou (je vhodné) kontaktovat (Policie ČR, OSPOD, PPP, právní zástupce atd.).
Některé případy kyberšikany nespadají do kompetence školy.
6. Žádejte konečný verdikt a informace
Při zapojení a následně celém prošetření případu trvejte na konečném stanovisku všech
zainteresovaných institucí (PČR…) a dalších subjektů (rodiče).
7. Postihy
Při postizích agresorů postupujte v souladu se Školním řádem a již vypracovaným
krizovým plánem.
Oběti je třeba doporučit, aby:


Neodpovídala



Ukládala důkazy (screenshoty)
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Mluvila o tom, co se jí děje

1. Ukončete komunikaci
Nekomunikujte s útočníkem, nesnažte se ho žádným způsobem odradit od jeho počínání,
nevyhrožujte, nemstěte se. Cílem útočníka je vyvolat v oběti reakci, ať už je jakákoli.
2. Blokujte útočníka
Zamezte útočníkovi přístup k vašemu účtu nebo telefonnímu číslu a je-li to v dané situaci
možné, i k nástroji či službě, pomocí které své útoky realizuje (kontaktujte poskytovatele
služby).
3. Oznamte útok, poraďte se s někým blízkým, vyhledejte pomoc
Svěřte se blízké osobě. Pro uchování důkazů oslovte někoho, kdo má vyšší IT gramotnost.
Kontaktujte školu a specializované instituce (PPP, policii, SVP, intervenční služby
specializující se na řešení kyberšikany, psychology apod.).
4. Uchovejte důkazy
Uchovejte a vystopujte veškeré důkazy kyberšikany (SMS zprávy, e-mailové zprávy, zprávy
z chatu, uložte www stránky apod.). Na základě těchto důkazů může být proti útočníkovi či
útočníkům zahájeno vyšetřování. (postup viz příloha).
5. Žádejte konečný verdikt
Po prošetření celého případu trvejte na konečném stanovisku všech zainteresovaných
institucí.
Pro rodiče


Zajistěte, aby dítě vědělo, že všechna pravidla chování při kontaktu s ostatními lidmi jsou
stejná jako v reálném životě



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



Učte své děti vhodnému chování na internetu. Seznamte je s pravidly používání internetu
či mobilního telefonu.



Buďte vzorem vhodného užívání moderních technologií.



Sledujte aktivity svých dětí, když jsou online. Zajímejte se o to, k čemu vaše dítě mobilní
telefon či internet používá.



Používejte filtrační a blokační software



Všímejte si varovných znaků toho, že se děje něco neobvyklého. Jak se dítě při
elektronické komunikaci chová, včetně reakcí dítěte na vaši přítomnost.



Použijte „Smlouvu o používání internetu“ viz www.kapezet.cz – Kyberšikana
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Kázeňská opatření
Udělení kázeňského opatření v oblasti kyberšikany spadá do působnosti velitele-ředitele
školy, který rozhodne na základě podkladů, které mu budou předloženy pedagogickým
pracovníkem/vychovatelem, popř. školním metodikem prevence či školním psychologem.
Dle § 31 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školní zákon „Zvláště hrubé opakované slovní a
úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo
vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností
stanovených tímto zákonem.“ Jehož důsledkem je dle § 31 odst. 2 „V případě zvláště závažného
zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze
školy nebo školského zařízení.“
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Příloha č. 1 Legislativní rámec
o
o

o
o
o

Školský zákon (zákon 561/2004 Sb.)
Trestní zákoník (zákon 40/2009 Sb.)
 Trestné činy proti svobodě
 § 171 Omezování svobody vyznání
 § 175 Vydírání
 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
 § 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv
 § 183 Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí
 § 184 Pomluva
 Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
 § 191 Šíření pornografie
 § 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
 § 193 Zneužití dítěte k výrobě pornografie
 Trestné činy proti rodině a dětem
 § 202 Svádění k pohlavnímu styku
 Trestné činy proti majetku
 § 230 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací
 § 231 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových
dat
 § 232 Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z
nedbalosti
 Trestné činy obecně ohrožující
 § 287 Šíření toxikomanie
 Trestné činy narušující soužití lidí
 § 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
 § 353 Nebezpečné vyhrožování
 § 354 Nebezpečné pronásledování
 § 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
 § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
Občanský zákoník (zákon 89/2012 Sb.)
Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.)
 § 67 Identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání
 § 93 Zneužití elektronické adresy odesílatele
Zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.)
 § 10
 § 44, odst. 2, písmeno c
 § 44a, odst. 3
Příloha č. 2 Zbraně (praktiky) kyberšikany

o

o

Mobil
 SMS/MMS/videa nevhodného obsahu (urážení, zastrašování…)
 volání, prozvánění
 natáčení/focení a následné zveřejňování natočeného/vyfoceného (rozesílání dalším lidem, umístění na
YouTube apod.)…
Internet
 Zakládání falešných profilů nebo změna původního
 Zakládání profilů proti nějaké osobě
 E-maily nevhodného obsahu
 Krádež hesel a následné zneužití účtů
 Obtěžování přes webkamery a IM (ICQ, Skype…)

Pojmy a možnosti související s užíváním IT technologií a kyberšikanou
Možnosti internetu
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Zdroj informací, možnost sdílení a sdělení informací (email, soubory, videa, články, blogy, web stránky, profily…),
komunikace, hry, nákup a prodej zboží-služeb, e-bankovnictví, sex…
Možnosti mobilu
Komunikační prostředek: volání, SMS, MMS zprávy, fotografování, video dokumentace, internet v mobilu (viz výše),
MP3 (hudba), hry…
Možnosti připojení
Bezdrátová, pevná, mobilní komunikační technologie k propojení mezi dvěma a více elektronickými zařízeními,
jakými jsou například mobilní telefon, PDA, osobní počítač nebo náhlavní souprava (kabel, bluetooth , Wi-Fi, infra,
mobilní operátoři,…..)
Internetové prohlížeče
Webový prohlížeč (též browser) je počítačový program, který slouží k prohlížení World Wide Webu (WWW).
Program umožňuje komunikaci s HTTP serverem a zpracování přijatého kódu (HTML, XHTML… apod.), který podle
daných standardů zformátuje a zobrazí webovou stránku. Textové prohlížeče zobrazují stránky jako text (obrázky
apod.) obvykle velmi jednoduše formátovaný.
Nejznámější jsou: Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera
Internetové vyhledávače
Internetový vyhledávač je služba, která umožňuje na Internetu najít webové stránky, které obsahují požadované
informace. Uživatel zadává do rozhraní vyhledávače klíčová slova, která charakterizují hledanou informaci a
vyhledávač obratem na základě své databáze vypisuje seznam odkazů na stránky, které hledané informace obsahují.
Nejznámější jsou: Google – www.google.cz (com), Seznam – www.seznam.cz, Atlas, Centrum, ICQ, Yahoo a další.
Používané www profily : www.facebook.com , www.lide.cz, www.myspace.com, www.spoluzaci.cz a další…
Komunikační programy
ICQ (I seek you – hledám tě) - posílání textových zpráv, offline posílání zpráv, skupinové chatování odesílání SMS
zpráv,

odesílání

souborů

a

hry.

Skype – telefonování, posílání textových zpráv, offline posílání zpráv, skupinové chatování odesílání SMS zpráv,
odesílání souborů…
a další…
Videa on – line - Youtube – www.youtube.com - YouTube je největší internetový server pro sdílení video a audio
souborů.
Příloha č. 3
Co není kyberšikana…
Za kyberšikanu nemůžeme označit veškeré zavrženíhodné chování v prostředí moderních technologií. Zmiňme několik
příbuzných fenoménů, které jsou sice také nebezpečné, ale nejsou kyberšikanou.
Kyberstalking – pronásledování prostřednictvím moderních technologií. Zahrnuje opakované a intenzivní
telefonování, psaní SMS, e-mailů, vzkazů na sociálních sítích apod. Na toto jednání pamatuje trestní zákoník (zákon
40/2009 Sb.) v § 354, odst. 1, písmeno c: Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že jej vytrvale prostřednictvím
prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm
důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až
na jeden rok nebo zákazem činnosti.
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Kybergrooming – nebezpečné chování dospělých osob, které se prostřednictvím manipulativních technik a navázáním
„přátelství“ v internetovém prostoru snaží dostat své oběti na schůzku v reálném světě. Cílem jejich počínání bývá
sexuální zneužití, točení a focení pornografie, nucení k prostituci. Nejohroženější skupinou jsou děti a dospívající ve
věku 6 – 15 let.
Happy Slapping – volně přeloženo jako „veselé fackování“. Jde o obětí nevyprovokovaný útok, kdy útočník využije
momentu překvapení náhodně vybrané osoby (v parku, na ulici, v metru…), kterou následně zbije. Komplic vše natáčí
na mobilní telefon a video se rvačkou je poté umístěno na internet, např. na YouTube.
Sexting – distribuce fotografií a videomateriálů intimního charakteru bez souhlasu zobrazené osoby. Buď tyto materiály
pořizují oběti samy, s úmyslem zaujmout nebo vyhovět svému partnerovi, nebo jsou pořizovány bez jejich vědomí.
Útočník tyto materiály pak buď rozesílá všem svým známým pro „pobavení“, nebo se stanou prostředkem vydírání
oběti.
Další

pojmy

najdete

v metodickém

materiálu

o

Kyberšikaně

zde:

http://www.kapezet.cz/admin/data/articleFiles/211/soubor_2809486.pdf
Příloha č. 4 Týká se kyberšikana žáka mé školy (ať už v pozici oběti či útočníka)?
 Ne: Jak jsem se informaci dozvěděl?
 Nahlásil mi to můj žák: Pokud k vám mají děti důvěru, mohou se vám svěřovat i s problémy např. svých
kamarádů z jiných škol. Měli byste žáka vyslechnout a dát mu praktické rady, kam se jeho kamarád může
obrátit pro pomoc, jak má zajistit důkazy apod. Zeptejte se po pár dnech svého žáka, který vám věc nahlásil,
jak vše pokračuje. Leckdy může znamenat „kamarádovi se stalo“ naopak „mně se děje, ale ještě nemám
odvahu o tom mluvit“.
 Zaslechl(a) jsem to z důvěryhodných zdrojů: Zde záleží na vašem přístupu, zda se v případu chcete osobně
angažovat, např. radou. Není to věcí školy.
 Ano: Děje se kyberšikana během vyučování?
 Ne: Škola nemůže udělovat kázeňské tresty, popř. snížené známky z chování za činnost, která se nestala
během vyučování.

To ovšem neznamená, že by škola neměla kyberšikanu řešit alespoň v následujících

základních bodech:





Zjistěte informace o tom, jakých všech tříd se případ kyberšikany týká. Ve všech zasažených třídách
pak proveďte sociometrii – z 80% je kyberšikana pouze doplňkem šikany tváří v tvář, a proto je velice
pravděpodobné, že šikana ve vaší škole probíhá. Pokud se toto podezření potvrdí, postupujte podle
zpracovaného krizového plánu na šikanu.
Doporučte rodičům oběti, aby se v případě kyberšikany svého dítěte obrátili na Policii ČR, popř.
podali žalobu k soudu.
Informujte (se souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka nezletilého) zasažené žáky o
postupu při řešení kyberšikany. Sdělte jim, že škola trestat v tomto případě nemůže, a proto byl případ
předán policii/soudu. Děti potřebují vědět, že za každé nepřiměřené chování přijde trest.

 Ano:
 Škola pomůže oběti zajistit důkazy.
 Škola postupuje podle krizového plánu na šikanu.
 V závažnějších případech kyberšikany (kyberšikana naplňuje skutkovou podstatu trestného činu) škola
kontaktuje Policii ČR a Orgán sociálně-právní ochrany dětí.
 Škola informuje zasažené žáky o výsledcích šetření ve škole a udělených trestech.
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Příloha č. 5 Jak uchovat důkazy kyberšikany?
Používejte Google (www.google.cz): v případě, že máte podezření nebo již zajišťujete důkazy ke kyberšikaně, napište
do okénka vyhledávače (Googlu) např. jméno oběti či jinou indicii a uvidíte, zda se na internetu ještě něco dalšího
najde.
Klávesové zkratky
Klávesa Print screen (Print Scrn): tato klávesa „vyfotí“ aktuální zobrazení obrazovky, které následně uložíte
v programu

Word,

malování,

apod

pomocí

klávesy

Ctrl

V.

Ctrl C (copy) a Ctrl V (vložit): klávesové zkratky pro kopírování a vložení. Např. pokud vyfotíme pomocí klávesy
Print scrn obsah nějaké stánky, tak pomocí Ctrl V vložím tuto fotku např. do MS Word, Windows Malování apod..
Ctrl A (all – vše): označí vše a pak je možné obsah kopírovat pomocí Ctrl C
Ctrl F (find – hledat): po zmáčknutí se otevře okénko, do kterého můžete napsat jakékoli slovo a počítač ho
automaticky vyhledá.
Ctrl P (print – tisk): pomocí této stránky vytisknete aktuální zobrazení obrazovky.
Adresa – odkaz: v každém prohlížeči je podlouhlé okénko, kde se zobrazuje aktuální www adresa dané stránky
(např.www.seznam.cz). Je vždy umístěné zhruba 1 – 2 cm od shora obrazovky a je součástí ovládací nástrojové lišty
prohlížeče (např. E-exploreru). Opět je možné i tuto adresu zkopírovat a uložit.
Obecné:
Mobil: V případech, kdy se kyberšikana odehrála prostřednictvím mobilního telefonu, kontaktujte mobilního
operátora.
Internet: V případech, kdy se kyberšikana odehrála prostřednictvím internetu, kontaktujte a spolupracujte s
jakýmkoli webovým prostředím, kde ke kyberšikaně došlo (např. MySpace, Facebook, Youtube, Lidé…). Jejich
zaměstnanci jsou zvyklí spolupracovat
při řešení kyberšikany a mohou vám asistovat při odstranění závadného obsahu, shromažďování důkazů, nebo vám
mohou poskytnout kontakt na někoho, kdo vám může pomoci.
Příloha č. 6 Chronologická posloupnost jednotlivých kroků řešení z pozice školy a oběti (a rodiče)
Z pozice školy (ŠMP, TU, ředitele, IT…)

Z pozice oběti (a rodiče)

Zajistěte ochranu oběti

Ukončete

komunikaci

Kontaktujte operátora mobilní sítě nebo zřizovatele Nekomunikujte s útočníkem, nesnažte se ho žádným
www stránek, profilu…atd. (viz přílohy 4. a 5.)

způsobem odradit od jeho počínání, nevyhrožujte, nemstěte
se. Cílem útočníka je vyvolat v oběti reakci, ať už je
jakákoli.

Zajistěte dostupné důkazy s podporou IT kolegy Blokujte
(viz příloha 5.)

Zamezte

útočníka
útočníkovi

přístup

k

vašemu

účtu

nebo

telefonnímu číslu a je-li to v dané situaci možné, i k nástroji
či službě, pomocí které své útoky realizuje (kontaktujte
poskytovatele služby).
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Důkladně

vyšetřete

a

žádejte

Vyšetřete

všechny

souvislosti

odb.
se

pomoc Oznamte útok, poraďte se s někým blízkým, vyhledejte
zjištěným pomoc

incidentem. Zajistěte si podporu a pomoc externího Svěřte se blízké osobě. Pro uchování důkazů oslovte
pracovníka (IT expert, PPP, policie,….). Kontaktujte a někoho, kdo má vyšší IT gramotnost. Kontaktujte školu a
spolupracujte

s

MySpace,

Facebookem,

nebo specializované instituce (PPP, policii, SVP, LD, intervenční

jakýmkoli jiným webovým prostředím, kde ke služby specializující se na řešení kyberšikany, psychology
kyberšikaně došlo.

apod.).

Opatření

Uchovejte

důkazy

Zvolte takové opatření a řešení, které je odpovídající Uchovejte a vystopujte veškeré důkazy kyberšikany (SMS
závažnosti prohřešku a důsledkům, které agresor zprávy, e-mailové zprávy, zprávy z chatu, uložte www
způsobil.

stránky apod.). Na základě těchto důkazů může být proti
útočníkovi či útočníkům zahájeno vyšetřování. (postup viz
příloha).

Informujte

a

poučte

rodiče Žádejte

konečný

verdikt

Informujte rodiče oběti i rodiče kyberagresora. Postup Po prošetření celého případu trvejte na konečném
a zásady sdělování informací jsou stejné jako u stanovisku všech zainteresovaných institucí.
„klasické šikany“ (např. NE konfrontace oběti a
agresora).
Poučte rodiče o tom, koho mohou (je vhodné)
kontaktovat (Policie ČR, OSPOD, PPP, právní
zástupce atd.). Některé případy kyberšikany nespadají
do kompetence školy.
Žádejte

konečný

verdikt

a

informace

Při zapojení a následně celém prošetření případu
trvejte

na

konečném

stanovisku

všech

zainteresovaných institucí (PČR…) a dalších subjektů
(rodiče).
Postihy
Při postizích agresorů postupujte v souladu se
Školním řádem a

již vypracovaným krizovým

plánem.
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3.9.

Homofobie

Typ rizikového chování
Homofobie v nejširším slova smyslu zahrnuje postoje a chování vyjadřující nepřátelství
vůči lidem s menšinovou sexuální orientací či pohlavní identitou, respektive vůči lidem, kteří
vybočují z běžných genderových norem. V užším slova smyslu se jedná pouze o postoje a jednání
negativně namířené vůči homosexuálním lidem. Pro podobné jevy ve vztahu k lidem bisexuálním
se někdy používá separátní termín bifobie, zatímco v případě nenávisti vůči lidem transsexuálním se
mluví o transfobii, avšak tyto termíny nejsou v českém jazykovém prostředí příliš rozšířené.
Toto rizikové chování souvisí s dvěma dalšími problémovými oblastmi, kterými jsou šikana a
extremismus. Homofobní postoje často vedou k šikaně namířené vůči lidem, u nichž je známa nebo
se předpokládá menšinová sexuální orientace. Tou jsou často postiženi i heterosexuální lidé, kteří
nesplňují v očích svých vrstevníků genderové stereotypy, tj. představy o tom, jak se má chovat a
vypadat „správný chlapec“ či „správná dívka“.
Rizikovými faktory u obětí homofobního obtěžování či homofobní šikany je především
nejistota v oblasti vlastní sexuální či genderové identity. To se může týkat lidí, kteří patří ke gay,
lesbické, bisexuální či transsexuální menšině a mají problémy s integrací svojí identity, ale také
osob heterosexuálních s nedostatečným sebevědomím či atypickými projevy v oblasti genderové a
sexuální exprese. Zvláště rizikový je tento hendikep tehdy, když se u potencionální oběti či
skutečné oběti rozvine krize identity, které může vést k depresi, sebepoškozování či dokonce k
sebevražednému chování.
Kdo řeší a s kým spolupracuje
Méně výrazné projevy homofobie může řešit pedagog sám za pomoci školního metodika
prevence, školního psychologa či odborníka z některé nevládní neziskové organizace.
V případech závažnějších forem homofobních projevů, zejména rozvinuté šikany je vhodné
kontaktovat především pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, kteří obvykle mají
zkušenosti s řešením šikany obecně, i když někdy postrádají povědomí o specificích šikany
homofobní. Je-li podezření na spáchání trestného činu, potom je třeba kontaktovat Policii ČR
v souladu s pokynem MŠMT; ke stažení zde: http://www.msmt.cz/socialni-programy/spolupracepredskolnich-a-skolskych-zarizeni-s-policii-cr. Některé homofobní chování může naplňovat znaky
trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Některé preventivní programy zajišťují nevládní neziskové organizace, jako jsou například
Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, GaTe, STUD či Člověk v tísni. V případech
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rozvinutější šikany je vhodné kontaktovat především pracovníky Pedagogicko-psychologických
poraden, kteří obvykle mají zkušenosti s řešením šikany obecně, i když někdy postrádají povědomí
o specificích šikany homofobní. Je-li podezření na spáchání trestného činu, potom je třeba
kontaktovat Policii ČR v souladu s pokynem MŠMT.
V případě, že se objeví intrapsychické problémy u některého se studujících s menšinou
sexuální orientací, pak je vhodné doporučit návštěvu některého poradenského či klinického
psychologa, avšak zde by s výjimkou závažných případů vyžadujících krizovou intervenci měli
spolupracovat i rodiče. Specializovaná profesionální poradna zatím působí pouze v Praze:
http://glbtiporadna.unas.cz/main.htm. Pro mladé gaye funguje v Praze a v Brně organizace GaTe
http://www.gejt.cz/, kde mohou v bezpečném prostředí rozvíjet svou identitu a najít si stejně
orientované přátele. Na internetu lze najít kontakty na další gay a lesbické organizace, který i když
nejsou určeny jen pro mladé lidi, tak jim mohou poskytnout potřebnou sociální oporu.
Jak postupovat
Pedagog by měl zastávat citlivý přístup k žákům a studentům, jejichž pohlavní či sexuální
identita je odlišná či diskutabilní. Je nanejvýš vhodné nesnažit 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 žáků a studentů. Je vhodné připomenout, že příslušníci těchto
menšin mají nejen podle zákona stejná 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 vývoji jiných typů šikany a platí zde, že včasné zaznamenání a
řešení problémů ve vztazích ve třídě může zabránit vzniku mnohem vážnějších a obtížně řešitelných
problémů spojených s již rozvinutou šikanou. V žádném případě není vhodné snažit se před třídním
kolektivem analyzovat sexuální orientaci nebo genderovou identitu některého ze studentů. Taková
situace může 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, že
některý ze žáků či studentů má problémy přímo se svou sexuální orientací či pohlavní identitou,
respektive s homofobní šikanou, je jistě možné se studujícím promluvit, avšak eventuální řešení
intrapsychických problémů či problémů ve vztazích s rodinou je vhodné přenechat spíše na
odbornících. V žádném případě není dobré snažit 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, že nemusí být pravdivé, ale i
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v případě, kdy se zakládá taková domněnka na pravdě, je třeba postupovat vysoce opatrně a jedná
se o záležitost patřící spíše do kompetence psychologa nebo sexuologa.
Všeobecná specifická prevence spočívá především v aktivitách zaměřených na
informování o sexuálních menšinách a výchově k toleranci. Mezi všeobecnou specifickou
prevenci patří také monitorování klimatu dětských kolektivů z hlediska kvality mezilidských vztahů
a výskytu rizikového chování. Selektivní specifická prevence nastupuje tehdy, kdy je zřejmé, že ve
skupině jsou studující, jejichž sexuální orientace je minoritní či je považována diskutabilní, nebo že
se v kolektivu vyskytují jedinci, kteří rádi prezentují svoje postoje nepřátelské lidem s menšinovou
sexuální orientací. V takových případech je třeba situaci sledovat a v případě potřeby se spojit
s příslušnými odborníky. Ti mohou v případě potřeby realizovat různé formy indikované prevence.
Co dělat?
1. Zastávat citlivý přístup k žákům a studentům, jejichž pohlavní či sexuální identita je odlišná
či diskutabilní
2. Nesnažit se tuto odlišnost veřejně komentovat, zvláště pak negativním způsobem a to i tehdy
je-li onen konkrétní jedinec vyučujícímu nesympatický či působí extravagantním dojmem.
3. Je vhodné reagovat na eventuální homofobní poznámky ze strany žáků a studentů
4. Je vhodné připomenout, že příslušníci těchto menšin mají nejen podle zákona stejná práva,
ale mnohé osobnosti z řad sexuálních menšin významně přispěli k duchovnímu vývoji
lidstva
5. Sledovat vztahy v třídním kolektivu a podporovat integraci těch studujících, kteří jsou v něm
znevýhodněni
6. Není vhodné snažit se před třídním kolektivem analyzovat sexuální orientaci nebo
genderovou identitu některého ze studentů
7. Má-li pedagog důvody domnívat se, že některý ze žáků či studentů má problémy přímo se
svou sexuální orientací či pohlavní identitou, respektive s homofobní šikanou, je jistě možné
se studujícím promluvit, avšak eventuální řešení intrapsychických problémů či problémů ve
vztazích s rodinou je vhodné přenechat spíše na odbornících
8. Není vhodné snažit se konzultovat domněnky týkající se sexuální orientace či pohlavní
identity přímo s rodiči bez domluvy se studujícím či konzultace s odborníkem
Kázeňská opatření
Udělení kázeňského opatření v oblasti homofobie spadá do působnosti velitele-ředitele
školy, který rozhodne na základě podkladů, které mu budou předloženy pedagogickým
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pracovníkem/vychovatelem, popř. školním metodikem prevence či školním psychologem.
Homofobní chování může vykazovat prvky šikany.
Dle § 31 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školní zákon „Zvláště hrubé opakované slovní a
úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo
vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností
stanovených tímto zákonem.“ Jehož důsledkem je dle § 31 odst. 2 „V případě zvláště závažného
zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze
školy nebo školského zařízení.“

80

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4

3.10.

Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus

Typ rizikového chování
Za extremistické chování lze považovat takové, které je vědomě konáno ve prospěch
politických, náboženských a etnických hnutí a ideologií, která směřují proti základům
demokratického ústavního státu. U studentů/žáků se zpravidla jedná pouze o dílčí postoje a formy
podpory, které mají často pouze slabý ideologický základ.
Rasistické chování je takové, které na základě přisouzení psychických a mentálních
schopností a dovedností skupinám definovaným podle biologického, rasového či národnostního
původu tyto příslušníky těchto skupin hodnotí a případně (ve formě „tvrdého rasismu“) je i
poškozuje.
Xenofobní chování je takové, které na základě subjektivně stanovených prvků cizosti
(jinakosti) vyvolává obavy ze subjektů, které jsou jako cizí pojímány a v krajních případech může
vést k jejich poškozování, což vyvolává protireakci.
Antisemitské jednání je takové, které poškozuje objekt židovského charakteru kvůli tomu, že
tomuto objektu přisuzuje určité negativní vlastnosti či symbolický význam na základě subjektivní
percepce židovství.
Extremismus lze dělit na:



pravicový (odmítá rovnost lidí a na tomto základě potlačuje svobodu některých z nich);
levicový (absolutizuje rovnost lidí na úkor individuální svobody);



náboženský (nárokuje suverenitu náboženského vyznání na úkor excesivního porušení
lidských práv a individuální svobody);



etnicko-regionální (nárok na suverenitu a separaci vlastního etnika anebo regionu vede
k excesům potlačování svobody jiných).



environmentální (zájmy subjektivně pojaté přírody a jejich částí jsou nadřazeny
demokratickým principům a prosazovány excesivně na úkor lidské svobody)
Rizikové typy chování žáků/studentů:


verbální a fyzické napadaní spolužáků, zaměstnanců či návštěvníků školy kvůli jejich
politickému č náboženskému přesvědčení anebo rasovému, národnostnímu, etnickému či
třídnímu původu (včetně střetů různých extremistických či etnicky/nábožensky vymezených
part a skupin);



revizionistické zpochybňování oficiálních výkladů historie či pojetí soudobé demokracie ve
prospěch extremistického výkladu;



agitace ve prospěch extremistických hnutí na půdě školy a snaha o získání nových
stoupenců mezi vrstevníky (včetně možnosti vytváření extremistických part a skupin ve
škole);
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využívání školního vzdělání a výcviku k nabytí znalostí, dovedností a schopností pro
bezprostřední využití v extremistické scéně (nácvik bojových umění v kroužcích sebeobrany
apod.);



využití školních prostor, zařízení a přístrojů ve prospěch extremismu (např. využití školních
počítačů a serverů k vytváření a umístění extremistických internetových stránek);



zanedbávání školních povinností kvůli volnočasovým extremistickým aktivitám mimo školu
(škála mimoškolních extremistických aktivit je široká).
Kdo řeší a s kým spolupracuje
Méně výrazné projevy může řešit pedagog sám za pomoci školního metodika prevence,

školního psychologa či odborníka z některé nevládní neziskové organizace. V případech
závažnějších forem projevů, zejména rozvinuté šikany je vhodné kontaktovat především pracovníky
pedagogicko-psychologických poraden, kteří obvykle mají zkušenosti s řešením šikany obecně.
Rodiče vyrozumět v případě opakovaných verbálních či vizuálních projevů s možným
extremistickým podtextem či v případě odůvodněného podezření na účast žáka v konsistentní
extremistické partě a v případě užití násilí s extremistickým, rasistickým xenofobním anebo
antisemitským podtextem.
Policii vyrozumět v případě podezření na promyšlenou a extremisticky, rasisticky,
xenofobně nebo antisemitsky motivovanou činnost (např. opakované rasistické verbální výpady se
závažnými dopady na psychiku terčů takových výpadů apod.) a na takto motivované vážnější
formy násilí.


Ministerstvo
školství,
mládeže
http://www.msmt.cz/ministerstvo




Školské komise/výbory krajů a měst
Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva
bezpecnostni-politiky.aspx



Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-prevencekriminality.aspx



Bezpečnostní komise krajů/města

a

tělovýchovy,

vnitra

Odbor

ČR,

speciálního

http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-

 Ústav pro studium totalitních režimů, http://www.ustrcr.cz/
 Člověk v tísni o. s., http://clovekvtisni.cz/
Nevládní organizace proti pravicovému a etnickému extremismu, rasismu, a xenofobii:


Český helsinský výbor, http://www.helcom.cz/



In-Iustitita, http://www.in-ius.cz/



Nadace Tolerance a občanská společnost, http://www.ecn.cz/tolerance/



Asi-Milovaní, http://www.asimilovani.estranky.cz/
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Lokální

iniciativy

v některých

regionech

(např.

V

Ústí

neonacisty

nechceme,

http://www.vustineonacistynechceme.cz/)
V případě rasistických střetů ve škole vyvolaných jednáním romských žáků (včetně jejich rasistického
chování) možnost obrátit se na romské poradce, romské organizace (např. Romea, http://www.romea.cz či
Drom, http://www.drom.cz) a případně na neoficiální romské autority v lokalitě.
Proti antisemitismu:


Liga proti antisemitismu, http://antisemitismus.wz.cz/



Národní památník Terezín, http://www.pamatnik-terezin.cz/showdoc.do?docid=4



Židovské muzeum Praha, http://www.jewishmuseum.cz/

V rámci boje proti levicovému extremismu možnost využití zájmových skupin poškozených
komunistickým režimem (Konfederace politických vězňů, http://www.kpv-cr.cz/ )
Poradenství proti náboženskému extremismu: http://www.sekty.cz/www/index.php
www.icej.cz
Jak postupovat
Pedagog má možnost sebevzdělávání v problematice extremismu, rasismu, xenofobie a
antisemitismu i v procvičování argumentačních schopností.

Výraznou roli může sehrát jeho

neformální autorita a charisma. Obtížné je prosazování pedagogických protiextremistických
postupů tehdy, pokud extremismus, rasismus, xenofobii či antisemitismus podporují rodina, partneři
nebo vlivní vrstevníci a vzory mladých lidí.
Nevhodné přístupy:
Moralizování a skandalizace bez obeznámenosti s problematikou mládeže a extremismu.
Okamžité vyhrožování tresty a zákonnými postihy v případě kontroverzních názorů v běžných
diskusích. Nezkoumání motivace lidí k určitému jednání, které se na první pohled může jevit
extremistické, ale nemusí takové být. Přejímání extremistických názorů do výuky a argumentace
s cílem zalíbit se extremisticky orientované mládeži.
Všeobecná specifická primární prevence formou zprostředkování demokratických hodnot a
principů lidských práv a tolerance, výuka o extremismu a o negativech spojených s minulostí a
současností extremismu, rasismu, xenofobie a antisemitismu a možnostech sankcí za projevy
extremismu a souvisejících jevů, debaty s angažovanými osobami (např. diskuse s oběťmi
extremistických útoků). Možnost využití životních příběhů, uměleckých děl – literatury, filmů
s následnou besedou. Specifické formy prevence ve vztahu k již působícím extremistům a jejich
strukturám ve škole (např. vzájemná diskuse s jejich potenciálními terči násilí).
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Co dělat?
1. Zjistit

hloubku

extremistického

přesvědčení

či

rasistických,

xenofobních

anebo

antisemitských postojů u jednotlivců
2. Zjistit jejich případné vazby na extremistickou scénu mimo školu
3. Zjistit rozšíření uvedených postojů v kolektivu, třídě, škole
4. Vyvolat diskusi o problémech souvisejících s uvedenými postoji s cílem odhalit jejich
příčinu
5. Nabídnout alternativní volnočasové aktivity
6. Zaměřit výuku na tyto problémy
7. Okamžitě a razantně vystoupit proti projevům intolerance mezi žáky vyvolanými uvedenými
postoji a názory
8. Pozvat experty k diskusi s žáky/studenty.
9. Informovat rodiče v případě zjištění uvedených hlouběji zakotvených postojů a nabídnout
jim spolupráci
10. V případě závažných projevů (především násilných) informovat bezpečnostní složky (Policii
ČR)
Kázeňská opatření
Udělení kázeňského opatření v oblasti extremismu, rasismu, xenofobie a antisemitismu
spadá do působnosti velitele-ředitele školy, který rozhodne na základě podkladů, které mu budou
předloženy pedagogickým pracovníkem/vychovatelem, popř. školním metodikem prevence či
školním psychologem. Jednotlivé druhy rizikového chování mohou vykazovat prvky šikany,
diskriminace či násilí.
Dle § 31 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školní zákon „Zvláště hrubé opakované slovní a
úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo
vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností
stanovených tímto zákonem.“ Jehož důsledkem je dle § 31 odst. 2 „V případě zvláště závažného
zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze
školy nebo školského zařízení.“
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3.11.

Vandalismus

Typ rizikového chování
Vandalismus ve školním prostředí se projevuje ničením školního majetku nebo jeho
poškozováním a ničením majetku ostatních žáků a žákyň, případně dalších členů školní komunity.
Jedná se buď o významné útoky na věci, které mají za následek jejich úplné zničení
(ulomené části nábytku, prokopnuté dveře, utržené vodovodní kohoutky, utrhané hadice od hasicích
přístrojů, zničené školní pomůcky, učebnice části oblečení) nebo významné poškození (čmáranice
a nápisy na zdech nebo školním nábytku, popsané a polité učebnice, oloupané nejrůznější rohy,
nalepený toaletní papír na stropě apod.)
Důvody pro takové chování jsou nejrůznější a pro vypořádání se s jevem je třeba se jimi
zabývat v každém konkrétním případě. Jestliže se jedná o záměr a cíl, pak je třeba použít vůči
žákyni/žákovi jiné opatření, než když se jedná o snahu na sebe upozornit, vyrovnat se spolužákům a
spolužačkám nebo o následek šikany, či její doprovodný projev.
Rizikové situace (místo, terč, čas) Nejrizikovější čas co do četnosti případů vandalismu je
rozhodně přestávka mezi vyučovacími hodinami nebo přestávka mezi dopoledním a odpoledním
vyučováním.
Fyzický dohled nad žáky a žákyněmi – jedním ze způsobů kontroly jevu je vykonávání
přímého fyzického dohledu (tedy tzv. „dozor“). Přítomnost dospělé osoby na rizikovém místě
komplikuje provedení útoku proti věci a řadu vandalů odradí. Dospělá osoba svou přítomností,
zejména pohybuje-li se v určeném prostoru, vytváří ve svém „dohledovém okolí“ poměrně
bezpečný prostor. Vandalismus tímto opatřením nevytlačíte ze školy, ale ve střeženém prostoru
probíhat nebude. Přítomnost dospělé osoby má v těchto případech stejný efekt jako sledování
prostoru technickým prostředkem.
Vnitřní kamerové systémy -

umisťování kamerových systémů do škol není vítanou

aktivitou pro Úřad pro ochranu osobních údajů, pro některé rodiče a zástupce pedagogické
veřejnosti. Prostor střežený kamerou je z hlediska vandalismu zcela bezpečný prostor.
Organizované přestávkové aktivity – někteří žáci a žákyně, kteří nevědí, co by měli o
přestávce dělat, vyplňují tuto prázdnotu násilím vůči věcem. Nabídka konkrétní činnosti je může
nasměrovat k jiným aktivitám. Jedná se např. o možnost trávit přestávky venku, v tělocvičně apod.
Místa k sezení -

nejrůznější sedací kouty, lavičky, židle v rozích apod. umožňují

vykonávání další přirozené činnosti, tedy posezení s přáteli a nezávazné rokování. Tato místa
přitahují zejména žáky a žákyně vyšších ročníků, tedy ty, jejichž případný vandalismus způsobuje
největší hmotné škody.
85

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4
Specifickým rizikovým časem je vyučovací hodina ve spojení s žákem nebo žákyní, kteří
se touto dobou nezdržují ve třídě. Jedná se o děti, které se z nejrůznějších příčin z vyučovací
hodiny uvolňují (někam něco nesou, jdou na toaletu apod.) nebo o žáky a žákyně, kteří přicházejí
do školy v průběhu vyučování a jsou vpuštěni bzučákem. Touto dobou se po chodbách pohybuje
minimum dospělých a přímý dozor není na chodbách, toaletách a dalších rizikových místech téměř
vůbec vykonáván.
Užitečné je proto tento časový úsek velmi pečlivě monitorovat, žáky a žákyně do budovy
uprostřed vyučování vpouštět minimálně nebo s asistencí a každého, kdo se pod nejrůznější
záminkou ze třídy vprostřed hodiny uvolní, zaznamenat, včetně času, kdy nebyl ve třídě přítomen.
U každého podezření o výskytu daného jevu musí být vždy informován ředitel školy/šk. zařízení.

Kdo řeší a s kým spolupracuje
Třídní učitel, Školní poradenské pracoviště (školní psycholog, školní metodik prevence,
výchovný poradce, speciální pedagog), PPP (pedagogicko-psychologická poradenství), SVP
(střediska výchovné péče), OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí), Policie ČR
Co dělat?
Doporučený postup
1. Podmínky zacházení se školním majetkem zakotvit do školního řádu a to včetně sankcí,
které škola použije v případě, že se někdo dopustí úmyslného ničení majetku. Náhrada
škody není sankce, ale samozřejmost. Předpokladem je současně písemné stvrzení
zákonnými zástupci žáka 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 žáky a žákyněmi komunikujte na téma ochrana majetku a zacházení s cizím
majetkem.
4. Jestli žák nebo žákyně, kteří škodu způsobili, nejeví ochotu k její nápravě, případně je škoda
takového rozsahu, že věc nelze svépomocně opravit, vyrozumívejte o tomto chování
zákonné zástupce žáků a žákyň a dohodněte s nimi způsob náhrady škody.
5. Jestliže se jedná o škodu nikoliv nepatrnou, nejméně 5.000,- Kč, 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.
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6. U škod, které se dají nahradit tak, že je opraví sám žák nebo žákyně, preferujte tento způsob
náhrady škody.
7. O způsobené škodě proveďte záznam, ze kterého budou jasně vyplývat všechny důležité
skutečnosti: kdo – co - kdy – kde – jak – proč – čím…..
8. Snažte se vždy dobrat příčiny takového jednání a s ní následně pracovat.
V případě, že se práce s příčinou vymyká vašim možnostem nebo pro ni nemáte zákonné
opodstatnění, hledejte na vás navazující instituci nebo organizaci, která s příčinou pracovat může a
umí a zprostředkujte kontakt mezi ní a žákem nebo žákyní, kteří se vandalismu dopustili. (např.
ped.- psych. poradna, stř. vých. péče)
Kdy hlásit rodičům?
V případě, kdy způsobená škoda je nepatrná nebo malá (dle platného trestního zákoníku činí
výše škody nikoliv nepatrné 5.000,- Kč), je třeba věc oznámit rodičům tehdy, jestliže dítě věc
poškodilo úmyslně a nejeví žádnou snahu o nápravu. V případě škod většího rozsahu nebo škod na
majetku někoho třetího (spolužák, cizí osoby v průběhu školní exkurze atd.) oznamujte rodičům
vždy.
Kdy hlásit policii?
V případě, kdy je škoda nikoliv nepatrná – nejméně 5.000,- Kč, 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, jestliže o to žádá 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 žádný účinek.
Kázeňská opatření
Bude-li žák přistižen při vandalismu páchaném v prostorách Domova mládeže, bude mu
uloženo kázeňské opatření v souladu s Vnitřním řádem Domova mládeže, přičemž volba
jednotlivých kázeňských postihů náleží veliteli čety – vychovateli/veliteli roty dle závažnosti
rizikového chování. V případě, kdy je škoda nikoliv nepatrná (nejméně 5.000 Kč), nikdo nejeví
snahu o nápravu a škola není vlastními silami schopná domoci se takové nápravy, bude
kontaktována Policie ČR. Musí se jednat o úmyslné poškození nebo zničení věci. Spolu
s kázeňským postihem bude Ministerstvo obrany – VSŠ a VOŠ MO požadovat náhradu škody
či uvedení v předešlý stav.
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Bude-li žák přistižen při vandalismu páchaném v prostorách učebního bloku, výcvikových
prostor, bude mu uloženo kázeňské opatření v souladu se Školním řádem, přičemž volba
jednotlivých kázeňských postihů náleží pedagogickému pracovníkovi, který přistihl žáka při
vandalismu dle závažnosti rizikového chování. V případě, kdy je škoda nikoliv nepatrná
(nejméně 5.000 Kč), nikdo nejeví snahu o nápravu a škola není vlastními silami schopná
domoci se takové nápravy, bude kontaktována Policie ČR. Musí se jednat o úmyslné poškození
nebo zničení věci. Spolu s kázeňským postihem bude Ministerstvo obrany – VSŠ a VOŠ MO
požadovat náhradu škody či uvedení v předešlý stav.
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3.12.

Krádeže

Typ rizikového chování
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.
Rizikové situace (místo, terč, čas)
Předmětem krádeže bývá de facto cokoliv, co někdo může potřebovat. Hmotná škoda není
vždy rozhodující, protože pro majitele mají některé předměty osobní a emocionální hodnotu.
V případě krádeží není rozhodujícím situačním faktorem čas, jako v případě vandalismu, ale
příležitost.
U každého podezření o výskytu daného jevu musí být vždy informován ředitel školy/šk. zařízení.
Kdo řeší a s kým spolupracuje
Třídní učitel, Školní poradenské pracoviště (školní psycholog, školní metodik prevence,
výchovný poradce, speciální pedagog), PPP (pedagogicko-psychologická poradenství), SVP
(střediska výchovné péče), OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí), Policie ČR.
Kdy hlásit rodičům?
Rodičům poškozeného vždy ihned, rodičům zloděje rovněž vždy, nicméně mělo by tomu
předcházet precizní zjištění příčin. Celá řada dětí krade proto, že je někdo krást poslal a oni z něj
mají strach. Není to sice o nic menší krádež, ale je to informace, kterou by rodič měl vědět také.
Kdy hlásit policii?
V případě, kdy je škoda nikoliv nepatrná – nejméně 5.000,- Kč, nikdo nejeví snahu o
nápravu a škola není vlastními silami schopná domoci se takové nápravy. Musí se jednat o úmyslné
zcizení, poškození nebo zničení věci. Hlásíte také tehdy, jestliže o to žádá poškozený nebo
poškozená nebo jejich zákonní zástupci. Důležité upozornění - Škola a školské zařízení není orgán
činný v trestním řízení, takže nemůže nic vyšetřovat. Pokusy o „vyšetřování“ ze strany školy,
mohou nenapravitelně ovlivnit další vyšetřování Policie ČR.
Kdy hlásit OSPOD?
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V případech, kdy se jedná o opakované jednání a výchovná a další opatření, která zvolila
škola, neměla žádný účinek.
Co dělat?
Doporučený postup
1. Třídní učitel se snaží zjistit informace ohledně každé nahlášené krádeži.. Je to důležité
poselství jak pro poškozeného, tak pro zloděje. Jakmile budete k dětem mít proslovy o
krádežích, nezačínejte je tím, že si všichni mají na své věci dávat dobrý pozor a vy jste jim
říkali, že si to či ono nemají do školy nosit nebo to mají zamykat. Tyto informace často
vyznívají, jako by za krádež mohl poškozený, nikoliv zloděj. Jakoby normální bylo všechno
zamykat a ne nekrást.
2. O krádeži provede třídní učitel záznam, ze kterého budou jasně vyplývat všechny důležité
skutečnosti: kdo – kdy – kde – jak – proč – čím….. – jedná se o prvotní zjištění pro
následující šetření Policie ČR.
3. V případě, kdy je škoda nikoliv nepatrná – nejméně 5.000,- Kč, nikdo nejeví snahu o
nápravu a škola není vlastními silami schopná domoci se takové nápravy - hlásit Policii ČR.
Musí se jednat o úmyslné zcizení, poškození nebo zničení věci. Důležité upozornění - Škola
není orgán činný v trestním řízení, takže nemůže nic vyšetřovat. Pokusy o „vyšetřování“ ze
strany školy, mohou nenapravitelně ovlivnit další vyšetřování Policie ČR.
4. Pečlivě se zabývejte příčinami. Některé jsou významně polehčující (dítě je ke krádeži
donuceno někým jiným, z koho má strach). Někdy se může jednat i o formu kompulzivního
chování, kterou je nutné řešit v rámci odborné péče (psycholog PPP).
5. Sankce podle školního řádu, které škola použije v případě, že se někdo dopustí krádeže při
poskytování školských služeb nebo při s nimi přímo souvisejících činnostech.
6. 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.
7. Zákonné zástupce zloděje vyrozumí třídní učitel vždy až poté, kdy budete přesně znát
příčiny, které dítě k takovému chování vedly, a to zejména v případě menších dětí
8. Jestliže se jedná o škodu většího rozsahu, vyrozumívejte Policii ČR a oznamte podezření na
spáchání přestupku proti majetku, případně trestného činu majetkové povahy. Hlásíte také
tehdy, jestliže o to žádá poškozený nebo poškozená nebo jejich zákonní zástupci.
9. V případech, kdy se jedná o opakované jednání a kázeňská a další opatření, která zvolila
škola, neměla žádný účinek – hlásit OSPOD.
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Pozor - škoda většího rozsahu (škoda větší dle trestního zákoníku je 50.000,- Kč, škoda velkého rozsahu dle trestního
zákoníku je 5.000.000,- Kč , viz. § 138) škoda nikoli nepatrná 5000,- Kč je hranice pro trestný čin. V případě, že je
ukradena věc menší hodnoty než 5000,- Kč (a je to bez použití násilí – překonání překážky, není to vloupání) jedná se o
přestupek proti majetku dle § 8 zák. o některých přestupcích č. 251/2016 Sb. v platném znění. V případě, že byla
ukradena věc, kterou měl majitel an sobě nebo při sobě nerozhoduje hodnota věci.

Kázeňská opatření
Krádež může být kvalifikovaná jako přestupek či trestný čin. Z tohoto důvodu je nutné
posoudit závažnost rizikového chování a výši domnělé škody.
Bude-li žák přistižen při krádeži páchané v prostorách Domova mládeže, a bude-li se jednat
o škodu menší než nikoli nepatrnou (tedy méně než 5.000 Kč) je na posouzení velitele
čety/velitele roty, zda bude kontaktovat Policii ČR (po předchozím oznámení velení školy) a
věc bude řešena v přestupkovém řízení. Velitel čety/velitel roty zvolí výchovné opatření dle své
úvahy s přihlédnutím k okolnostem případu. V případě, kdy je škoda nikoliv nepatrná (nejméně
5.000 Kč), nikdo nejeví snahu o nápravu a škola není vlastními silami schopná zjistit
pachatele, bude kontaktována Policie ČR.
Bude-li žák přistižen při krádeži páchané v prostorách učebního bloku, výcvikových
prostor, a bude-li se jednat o škodu menší než nikoli nepatrnou (tedy méně než 5.000 Kč) je na
posouzení pedagogického pracovníka, zda bude kontaktovat Policii ČR (po předchozím
oznámení velení školy) a věc bude řešena v přestupkovém řízení. Třídní učitel zvolí výchovné
opatření dle své úvahy s přihlédnutím k okolnostem případu. V případě, kdy je škoda nikoliv
nepatrná (nejméně 5.000 Kč), nikdo nejeví snahu o nápravu a škola není vlastními silami
schopná zjistit pachatele, bude kontaktována Policie ČR.
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3.13.

Násilí

Typ rizikového chování
Mezi nejrizikovější faktory v každodenním školním životě patří zejména agresivní chování.
Rizikových faktorů na straně dětí je mnoho, s většinou se dá pracovat jen pozvolna, s některými
téměř vůbec. Rizikové faktory na straně škol jsou: neznalost diagnostiky, neznalost příčin agresivity
a absence dovedností nutných k zacházení s dětmi s poruchami chování, absence přesných vnitřních
postupů řešení – nikdo neví, co přesně má kdy dělat, nikdo nedělá nic nebo všichni všechno, nikdo
nikomu nic neřekne, obavy z reakcí rodičů, inspekce, zřizovatele a medializace.
Projevy školního násilí


rvačky, používání zbraní



vydírání, loupeže



veřejné zostuzení marginálních skupin (homosexuálové, cizinci, Romové, dívky)



vandalismus (ničení školního majetku, věcí spolužáků)



zneužívání moci učitelem



násilí žáků vůči pedagogům, útoky na učitele



násilí mezi dospělými pracovníky školy



násilí rodičů vůči pedagogům nebo pedagogům vůči rodičům



skupinová agrese (šikana)
Ve školním řádu je třeba explicitně stanovit příslušné zákazy a v části věnované užití

výchovných opatření deklarovat, co bude následovat v případě porušení takového zákazu. Zákazy
se týkají zejména přinášení nebezpečných předmětů, zbraní a pyrotechniky do školy. V případě
porušení zákona je třeba vyrozumět Policii ČR a OSPOD obce s rozšířenou působností. Školní řád
vymezuje základní zásady vzájemných vztahů mezi žáky a učiteli a rozvoji korektních vztahů.
Pedagogický pracovník nesmí zneužívat své moci nad žáky tím, že s nimi bude
zacházet manipulativně a násilnicky.
U každého podezření o výskytu daného jevu musí být vždy informován ředitel školy/šk. zařízení.

Kdo řeší a s kým spolupracuje
U méně závažných případů třídní učitel ve spolupráci se školním metodikem prevence.
Školní poradenské pracoviště (školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce,
speciální pedagog). Pedagogicko-psychologická poradna, Střediska výchovné péče, OSPOD.
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Jak postupovat
Fyzické útoky na učitele jsou u nás řídkým jevem, občas se vyskytuje vyhrožování, celkem
často pak verbální útoky. Při normálním důstojném průběhu komunikace mezi pedagogy a žáky by
se to nemělo stávat. Výjimky mohou představovat děti s poruchami chování, které se v afektu
mohou verbálního útoku dopustit. Za „normálních“ okolností se útoky pohybují pouze ve verbální
rovině. Jestliže se žák zvedne a začne Vám sprostě nadávat uprostřed hodiny, jedná se o velice
ošemetnou situaci. Důležité je, aby nestrhnul celou třídu. Některé děti svými vulgarismy nic
nemyslí, prostě takhle doma mluví, nechtějí se Vás nijak dotknout. Neberte ihned všechno smrtelně
vážně a nedržte nudná kázání. Řiďte se postupem, viz níže.
Rvačka – rvačka nemusí být šikana (viz výše o šikaně) ani tehdy, když se jí účastní více
žáků. Bývá to záležitost kluků a rázných děvčat. Ze statistiky MŠMT vyšlo najevo, že na školách
učí více učitelů ženského pohlaví, které mají tendence řešit problémy tím, že je nekonečným
rozebíráním situace rozmělní do vytracena, nemají pro pranice pochopení. Někteří žáci si ovšem
nechtějí o svém problému promluvit, chtějí ho vyřešit ručně. Normální rvačka vyčistí vzduch a
případná zranění, způsobená především celkovou neobratností aktérů, nebývají nijak strašná.
Verbální agrese a hrubé a vulgární výrazy – je nutné jednoznačně a jasně deklarovat
nesouhlas a takové chování odmítnout. Žáci budou mluvit tak hrubě, jak jim to okolí dovolí a je
nutné, aby si byly vědomy toho, že to není normální chování a měly tedy potřebu vulgární mluvu na
veřejnosti skrývat. Řeč je natolik spjatá s myšlením, že velkorysá společenská tolerance užívání
nejhrubších výrazů s sebou nutně nese i hrubé chování.
V případě, kdy je škoda vlivem násilí nikoliv nepatrná, nikdo nejeví snahu o nápravu a škola
není vlastními silami schopná domoci se takové nápravy, hlaste vše na Policii ČR. Musí se jednat o
úmyslné násilí. Hlaste také tehdy, jestliže o to žádá poškozený nebo poškozená nebo jejich zákonní
zástupci.
Co dělat?
Zbraně ve škole
1. Zaveďte občas řeč na podobné předměty, např. čí rodiče mají zbraně doma a proč, zda vědí,
kde se nachází, chodí s rodiči střílet – zjistíte zájem o problematiku, dostupnost a zmapujete
terén
2. Na schůzkách s rodiči jasně deklarujte, že děti mívají podivné nápady a jestliže má někdo
doma zbraně, bylo by moudré, kdyby dodržoval bezpečnostní předpisy
3. Jestliže někdo něco podobného do školy přinesl, obvykle se s tím někomu pochlubí – je
nutné budovat síť „informátorů“, kterou k Vám tato zpráva doputuje
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4. Kdykoliv se někde ve světě nějaká střelba ve škole odehraje, mluvte o tom s dětmi (hlavně
o tom jenom nemluvte Vy žákům!)
5.

Informujte žáky, co se stane, když se u někoho nějaká zbraň najde

6. Všechny viditelné zbraně okamžitě zabavuje třídní učitel nebo pedagogický pracovník a
vrací je až rodičům a po velkých obstrukcích, na základě zápisů, záznamů a všelijakých
hlášení. Následně udělte žákovi kázeňské opatření – týká se všech zbraní včetně nožů
nehledě na délku čepele. Pokud žáci potřebují nůž v rámci vojenského výcviku, není důvod
k tomu, aby jej nosili na učební blok. Provozní řád VSŠ a VOŠ MO zakazuje tyto zbraně
nosit do školy.
7. Jakékoliv zranění jednoho žáka jiným za použití zbraně nezamlčujte, ale okamžitě to řešte.
Do řešení zapojí třídní učitel rodiče, poškozeného i útočníka a nebojte se volat policii.
Útočník nesmí z vyšetřování vyjít jako hrdina!
8. Nikdy žádného žáka netlačte do kouta a neprovokujte zbytečným tlakem. Obvykle zaútočí
proto, že jste se dotkli jeho důstojnosti.
9. Pokud navrhujete někoho na vyloučení ze školy, bavte se s ním o tom a snažte se co nejvíce
přijít na to, co se v něm děje a jak velká rána to pro něj je. Totéž při propadání nebo
dlouhodobém špatném prospěchu.
Útoky na učitele
1. Jakmile se žák začne chovat agresivně, začne vyskakovat nebo je zřejmé, že je rozrušený,
okamžitě se s ním přestaňte dohadovat.
2. Snižte hlas do klidnější polohy, mluvte spisovně, jasně a snažte se hovor ukončit nějak
neutrálně. „Nechme to být, možná jsem to přesně nepochopil/a.“ „Dobře, máme toho asi
dnes všichni dost..“ „Jestli jsem tě naštval/a, tak promiň“
3. Je úplně jedno, kdo je v právu, kde je pravda a tak podobně, nejdůležitější je, aby se žák
uklidnil a pominula aktuální hrozba
4. Důležitá 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.
5. Jestliže je útočník verbálního útoku chronicky drzý nebo se potřebuje jen nějak vyjádřit,
pomáhají dlouhé vážné pohledy, pohledy zraněné laně nebo zvolání „Ale Pepo, už tě to zase
bere?“ Humor zchladí překvapivě dost horkých chvilek. Rozhodně nepomáhá hádání se
s útočníkem. Za každou cenu musíte udržet třídu na své straně.
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6. Když cítíte, že třída je na vážkách, budete je muset buď dojmout nebo zastrašit. Máte-li čím
vyhrožovat, zkuste to. Nemáte-li, budete muset dojmout nebo apelovat na čest, slušnost,
spravedlnost atp.
7. Vždycky můžete ze třídy odejít, ale berte to jako poslední možnost. Zbabělost Vám totiž
žáci neodpustí a jako zbabělost to v každém případě vyzní.
Rvačka
1. Když se ke rvačce nachomýtnete, zasahujte rozumně až ve chvíli, kdy se účastníci trochu
unaví. Jinak můžete k újmě přijít i vy.
2. Během následného vyšetřování buďte věcní. Bývají-li odpovědi na otázku PROČ ve smyslu
„Já mu řekl a on mi na to řekl…“, „Říkal o mojí mámě…“, „Von si začal…“ apod. a nezdá
se, že by šlo o následky dlouhodobé systematické agrese, nechte to být. Omezte se na
vysvětlení, že problémy se dají řešit jinak. O události proveďte zápis.
3. Soustřeďte se na případná zranění a jejich ošetření
4. Rvačkám žádnou prevencí nezabráníte.
Verbální agrese a hrubé a vulgární výrazy
1. Stanovte si obecná pravidla soužití, jako vyjádření morálních hodnot. Tato pravidla tvořte
společně se žáky a jasně v nich deklarujte slušného mluvení a chování. Nezaručí to, že se tak
všichni budou chovat, ale vulgární mluvu to odkáže do roviny nepřijatelnosti.
2. Žáky prvních ročníků, jakožto i žáky vyšších ročníků opravujte a dávejte jasně najevo, že
veřejné užívání hrubých výrazů není ve škole přípustné a společensky je to nevhodné.
Kázeňská opatření
Volba jednotlivých kázeňských opatření spadá do působnosti pedagogického
pracovníka/vychovatele dle závažnosti rizikového chování.
V případě útoku na pedagogického pracovníka/vychovatele či jiného žáka se jedná o
zvláště závažné zaviněné porušení povinnosti stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., školní zákon,
ředitel vyloučí takového žáka z VSŠ a VOŠ MO.
Jedná-li se o jednorázové slovní útoky, bude žák řešen kázeňským opatřením spadajícím
do působnosti pedagogického pracovníka/vychovatele. Při závažnějších projevech rizikového
chování velitelem-ředitelem školy. V případě opakujících se slovních útocích se může jednat o
projevy šikany – viz kapitola týkající se školní šikany.
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3.14.

Netolismus

Typ rizikového chování
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.
Rizika spojená s netolismem:
Tělesná rizika
Tělesná rizika spojená s užíváním počítače se projevují především v oblasti pohybového
aparátu a vizuálního systému. V oblasti pohybového aparátu se projevují bolestí šíje, ramen, bederní
páteře, drobných kloubů, zápěstí atd. Dalším charakteristickým jevem pro netolismus je
problematika RSI (Repetition Strain Injury), což je skupina postižení, kterou vyvolávají drobné
opakované pohyby při práci s počítačem. Společným znakem pro všechny druhy postižení je značná
bolestivost. Řadí se sem zánět obalů šlach, zánět vlastní šlachy, zánět nekloubního výčnělku. 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. V oblasti vizuálního systému jsou typické bolesti očí, dále pak pálení, slzení očí, výskyt tiků,
skvrny před očima, zarudlost očních víček a potíže při zaostřování při přenášení pohledu z blízkého
na vzdálený cíl či naopak. U dětí byly v souvislosti s nadužíváním počítače popsány případy
astigmatismu. Na všechny problémy spojené s očima často navazují bolesti hlavy.
Psychologická a sociální rizika
V této oblasti zasahuje nadužívání počítače významně do organizace času a projevuje se
například nepravidelností v jídle nebo nedostatkem spánku. Zhoršují se mezilidské vztahy v rodině,
partnerských vztazích, ve škole, popřípadě v zaměstnání. Dochází ke zhoršování školního
prospěchu, případně pracovních výsledků. Zvyšuje se riziko závislostního chování, a to nejen ve
vztahu k počítačům, ale také k alkoholu a ostatním drogám. Zatěžování nervového systému vede k
poruchám paměti a komunikačních schopností. Předpokládá se také větší sklon k agresivitě,
rvačkám, šikanování, nepřátelskému nebo podezíravému ladění. Tato souvislost je však podle
některých autorů sporná. Problematickým se také může stát odtržení od reality (např. postupné
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odpoutání od reálných vztahů až jejich ztráta, narušené vnímání reálných následků vlastního
chování). Obecně se dá říci, že rizika spojená s netolismem rostou zejména u těch, kteří již mají
problémy v reálném světě a ty kompenzují ve světě virtuálním. Zde pak hledají útočiště a svůj
neúspěch v realitě nahrazují úspěchem v kyberprostoru. Hra se samozřejmě může stát rovněž
akcelerátorem neúspěchu v reálném světě.
Pro pochopení podstaty netolismu je třeba uvědomit si, jaké potřeby dítěte či dospělého
hraní on-line her vlastně uspokojuje. Východiskem pro nás může být „pyramida“ hierarchie
lidských potřeb amerického psychologa Abrahama Maslowa.

Je patrné, že nejrůznější formy nových informačních a komunikačních technologií,
internetové služby, včetně on-line her, umožňují uspokojení téměř veškerých uvedených lidských
potřeb. V případě fyziologických potřeb, kdy je jejich naplnění prostřednictvím internetu z principu
nemožné, vstupuje do hry jiný jev – tzv. flow fenomén. Ten je popisován jako vtažení např. do hry
podobné transu, které umožňuje hráčům tyto potřeby dlouhodobě potlačovat nebo oddalovat. V
ostatních případech už se zdají být možnosti naplňování potřeb docela zřejmé.
Bezpečí a jistota jsou zajištěny jasnou strukturou a pravidly např. hry (které přes veškerou
složitost nemohou dosáhnout úrovně reálného života) a také možností hru v případě neúspěchu
opakovat a tím jej změnit v úspěch (či jakoukoli jinou činnost opakovat). Sounáležitost, přijetí, úcta
a uznání jsou naplňovány především prostřednictvím online her pro více hráčů MMORPG
(Massive(ly)-Multiplayer Online Role-Playing Game), užíváním sociálních sítí a komunikačních
zařízení. Jejich prostřednictvím vzniká komunita lidí setkávajících se pouze ve virtuálním prostředí,
která je u svých členů schopna tyto potřeby naplňovat.
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Uvedené potřeby lze samozřejmě uspokojit v běžném nevirtuálním světě a naprostá většina
lidí o jejich uspokojení přirozeně usiluje. Jak již tedy bylo zmíněno výše, patologické není vlastní
uspokojování potřeb, ale způsoby, kterými je to prováděno.
K příznakům netolismu patří:


méně vykonané práce,




pocit prázdnoty, když není člověk u počítače,
ztráta kontroly nad časem stráveným u počítače,



brzké vstávání k počítači nebo ponocování u počítače,



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



přemýšlení o počítači, když ho člověk zrovna nepoužívá,



kradení peněz na nákup her,



stále více a více času potřebného k uspokojení ze hry,



zkreslování, zatajování informací o své závislosti,



hraní kvůli úniku od osobních problémů,



narušené vztahy s rodinou,



zanedbávání učení,



opouštění dřívějších zájmů a přátel,



zhoršující se školní výsledky.

Kdo řeší a s kým spolupracuje
Zásadní pro možnost poskytnutí pomoci je vytvoření důvěryhodného vztahu mezi školou a
rodiči/zákonnými zástupci dítěte. Vzájemná spolupráce s cílem poskytnout dítěti podporu je
základní podmínkou pro započetí jakékoliv intervence. Vlastní odborná pomoc pak může být
úkolem institucí a organizací, jejichž databázi vytváří a pravidelně aktualizuje krajský školní
metodik prevence pro příslušný region. Jeho prostřednictvím je tato databáze k dispozici školním
metodikům prevence územně příslušných škol.
Obecně se dá říci, že odbornou pomoc v oblasti netolismu mohou v daném kraji poskytovat:


pedagogicko-psychologická poradna



středisko výchovné péče



odborná zdravotnická zařízení



nestátní organizace orientované na danou problematiku



Kromě těchto místně příslušných institucí můžete získat informace a pomoc také
prostřednictvím následujících portálů: http://www.saferinternet.cz/ http://www.ebezpeci.cz/ http://www.nebudobet.cz/

Jak postupovat
Jak předcházet rozvoji netolismu:
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Sledujte, jaké hry žáci hrají.



Uvědomte si, že hry mají i kladné stránky, některé umožňují rozvíjet logiku, postřeh,
schopnost orientace ve složité situaci, koordinaci očí a rukou, koncentraci,
plánování, řešení problémů a další schopnosti. Důležitý je výběr her a přiměřenost
času jim věnovaného.



Hrajte hry spolu s žákem a potom si o nich povídejte – pomáháte tak rozlišovat fikci
od reality.



Stanovte striktní limity, kdy žák může hrát a kdy ne.



Dávejte pozor, aby žák nehrál hry u kamarádů.



Zjistěte, zda žák hraním počítačových her neutíká od nějakých problémů.



V průběhu hraní veďte žáka k tomu, aby si po určité době (např. po hodině) udělal
přestávku, během ní o hře mluvte.



Podporujte žáky v jiných zájmech.



Předcházejte tomu, aby se žák nudil.



Posilujte zdravé sebevědomí žáka.

V každém případě je základem prevence kvalifikované pozorování pedagoga, které může
poukázat na více typů rizikového chování. Unavenost, nervozita, náhlé změny v chování,
zhoršení prospěchu atd., to vše může učiteli napovědět, že žák prochází nějakou změnou,
která nemusí být v pořádku. Zásadní je tedy být citlivý na podobné signály, dokázat nezaujatě
pozorovat a hlavně signály nepřehlížet a nebagatelizovat. Potvrzení, že je rizikové chování mezi
dětmi běžné, tedy že se stává normou, vede jen k rozvíjení a prohlubování problému. V praxi se
stává, že rodiče či zákonní zástupci žáka nepovažují nelátkové závislostní chování dítěte za
závažné. V tom případě může pedagog mj. seznámit rodiče/zákonné zástupce seznámit s tímto
materiálem. Měl by je rovněž informovat o rizicích, které se s netolismem pojí.
Co dělat?
Hlavními úkoly každého pedagoga je vzdělávat a vychovávat. Provádět úspěšné intervence
týkající se problematiky netolismu nespadá do jeho kompetencí. V této oblasti musí být pedagog
především dobrý a citlivý pozorovatel, který si všímá varovných a nežádoucích změn v chování
svých žáků. Podobně jako u většiny typů rizikového chování si můžete všimnout:


narušení vztahů



zhoršení prospěchu (žákovi nezbývá čas na učení)



unavenosti (hraje dlouho do noci)
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ztráty kamarádů (vymění je za ty virtuální)



zvýšené agresivity (spojené především s nemožností být on-line)

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.

100

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4

Sebepoškozování

3.15.

Typ rizikového chování
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.
Existují různé způsoby sebepoškozování (dále také jako SP) s rozdílnou závažností
poškození. Nejčastěji pozorovaným sebepoškozujícím (automutilačním) chováním je


řezání (žiletkou, střepem atd.)

 pálení kůže.
Jinými formami jsou


škrábání,



píchání jehlou,



rozrušování hojících se ran,



značkování rozpáleným kovem nebo například značkovací pistolí,



obrušování popálené kůže,



kousání, údery, nárazy,

 dloubání, tahání kůže a vlasů/ochlupení a další.
Sebepoškozování se může týkat kterékoliv části těla, nejčastějším místem poškození však
bývají ruce, zápěstí a stehna. Závažnost poškození může sahat od povrchových ran až po poranění
vedoucí k trvalému znetvoření.
Z psychologického hlediska lidé, kteří se poškozují, často


trpí chronickou úzkostí



mají sklon k podrážděnosti



sami sebe nemají rádi/sami sebe znehodnocují




jsou přecitlivělí na odmítnutí
mívají chronický vztek, obyčejně na sebe



mají sklon potlačovat zlost



mívají intenzivní agresivní pocity, které výrazně odsuzují a často potlačují nebo
obracejí proti sobě



bývají impulzivnější a mívají oslabenou schopnost kontrolovat impulzy



mívají sklon jednat v souladu se svou momentální náladou



mají sklon neplánovat do budoucna
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bývají depresivní a mívají sebevražedné/sebedestruktivní sklony



nemají flexibilní repertoár dovedností pro zvládání zátěže

 mají sklon k vyhýbavosti
 cítí se slabí, bezmocní.
Téměř vždy však poškozující se dítě/adolescent zažil/zažívá tzv. invalidaci – zpochybňování
správnosti, odůvodněnosti jeho pocitů a interpretací situací blízkými dospělými. Děti jsou v
dysfunkčních rodinách často závažně trestány za vyjádření určitých myšlenek a pocitů a odnášejí si
přesvědčení, že mají nesprávné pocity, kterým nemohou důvěřovat, a že některé pocity jsou
zakázané. (Přesto sebepoškozování dítěte neznamená automaticky dysfunkční, zneužívající nebo
zanedbávající rodinu. Zpochybňovat prožitky dítěte mohou i „normální“ situace v rodině nebo
škole: „Zlobíš se, a nechceš si to přiznat.“ „Ale ano, udělal jsi to, nelži.“ „Jsi prostě jen líný.“ „Jen
se málo snažíš.“ „Teď už aspoň máš proč brečet!“, a zároveň invalidace není jediným příčinným
faktorem vzniku SP.)
U části dětí je poškozování součástí procesu hledání vlastní životní filozofie a stylu, snahy o
nonkonformitu, resp. vymezení své identity ve světě – typickými představiteli této skupiny jsou
příslušníci subkultur emo a gotik. Sebepoškozování těchto dětí vykazuje několik zásadních rozdílů
proti typickému sebepoškozování popsanému výše – děti se neizolují, svá zranění často netají,
naopak považují SP za společné téma, včetně často až hororových fotografií, sdílených přes
internet; v jednotlivostech se liší i etiopatogenetický podklad sebezraňování. Přestože bolest,
doprovázející sebepoškození, může být fyzicky téměř nesnesitelná, sebepoškozující jí dává přednost
před psychickou trýzní a považuje ji za efektivní prostředek tišení duševní bolesti.
Motivem SP bývá nejčastěji


snaha zmírnit vnitřní napětí, snaha uniknout z nesnesitelné situace nebo neúnosného
duševního stavu, snaha odstranit pocity viny, studu, dosažení pocitu očištění



snaha získat pocit kontroly nad vlastním tělem a psychikou



snaha dosáhnout pocitu uspokojení z tělesného prožitku bolesti nebo tepla krve



tělesné vyjádření nevyslovitelných pocitů, vyjádření hněvu na sebe, např. za vlastní
slabost nebo za nedostatek disciplíny
odpoutání pozornosti od jiných problémů




manifestace potřeb, demonstrace vlastní síly nebo dosažení péče a ochrany, získání
pocitu bezpečí nebo jedinečnosti



znovuprožití traumatu ve snaze o jeho zpracování



dosažení poranění, která jsou viditelná a léčitelná na rozdíl od těch neviditelných
duševních
dosažení neatraktivnosti pro ostatní.
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Kdo řeší a s kým spolupracuje
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
o

Dětské krizové centrum (V zápolí 21, 141 00 Praha 4, tel. 241 480 511, 777 664 672,
ambulance@ditekrize.cz, Provozní doba: Po, St 8:00 – 16:00, Út – Čt 8:00 – 18:00, Pá 8:00 –
14:00)

o

Krizové centrum RIAPS (Chelčického 39, Praha 3, tel. 222 580 697, nepřetržitý provoz)

o

Centrum krizové intervence Psychiatrické léčebny Praha-Bohnice (Ústavní 91, Praha 8, tel.
284016110, cki@plbohnice.cz)

o

Krizové centrum Spondea (Sýpka 25, Brno – Černá Pole, tel. 541 235 511, 608 118 088,
krizovapomoc@spondea.cz)



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)
o

Linka Bezpečí – tel. 116 111, pomoc@linkabezpeci.cz

o

Linka důvěry Centra krizové intervence PL Bohnice – tel. 284 016 666

o

Linka důvěry Dětského krizového centra – tel. 241 484 149, problem@ditekrize.cz

o

Linka důvěry RIAPS – tel. 222 580 697, linka@mcssp.cz

o

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

Jak postupovat
Pedagog může v některých případech být nejdůležitějším dospělým motivujícím dítě ke
změně, resp. vyhledání odborné pomoci. Na druhou stranu bez spolupráce s rodinou je jeho
kompetence (ale i odpovědnost) limitovaná. Poškozující se dítě/mladistvý představuje velkou zátěž
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na toleranci odpovědného dospělého a rizikový faktor vzniku burn-out syndromu a dalších
psychických potíží – učitel zainteresovaný v problému poškozujícího se žáka potřebuje účinné
metody prevence vyhoření, podporu nadřízeného a v ideálním případě supervizi u certifikovaného
supervizora.
Nespecifická prevence:




posilování schopnosti dětí zvládat zátěž (schopnost zvládat zátěž obecně v populaci klesá)
– součást univerzálních i cílených preventivních přístupů (např. umožnit mladým lidem v
rámci školních a mimoškolních aktivit poznat a vyzkoušet různé metody zvládání stresu a
negativních emocí
posilování schopnosti rozeznávat existující silné stránky a rozvíjet je



naučit obracet se na druhé a navazovat s nimi vztahy autentickým a smysluplným
způsobem a účastnit se aktivit, při kterých mohou pociťovat smysluplnou vazbu a
sounáležitost
Specifická primární prevence
Důležitá je vnímavost vůči projevům možného sebepoškozování:


nevysvětlené popáleniny, řezné rány, jizvy a jiné shluky stop na kůži, běžným místem
sebepoškození bývají paže, zápěstí a předloktí nedominantní horní končetiny, ale stopy
sebepoškozování se mohou vyskytnout prakticky na kterékoliv části těla





ročnímu období nepřiměřené oblečení (dlouhé rukávy a dlouhé kalhoty v létě), potítka a jiné
krytí zápěstí, vyhýbání se aktivitám, které vyžadují odhalení těla (plavání, tělocvična),
obvazy a náplasti
netypické osobní věci (žiletky a jiné pomůcky, použitelné k řezání či úderům)



nárůst známek deprese či úzkosti



neuvěřitelné nebo neúplné historky jako odpověď na cílené dotazy
Otázky na SP musí být emočně neutrální a neútočné. Při pořádání preventivních akcí je třeba

se vyhnout kontraproduktivním jednorázovým vzdělávacím akcím cíleným primárně na zvýšení
informovanosti o formách a praktikách sebepoškozování. Při osvětě je vhodné zaměřit se spíše na
vyvolávající příčiny (emoční potíže, zvládání zátěže atd.), resp. vzdělávat spíše rodiče a učitele než
děti.
Primární prevence indikovaná


pomoct odhalit spouštěče sebepoškození



pomoct zlepšit schopnost uvědomit si stresory udržující SP



zlepšit schopnost rozeznat, prožívat a zvládat produktivnějšími, pozitivními způsoby emoční
stavy a vlastní emoce, naučit vhodnějším strategiím zvládání stresu a poskytnout
adaptivnější alternativy pro řešení zátěžových situací



motivace a asistence při odstraňování přidružených problémů (užívání návykových látek)
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Co dělat?
Doporučovaný postup:
1. Třídní učitel posoudí aktuální riziko závažného sebepoškození a v případě jeho přítomnosti
odeslat dítě, event. i proti vůli rodičů, do spádového psychiatrického zařízení
2. Třídní učitel kontaktuje rodinu, systematická dlouhodobá spolupráce s rodinou
3. Předat dítě školnímu psychologovi. Pokud škola nedisponuje školním psychologem, lze
samozřejmě využít služeb psychologa pedagogickopsychologické poradny.
4. Třídní učitel motivuje dítě a rodinu k návštěvě specialisty – krizové centrum,
psychologická/psychiatrická ambulance
5. Stanovit jasně hranice a pravidla na půdě školy
6. Ideální přístup je takový, ve kterém je SP tolerováno, ale vede ke konkrétním důsledkům –
například lze zavést pravidlo, že žák může za učitelem přijít kdykoliv, když pociťuje nutkání
poškodit se, ale učitel se mu nebude věnovat, pokud se poškodí (za podmínky, že jiný
dospělý, učitel či rodič zvládne akutní situaci s eventuálním ošetřením či zabráněním dalším
následkům).
Nevhodný postup:
1. snaha okamžitě odstranit sebepoškozující chování
2. sankce a ignorace
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3.16.

Rizikové sexuální chování

Typ rizikového chování
Rizikové sexuální chování může negativně ovlivňovat jedince, který se ho dopouští, a to jak
v čase, kdy se odehrává, tak i v budoucnosti. Následně se může projevit ve vývoji psychiky (např.
posun hodnot, posílení manipulativních schopností, oploštělost emocionality), v psychologickosexuologické oblasti (např. psychosexuální nezralost, preference patologických sexuálních aktivit,
upřednostňování virtuálního erotického materiálu před normálním lidským kontaktem, nejasná,
resp. nevyhraněná sexuální orientace apod.), ve zdravotní (např. pohlavně přenosné nemoci včetně
HIV/AIDS, narkomanie) a sociální oblasti (navazování neadekvátních sociálních vazeb, ztráta
vztahů nebo nekvalitní vztahové vazby, problémy v rodině atd.)
K rizikovému sexuálnímu chování patří předčasný začátek pohlavního života (do této
skupiny řadíme také zvýšenou konzumaci pornografie před 15. rokem života), vysoká frekvence
pohlavních styků, náhodné známosti, promiskuita, prostituční chování, prezentování vlastních
explicitně erotických materiálů na internetu, krvavé sexuální praktiky, vaginální, anální a orální
styk bez použití kondomu mimo dlouhodobé partnerství, kde se předpokládá věrnost partnerů.
V prevenci je nutné vycházet z epidemiologie STD (Sexually Transmitted Disease =
Sexuálně přenosné choroby) a HIV v dané geografické oblasti a kulturního a sociálního prostředí
cílové skupiny. (Výskyt nově infikovaných virem HIV, způsobujícím dosud nevyléčitelné a
smrtelné onemocnění AIDS, v ČR bohužel v posledních letech stoupá.
Na riziko sexuálního rizikového chování nás může upozornit tzv. „triáda symptomů“: noční
pomočování i po dvanáctém roce života, krutost ke zvířatům a žhářství.
Sexuální orientace (heterosexuální i homosexuální) je celoživotní, neměnný, nositelem
nezapříčiněný a nezvolený stav výlučné nebo převažující erotické a citové preference osob daného
pohlaví.


Rozhodující pro rozpoznání sexuální orientace jsou erotické představy, sny, fantazie a
kvalita erotické citové náklonnosti – zamilovanosti.



Sexuální orientace není otázkou volby, ale je podmíněná, především biologicky.

V roce 2000 vydala Americká psychiatrická asociace (APA) dokument, v němž nedoporučuje
léčení homosexuality jako vědeckou metodu, protože chybí dostatečně prokazatelné studie o
účinnosti léčení. Odmítá považovat homosexualitu za stav vyžadující léčbu.


Za zdravotní poruchu je považována pouze orientace, s níž její nositel není vyrovnán, nebo
také nejistota v sexuální orientaci.
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Bisexualitu nechápeme jako sexuální orientaci, ale jako schopnost sexuálního chování a
atrakce k příslušníkům obou pohlaví, popř. jako formu náhražkového sexuálního chování.



Sexuálně rizikové chování se může pojit s heterosexuálním, homosexuálním i bisexuálním
chováním.

SEXUÁLNÍ ODCHYLKY
Pohlavní identita
Vyjadřuje subjektivně vnímaný pocit sounáležitosti, či naopak rozpor s vlastním tělem, jeho
primárními a sekundárními pohlavními znaky a se sociální rolí přisuzovanou danému pohlaví.


Transsexualita je definována jako stav jedince, který si přeje žít a být akceptován jako
příslušník opačného pohlaví.
o FtM … female to male
o MtF … male to female
o zevní projevy pohlavní identity nazýváme pohlavní rolí
o podstatou transsexualismu jako poruchy pohlavní identity nejsou charakteristiky
sexuální, ale charakteristiky pohlavní role
 Sexuální deviace (parafilie) jsou poruchy sexuální preference – charakterizované sexuálními
impulzy, fantaziemi nebo praktikami, které jsou neobvyklé, deviantní nebo bizarní.
o Deviace v aktivitě: poruchy ve způsobu dosahování sexuálního vzrušení a
uspokojení – voyeurismus, exhibicionismus, frotérismus, tušérství, patologická
sexuální agresivita, agresivní sadismus, sadismus a masochismus
o Deviace v objektu: kvalitativní poruchy sexuální motivace charakterizované
neadekvátním zaměřením erotické touhy – pedofilie, fetišismus, transvestitismus,
nekrofilie, zoofilie
SEXUÁLNĚ PŘENOSNÁ ONEMOCNĚNÍ
(STD – Sexually Transmitted Diseases)


ženy jsou vůči STD zranitelnější než muži a u mnohých z nich nákaza probíhá
nepozorovaně
 jediným ochranným prostředkem vůči STD je kondom (důležité je vědět, že existuje, a v
případě potřeby také vědět, jak s ním zacházet)
Psychosociální aspekty STD:


obava z přenosu onemocnění




strach z opakovaného výskytu
pocity viny



obavy z reakcí sexuálního partnera



rozpady partnerských vztahů



sexuální dysfunkce



stigmatizace nebo sociální vyloučení
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Prevence STD
 vzdělávání nejen ohrožených skupin a poskytování poradenství o způsobech, jak předcházet
STD změnami v sexuálním chování (zejména tento aspekt prevence spadá do kompetence
pedagoga)



vytváření a podpora zdravých postojů k vlastnímu tělu, mezilidským vztahům i sexu jako
takovému (i zde sehrává škola významnou roli)
identifikace infikovaných osob, které samy nemají potřebu vyhledat zdravotní péči; bez
ohledu na to, zda ony samy na sobě příznaky pozorují, či nikoliv (pedagog může
identifikovat riziko a symptomy STD a informovat dítě/rodiče o možnostech dalšího
postupu – doporučit odborníky)



účinná diagnostika a léčba infikovaných osob




vyšetření, léčba a poradenství poskytované sexuálním partnerům infikovaných osob
preexpoziční vakcinace osob s rizikem nákazy STD v případech, kdy je vakcína k dispozici



testování STD zajišťuje obvodní lékař, venerolog, infekční oddělení, gynekolog/urolog a
speciální organizace (např. Česká společnost AIDS pomoc, která provozuje Dům světla a
poskytuje preventivní služby)
Základní principy prevence STD ve škole:




preventivní programy přizpůsobit věku a vzdělání cílové skupiny (informovat o formě
ochrany před STD; o právech dítěte a důstojnosti člověka; o tom, co je sexuální zneužívání a
rizikové sexuální chování; podporovat tvorbu zdravých postojů k vlastnímu tělu, vztahům a
sexuálnímu chování; minimalizovat projevy nesnášenlivosti, předsudky apod. v oblasti
vztahů, sexu a sexuální orientace)
zabezpečit lepší spolupráci školy a rodiny

 propojit zdravotní, sociální a výchovné intervence
Ohrožené osoby


mladiství (jsou biologicky náchylnější k infekci, praktikují častěji nechráněné pohlavní
styky, mají častěji krátkodobé vztahy a často odmítají návštěvu zdravotnických zařízení)



děti (sex s osobou mladší 15 let je trestný činí)

 homosexuální muži a ženy
ANTIKONCEPCE (kontracepce) je souhrnný název pro metody, které způsobují dočasnou a
vratnou ztrátu schopnosti oplodnění, a tak brání vzniku neplánovaného těhotenství.
NÁVYKOVÉ LÁTKY A SEX
Společné rysy u pravidelných konzumentů drog (s ohledem na rizikové sexuální chování):
 vyšší frekvence dokončených sexuálních styků (penis ejakuluje v pochvě)


nižší průměrný věk prvního sexuálního styku



více zkušeností se sexuálním stykem s prostitutkou či prostitutem v porovnání s jedinci
nemajícími zkušenost s abúzem



častější sexuální dysfunkce, potíže a pohlavní nemoci v anamnéze
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Hlavní okruhy vlivu užívání psychoaktivních látek na sexuální chování a rizika s tím spojená
(WHO):


přenos infekce HIV a dalších sexuálně přenosných nemocí



vlivy na sexuální aktivitu a partnerství, včetně přenosu infekčních nemocí na partnera
neužívajícího drogy



nechtěné těhotenství



komplikace a obtížné zvládání těhotenství



vertikální přenos sexuálně přenosných chorob (tedy z matky na dítě během těhotenství či
porodu)



novorozenecký abstinenční syndrom - nedostatečný přístup ke zdravotním službám v oblasti
sexuálního chování
Psychoaktivní látky ovlivňují (dle WHO):


sexuální apetenci a aktivitu



bezpečnost sexuálního chování – především užívání kondomu



sexuální vztahy



výběr sexuálních partnerů



sociální a fyzické prostředí, ve kterém dochází k užívání psychoaktivních látek, se překrývá
s prostředím, kde jsou dojednávány sexuální styky a v němž je vysoký výskyt prostituce i
využívání jejích služeb
Kdo řeší a s kým spolupracuje
Je dobré, pokud je možná spolupráce s rodiči. V tomto případě lze, podle závažnosti, řešit

vzniklou situaci buď na půdě školy (kde je zastoupena kromě rodičů také instituce školy, například
učitelem, případně je přítomen mediátor probíhajícího procesu – např. školní psycholog), nebo – ve
složitějších případech – zprostředkovat kontakt rodičů se specializovaným pracovištěm, které nabízí
psychologické, terapeutické a poradenské služby rodinám a jejich jednotlivým členům nacházejícím
se v obtížné životní situaci. http://www.csspraha.cz/triangl
V případě, že rodiče nemají zájem řešit situaci, je potřeba navázat spolupráci se školním
metodikem prevence, výchovným poradcem, školním nebo klinickým psychologem, kteří by měli
operovat s vlastní sítí důležitých kontaktů pro řešení nadstandardních problémů. V jakém případě
vyrozumět OSPOD, resp. Policii ČR.
Jak postupovat
Nejdůležitějším prvkem primární prevence je VZTAH. Učitel by měl a priori pracovat na
vytváření dobrého vztahu s každým dítětem jednotlivě. Když si vytvoří k dítěti dobrý vztah a
respektuje ho, je i dítě následně motivováno akceptovat to, co učitel říká. V neúspěšném dítěti je
potřeba podporovat sebevědomí a dopřát mu prostor pro zažití úspěchu, kdykoliv to jde (když ne ve
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vědomostních aktivitách, tak alespoň prostřednictvím zájmových činností). Následně by se dítě
mělo seznámit se základními sexuálními pojmy, mělo by dokázat rozeznat nebezpečí, mělo by znát
svá práva a umět je chránit. Dobrá sexuální výchova rozvíjí a pomáhá utvářet nejen chování, ale i
postoje a dovednosti dítěte, klade akcent na práva a důstojnost každého člověka. Tady je velmi
důležitá informační role pedagoga.
Součástí účinné prevence má být také včasné poučení dítěte, na koho se může obrátit v
případě nouze nebo ohrožení (policie, učitel, zdravotník atd.). Chceme-li, aby se dítě dokázalo samo
dostatečně bránit, a v rámci teoretické výuky ho také učíme, aby umělo říci NE, měli bychom to
také respektovat v praktické rovině. Děti by měly mít naopak možnost projevit v přijatelné, slušné
formě nesouhlas s učitelem nebo jiný názor, aniž by za to byly trestány.
Nejefektivnější diagnostickou a intervenční pomůckou zůstává MLUVENÍ (přičemž se
nejedná o domlouvání, ale je to myšleno ve smyslu kvalitní komunikace). Trestáním dětí za drzost
se nic nedozvíme, ani nepodpoříme proces změny v jejich jednání. Měli bychom dávat limity, určit
jasná pravidla, ale zachovávat pochopení a možnost otevřené komunikace. Ověřenými způsoby ve
výchově jsou vyprávění (jde o umění mluvit v příbězích), vysvětlování (umět i zdánlivě složité jevy
vysvětlit jednoduše), popis (k tomu je potřeba operovat dostatečným množstvím vědomostí) a
předvádění (využití pohádek, praktické ukázky a propojování s ostatními předměty).
Konkrétní rady: Učitel by měl o částech lidského těla týkajících se pohlavních orgánů
mluvit bez zvláštního emočního náboje (bez očividného zděšení, přílišného nadšení, pohoršení a
podobně), např. když reaguje na dětskou hru nebo i neadekvátní chování. Měl by se vyhýbat
výrokům jako „To je fuj!“, „To se nesmí!“. Děti projevují zájem o vysvětlení nejrůznějších
sexuálních projevů, slov se sexuálním obsahem. Protože se jim toho v dostatečné míře nedostávalo
a nedostává, používají vulgární výrazy po svém. Pokud se necítíte zcela jistí či nedokážete
odpovědět na nějakou otázku dítěte, je důležité dát dítěti najevo, že jeho otázku slyšíte, že neubíráte
na jejím významu, jenomže neumíte přesně odpovědět. Zároveň byste měli mít v záloze někoho, na
koho můžete dítě odkázat a o kom víte, že k němu má důvěru.
Co dělat?
Doporučené postupy a metody prevence z hlediska pedagoga:
1. Zjištění sociálního klimatu ve třídě (buď použitím odborných metod k tomu určených, jako
sociometrie, interaktivní programy a programy na rozvoj sociálních kompetencí, nebo v
případě zkušeného pedagoga stačí i obyčejné pozorování a všímání si změn sociálního
klimatu ve třídě) – popis, včasná intervence, besedy aj.
Nevhodné postupy:
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1. Zastrašování; multimediální akce a kampaně; sportovní akce jsou užitečné a podpůrné, ale
nezařazují se do specifických programů.
Základní strategií zůstává, že je potřeba brát každé sdělení dítěte vážně.
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. Učitel si může všímat i tělesných změn u dítěte (např. při vývoji sekundárních
pohlavních znaků) viditelných pouhým okem. Pokud by v této oblasti učitel shledal něco
podezřelého nebo něco, co se mu zdá mimo normu (např. nápadně ženský tvar prsou u kluka,
nadměrné ochlupení v obličeji nebo na rukou u holky, nápadně nezmutovaný nebo částečně
zmutovaný hlas u dospívajícího chlapce, nápadné a časté drbání se nebo sahání si do oblasti
rozkroku i přes oděv), měl by na to upozornit rodiče a nabídnout jim návštěvu odborníka (pediatr,
sexuolog, u adolescentů pak ve spolupráci se samotným dítětem to může být i gynekolog, androlog
či urolog).
Pedagog by si měl být vědom, že je potřeba brát vážně každé sdělení dítěte, a nepodceňovat
je. Učiteli rovněž nepřísluší posuzovat pravdivost oznámení či tvrzení dítěte. To přísluší až soudu,
resp. soudnímu znalci.
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Domácí násilí

3.17.

Typ rizikového chování
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. Špatně zvolená forma intervence
může mít paradoxně závažné negativní dopady na řešení celé situace.
Násilí, které se odehrává v rodině, se může projevovat v chování žáka a může být jedním z
důvodů dalších forem rizikového chování (např. záškoláctví, zneužívání návykových látek,
sebepoškozování, násilné chování aj.).
Rodina, v níž se odehrává domácí násilí, představuje rizikové prostředí, které má přímé
dopady na všechny členy rodinného systému, zejména pak na děti. Negativně ovlivňuje vývoj dětí a
mladistvých zejména v oblasti psychické, sociální a emocionální a promítá se do chování dítěte.
Domácí násilí představuje obvykle fyzické, psychické, nebo sexuální násilí mezi blízkými
osobami, k němuž dochází skrytě v soukromí. Je typické, že se intenzita násilného chování v
průběhu času stupňuje, což snižuje schopnost oběti i agresora toto chování zastavit a pracovat na
nápravě narušeného vztahu.
Klíčové charakteristiky domácího násilí:



Je opakované.
Je neveřejné, probíhá v soukromí domácnosti.



Eskaluje. Domácí násilí se stupňuje jak ve svých formách (od urážek a ponižování až
k fyzickému násilí), tak i ve své hloubce (od první facky až po velice brutální
napadání, jež může vést k ohrožení na životě).



Role oběti a agresora jsou jasně rozdělené, nezaměňují se.



Zcela zásadní pro identifikaci násilí je zneužívání moci a kontroly, která v oběti
vzbuzuje strach.
Pachatel bývá násilný většinou jen ke své oběti, nikoli navenek, mívá „dvojí tvář“.
Okolí se může jevit sympatický. Pouze část pachatelů je agresivní i navenek.




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



K domácímu násilí dochází v cyklech: znamená to, že se střídají období vzrůstání
napětí a násilí, období relativního klidu a opětovného narůstání tenze a opětovného
násilí.
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Chování oběti je zaměřeno na zajištění přežití (např. minimalizace nebo snižování
násilí, přebírání odpovědnosti za násilí, ochrana násilníka, setrvávání v násilném
vztahu).
Psychické násilí
Patří sem např.: zastrašování, výhružky; zvýšená kontrola; ponižování a neustále kritizování;
odpírání spánku, sledování, vyhrožování sebevraždou, zpochybňování hodnoty jedince a jeho
hodnot i duševního zdraví; vyhrožování a vydírání; nucení k naprosté poslušnosti aj.
Agresor v rámci psychického násilí mnohdy využívá i další osoby (vyhrožování, že děti
nebude mít druhá osoba ráda, že jimi opovrhuje; ponižování a urážení např. rodičů; vyhrožování
násilím vůči dalším blízkým osobám aj.).
Psychické násilí má silné dopady na sebehodnocení a sebevědomí oběti, která obvykle po
čase přijme sebeobraz, který jí vnucuje agresor. To velmi snižuje schopnost danou situaci řešit a
opustit agresora.
Fyzické násilí
Jakékoli opakované, násilné projevy mezi blízkými osobami, kdy jedna osoba je vždy obětí,
druhá agresorem. Fyzické násilí může i nemusí zanechávat viditelné následky. Může vést k
vážnému ohrožení zdraví i života jedince, vždy negativně ovlivňuje jeho psychiku.
Sexuální násilí/zneužívání
Nejčastějšími formami jsou znásilnění, donucení k odmítaným sexuálním praktikám,
osahávání aj., může mít ale i verbální podobu spočívající ve slovní produkci se sexuálním
podtextem nebo v nucení ke sledování pornografie apod. Agresor často zneužívá závislého
postavení oběti.
Ekonomické zneužívání
Nejčastěji se projevuje v zamezení přístupu k jakýmkoli prostředkům, v systematickém
nátlaku např. v nátlaku na přepsání nemovitých statků, nucení k převzetí dluhů aj.
Sociální násilí/izolace
Jedná se o formu psychického násilí. Agresor oběť izoluje od její rodiny a přátel, zamezuje
jí v kontaktu se světem (zákaz vycházek, odejmutí telefonu apod.), izoluje ji od informací o vnějším
světě a veřejném dění.
Děti, které jsou vystaveny násilí mezi rodiči, na tuto situaci reagují podobnými symptomy,
jako děti, které jsou samy týrány a zneužívány. Strach a bezmoc totiž zažívají i ty děti, které násilí
„jen“ vidí nebo slyší. Násilí se totiž dotýká všech členů rodiny a celého jejího systému. Pokud se
navíc dítě rozhodne oběť bránit, vystavuje se samo nebezpečí přímého fyzického, ale i psychického
násilí.
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Povinnosti a omezení školy
Včasná identifikace domácího násilí v rodině žáka a studenta může vést k dřívější a
efektivnější podpoře a intervenci pro děti a jejich rodiny. Škola tedy obvykle nemůže být tím, kdo
primárně zasahuje do řešení situace v rodině. Učitelé ale musí vědět, jak v takových případech
postupovat, aby jejich intervence násilí v rodině ještě více nevystupňovala. Není úlohou pedagoga,
usuzovat na domácí násilí na základě svých pocitů, vyvozovat je z chování a projevů dítěte.
Pedagog je však povinen jednat v okamžiku, kdy se mu například dítě svěří, či pokud zaznamená
dlouhodobé nezpochybnitelné známky násilí páchaném na dítěti (podvýživa, modřiny aj.). 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. Učitel nemůže poskytovat
terapeutické služby, nutit dítě k výpovědi či intervenovat v rodině.
Kdo řeší a s kým spolupracuje
Pro efektivní pomoc obětem domácího násilí, ale i jejich dětem, které jsou situací v rodině
ovlivněny, je nezbytná spolupráce poskytovatelů služeb a klíčových institucí a organizací. Jedná se
o orgány sociálně právní ochrany dětí, které by v případech, kdy jsou děti svědky násilí v rodině,
měly spolupracovat s Policií ČR, soudy, se specializovanými centry pro oběti domácího násilí,
bezpečnými azylovými domy. Někdy je nezbytná také spolupráce s lékaři a zdravotnickými
zařízeními, školou atd.
Kvalitní první intervence může významně ovlivnit, zda oběť bude spolupracovat a nebude
ohrožen její život a život nebo vývoj dětí v domácnosti. Pracovnice orgánů sociálně právní ochrany
dětí sehrávají klíčovou roli v identifikaci ohrožených dětí, nasměrování dětí a jejich matek k
vyhledání adekvátní pomoci a také k zajištění vhodných podmínek pro sociální změnu. Na oddělení
sociálně právní ochrany dětí se školy, lékaři i oběti domácího násilí obracejí zejména v situacích,
kdy k násilí v rodině již nějakou dobu dochází a jsou jím ohroženy i nezletilé děti (jako svědci násilí
mezi rodiči nebo přímo jako oběti). Sama oběť se na tyto instituce obrací zejména v případech, kdy
se rozhodne násilný vztah ukončit a hledá možnosti azylového ubytování, žádá o úpravu poměrů k
nezletilým dětem nebo se ocitla v sociální nouzi.
Není neobvyklé, že se oběti násilí na oddělení sociálně právní ochrany dětí obracejí v první
fázi spíše se zástupnými problémy, neidentifikují se s rolí oběti, případně se stydí o násilí hovořit a
jako primární problém uvádějí jiné důvody.
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Na Policii ČR se osoby ohrožené domácím násilím obracejí zejména v situacích eskalace
násilí a přímého ohrožení či v situacích, kdy akutní ohrožení násilím již pominulo a oběť chce podat
na pachatele trestní oznámení. Úloha policie v případech domácího násilí spočívá zejména v
intervenci a v poskytnutí ochrany oběti. Následně probíhá vyšetřování s cílem shromáždění faktů a
důkazů a zajištění řádné pomoci od dalších organizací.
Školy se na policii obracejí v případě podezření na trestný čin týrání dítěte.
Lékaři a pracovníci zdravotnických zařízení mohou být jedni z prvních, na koho se oběť
domácího násilí obrátí, a to zejména v situacích bezprostředně po útoku. Oznamovací povinnost
mají ale lékaři pouze v případě zranění dětí nebo osob, které byly z nějakého důvodu svěřeny do
péče jiné osoby.
Neziskové organizace - pro oběti násilí a jejich příbuzné:


Asociace pracovníků intervenčních center (adresář všech center v celé ČR): www.domaci-nasili.cz



DONA linka (nonstop telefonická linka): www.donalinka.cz



Bílý kruh bezpečí: www.bkb.cz



ROSA, (centrum pro ženy, oběti domácího násilí): www.rosa-os.cz (specializovaná poradna, azylový
dům, telefonická krizová pomoc 602 246 102)



Adresář rodinných poraden: www.amrp.cz



Adresář občanských poraden: www.obcanskeporadny.cz



Adresář linek důvěry: www.capld.cz

Pomoc pro děti:


Dětské krizové centrum Praha www.ditekrize.cz



Linka bezpečí dětí a mládeže linkabezpeci.cz tel.: 116 111



Gaudia (program sociální inkluze pro násilné osoby a osoby mající problém se zvládáním agrese):
www.gaudia.cz



Triangl - centrum pro rodinu - www.csspraha.cz/triangl -individuální terapie a poradenství pro děti,
dospívající a dospělé klienty (vztahové, emoční, komunikační aj. potíže), adaptační a intervenční
programy pro třídy ZŠ, profesní podpora pedagogům



Dům Tří přání - www.dumtriprani.cz azylový dům, pomoc rodinám v přechodné krizi, pro děti se
syndromem CAN

Pokud získá pracovník školy hodnověrným způsobem poznatky o tom, že někdo připravuje,
páchá nebo již spáchal jednání, které lze posoudit jako týrání dítěte, má podle platných zákonů tzv.
oznamovací povinnost. V případě zanedbání této povinnosti nastupuje pro tuto osobu trestní
odpovědnost za nepřekažení nebo neoznámení trestného činu. Každý, kdo přijde do kontaktu s
dětmi v roli obětí násilí, má právo obrátit se na orgán sociálně právní ochrany dítěte a upozornit na
porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, nebo na
skutečnosti, že na dětech byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost,
mravní vývoj nebo je podezření ze spáchání takového činu; nebo jsou děti ohrožovány násilím mezi
rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte.
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Jakmile se tedy kdokoli ve škole dozví o násilí páchaném na dítěti, pak by toto jeho
oznámení orgánům činným v trestním řízení mělo být bezodkladné. Souběžně je povinností školy
informovat také orgán sociálně-právní ochrany dětí.
Co může dělat učitel, pokud má podezření na domácí násilí a zároveň týrání dítěte a rodiče
odmítají se školou komunikovat?
V první řadě by se škola měla snažit komunikovat s obětí domácího násilí a přimět jí situaci
v zájmu dítěte řešit – například odkázáním na centra pomoci pro oběti domácího násilí. Pokud
přesto rodič odmítá komunikovat, má škola v případě podezření na trestný čin povinnost dát podnět
policii, informovat OSPOD – sociální pracovnice může vyšetření dítěte psychologem nařídit.
Psycholog ale nesmí dát zprávu o vyšetření učiteli bez informovaného souhlasu rodičů. Podněty je
možné dávat i přímo státnímu zastupitelství a jako oznamovatel žádat, aby byla škola informována
o přijatých opatřeních ve lhůtě do 30 dnů.
Škola musí popsat skutečný stav, který je příčinou podezření na trestný čin a samozřejmě
vychází z okolností a ze situace, z jaké se o podezření spáchání trestného činu dozvěděla. Pokud se
později trestný čin neprokáže, nemůže být pracovník školy odsouzen za pomluvu. Navíc OSPOD
musí zachovat mlčenlivost o oznamovateli.
Může dítě samo iniciovat svou ochranu?
Dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany, školy, školská zařízení a
zdravotnická zařízení o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv. Tyto orgány,
právnické a fyzické osoby a pověřené osoby jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc.
Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu
dítěte Škola versus rodiče V případech těžkého násilí bývá často řešením rozvod partnerů. Proto by
měla škola vědět, který z rodičů má dítě svěřené do své péče a zejména kdy a za jakých podmínek
má druhý rodič soudně či dohodou určený styk s dítětem.
Pokud je styk druhého rodiče s dítětem soudně upraven či omezen (např. styk pouze za
přítomnosti kurátora), měl by první rodič školu o tomto opatření informovat. Rovněž by měl škole
poskytnout rozhodnutí či dohodu o úpravě styku. Škola pak postupuje v souladu se soudním
rozhodnutím či dohodou rodičů. Pokud se druhý rodič i přes soudem nařízené omezení domáhá
styku s dítětem na půdě školy, neměla by škola dítě rodiči vydat. Škola by v takovém případě měla
ihned informovat druhého rodiče. Dále by měla doporučit rodiči, který se styku domáhá, aby se pro
řešení této otázky obrátil na orgán sociálně právní ochrany dětí, nikoli na školu, která nemá v
kompetenci takové situace řešit a ani je zprostředkovávat. Je možné zde odkázat na povinnost žáka,
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který musí dodržovat školní a vnitřní řád a pokyny školy a plnit pokyny pedagogických pracovníků
škol vydané v souladu s tímto řádem.
Jak postupovat
Primární prevence nespecifická
Primární nespecifická prevence spočívá v posilování sebevědomí dítěte, nespecifická)
schopnosti říci „ne“, podpoře funkčních sociálních vztahů aj. V rámci prevence by se škola měla
zaměřit zejména na rozvoj schopnosti řešit konfliktní situace nenásilným a bezpečným způsobem.
Děti by měly mít informace o nebezpečných situacích, kdo jim a jak může pomoci v případě
ohrožení, jak a komu mohou telefonovat, pokud se cítí ohrožené. Děti by měly umět nejen znát své
hranice, ale i pojmenovávat a vyjadřovat své emoce.
Primární prevence specifická
Spočívá zejména v seznámení dětí s jejich právy a povinnostmi a to adekvátně jejich věku.
Děti by měly být seznámeny zejména s tím, že:


domácí násilí má různé formy



násilné chování v rodině není omluvitelné




mýty týkající se domácího násilí (např. ženy si za to mohou samy; násilí se týká jen
sociálně slabších vrstev; domácí násilí se týká jen minima rodina aj.) neplatí
za násilí může ten, kdo jej koná, protože si sám volí, jak se bude chovat



každý má právo rozhodovat o sobě samém



každý má právo vyjádřit nesouhlas, pokud se mu nelíbí, co druhý dělá



nikdo se nesmí dítěte dotýkat se sexuálním podtextem a ani jej k sexuálním
praktikám nutit



na koho se v rámci školy mohou obrátit se svými starostmi (školní psycholog,
výchovný poradce apod.), jaké existují neziskové organizace apod.



jak říci NE, stanovit si hranice a bránit se násilí (nikoli však fyzicky)



jak vypadají zdravé a nezdravé vztahy



hranice ve vztahu, co už je kontrola, slídění, násilí



jaké jsou varovné signály začínajícího násilí - proč si někdo nechá násilí líbit a
nedokáže říci „Stop“



co jsou to genderové stereotypy (např. muž musí být silný, chlap nebrečí…)



jak se cítit bezpečně ve vztahu, na ulici i doma (prevence znásilnění)



jak zvládat vztek



co je stalking a v čem spočívá jeho nebezpečí



zneužívání na sociálních sítích (jaké počínání ve virtuálním prostoru je trestným
činem; jak minimalizovat riziko sledování na sociálních sítích).
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Působení na děti, které se s domácím násilím setkali ať již ve formě obětí či svědků náleží
odborníkům (psychologům, terapeutům, příp. psychiatrům), nikoli škole. Pedagog by však (pokud
ví, že dítě bylo obětí, svědkem násilí) měl toto zohlednit ve svém přístupu k dítěti a třídě jako celku
– měl by se k dítěti chovat stejně jako k ostatním (zbytečně nelitovat apod.), ale zároveň by měl být
opatrný ve svých výrocích a hodnoceních, aby zbytečně dítěti neublížil.
Co dělat?
Jak se vyvarovat chyb, pokud už s obětí hovoříte:


Povzbuďte oběť, aby vyhledala pomoc v organizacích pomáhajících obětem domácího
násilí.



V případě náhlé traumatické situace doporučte vyhledat krizové centrum, např. Riaps.



Uklidněte oběť, že nebudete o situaci hovořit s agresorem.



Sdělte dospělé osobě (obvykle rodič neagresor), že ona musí ochránit své dítě před násilím.



Jasně si vymezte, kdy už musíte situaci oznámit Oddělení sociálně právní ochrany dětí –
podezření na týrání dítěte.

Doporučené postupy
1. Pokud se dítě samo svěří učiteli, měl by mu učitel projevit důvěru, nebagatelizovat jeho
sdělení, neobviňovat jej ze lži a podpořit jej.
2.

Měl by jej informovat o tom, že se na domácí násilí (splní-li skutkovou podstatu trestného
činu) vztahuje ohlašovací povinnost a on musí jednat v souladu s ní.

3. Není úlohou učitele domácí násilí „diagnostikovat“, ani intervenovat v rodině.
4. Rolí učitele je zprostředkovat dítěti potřebné informace a přizvat k řešení situace odborníky,
kteří se dané problematice systematicky věnují.
Když se dítě pedagogovi svěří:
Klaďte dítěti otevřené otázky, které umožňují, aby Vám svými slovy popsalo, co se stalo:
1. Řekni mi, co se stalo…
2. Co se stalo potom?
3. Kde jsi přišel/a k této modřině?
Nepokládejte otázky, které:
1. již obsahují domněnky, co se stalo nebo kdo to způsobil, např.: „Tu modřinu máš od toho,
jak tě maminka uhodila?“
2. opakují, co Vám již dítě řeklo, např.: „Jsi si jistý, že to byl strýček Pavel?“ (dítě si pak může
myslet, že mu nevěříte)
3. se dotazují na to, proč se to stalo (děti si pak často myslí, že je z násilí obviňujete)
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Co by mělo v případném rozhovoru určitě zaznít?
1. Násilí a to, co se doma odehrává, není vinou dítěte.
2. Za násilí nemohou ani sourozenci.
3. Za násilí je odpovědný ten, kdo jej vykonává.
4. Je velmi dobře, že se rozhodlo o situaci někomu říci.
5. Nikdo nemá právo se k někomu chovat násilně a to ani v rodině, ani když je silnější, ani
když je to rodič.
6. Násilí dítě nemůže zastavit samo, ale jen s pomocí okolí, proto je tak důležité, že se svěřilo.
Pokud se na pedagoga obrátí rodič – oběť domácího násilí, měl by jej pedagog odkázat na
další odborníky, kteří se této problematice systematicky věnují.
Nevhodné postupy
1. Úlohou školy není intervence v rodině.
2. V případě podezření na domácí násilí je zcela nevhodné řešit situaci s možným agresorem –
tento postup by se mohl obrátit proti dítěti.
3. Škola nemůže poskytovat terapeutické služby.
4. Pedagog by se měl rovněž vyhnout postupům, které mohou dítě poškodit (stigmatizovat,
traumatizovat jej apod.), jako je např.: - otevřené řešení podezření před třídou; nepřiměřený tlak na dítě, aby hovořilo o problému doma; - obvinění ze lži.
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