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1 Vysvětlení hlavních pojmů  

Nežádoucí jevy (sociálně patologické): jde o jakékoliv projevy chování, negativně se odchylující 

od závazných nebo akceptovaných norem – různé formy závislostí, násilí, nesnášenlivosti, 

zanedbávání školní docházky, zneužívání omamných látek, sprejerství, trestná činnost apod.  

Syndrom CAN: syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, který zahrnuje 

kategorie: fyzické týrání, psychické týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání, šikanování, 

systémové týrání, druhotné zraňování při vyšetřování samotného syndromu CAN...  

Šikana: zlomyslné obtěžování, týrání, sužování, pronásledování, opakované ubližování, kdy 

trýzněná osoba trpí často celé měsíce, celá léta. Pokud jde o zvlášť kruté ublížení, označujeme 

za šikanu i tuto událost, která se zatím neopakovala. Zásadně mluvíme o šikaně pouze tehdy, 

když je oběť z nějakého důvodu bezbranná a to:  

 fyzická slabost či neobratnost  

 izolovanost v kolektivu 

 psychická zvláštnost 

 agresoři útočící ve skupině  

Tabakismus: požívání tabákových výrobků  

Vandalismus: svévolné ničení věcí, jehož skrytým účelem je vybití nahromaděného napětí a 

agresivity  

2 Oznamovací povinnost  

Oznamovací povinnost je dána ustanoveními § 167, 168 trestního zákona č. 140/1961 Sb. 

(povinnost oznámit všechny trestné činy v něm uvedené). Všichni zaměstnanci ohlašují řediteli 

školy své poznatky, které se týkající trestných činů páchaných na žácích a žáky. Jde zejména 

o tělesné, pohlavní a citové týrání, zanedbávání, šikanování, ohrožení žáků užívajících návykové 
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látky včetně alkoholu, podávání alkoholických nápojů mládeži, útisk, ohrožení mravní výchovy, 

trestnou činnost žáků. Platí i pro situace odehrávající se mimo školní prostředí.  

Mimo oznamovací povinnost je každý zaměstnanec oprávněn upozornit na závadné 

chování dětí jejich rodiče a upozornit orgán sociálně právní ochrany dětí na porušení 

povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti (zákon 

č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, § 7).  

3 Spolupráce s Policií ČR  

Vychází ze závazného pokynu policejního prezidenta č. 9/1996 ze dne 18. 3. 1996, kterým se 

upravuje systém práce na úseku kriminality mládeže a trestné činnosti páchané na mládeži a 

zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR.  

Vstup policie do školy  

Vstupu do školy nesmí být policii bráněno, v případě požádání je policii poskytnuta vhodná 

místnost. Mezi školou a policií existuje dobrá spolupráce a vzájemný respekt  a vstřícnost 

v zájmu dětí a mládeže i v obecném zájmu.  

V případě pochybnosti, je nutné ověřit totožnost příslušníka policie telefonicky na pracovišti 

policie, které dotyčný příslušník uvedl a služebním průkazem doložil.  

Výslech žáka  

Nezletilé dítě lze předvolat k podání vysvětlení pouze prostřednictvím zákonných zástupců, 

orgánu o péče o děti nebo prostřednictvím školy. Při výslechu žáka ve škole zajistí ředitel 

pedagogický dozor. Žák nemůže a nesmí být ani slovně v souvislosti s výslechem napadán nebo 

jinak sankcionován. Škola musí předem vyrozumět o výslechu zákonného zástupce žáka, není-li 

to možné, musí tak učinit alespoň dodatečně.  

Předvedení žáka  

Policista si zajistí přítomnost pedagogického dozoru. Policista je povinen ihned vyrozumět 

zákonného zástupce předvedeného žáka. Při předvedení mimo prostory školy musí být 

přítomen též pedagogický dozor. Ve výjimečných případech a po předchozí dohodě 

s odpovědným pracovníkem policie vyrozumí škola zákonného zástupce žáka bezprostředně po 

souhlasu policie (ohrožení bezpečnosti žáků).  
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4 Postižitelnost dětí, trestní odpovědnost  

V současné době se do popředí staví práva dětí a jejich zákonných zástupců a do pozadí se 

nenápadně odsouvají povinnosti dětí a jejich odpovědnost za své chování a jednání. Přesto, 

podle věku rozlišujeme:  

 nezletilí 0 – 18 let  

 mladiství 15 – 18 let  

 děti 0 – 15 let  

Děti mladší 15 let nejsou trestně odpovědné, přesto jsou postižitelné dle zákona č. 218/2003 

Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Lze tedy 

přistoupit k jiným výchovným opatřením (dohled probačního úředníka, zařazení do výchovného 

programu ve středisku výchovné péče, ochranná výchova). U osob mladších 15 let přechází 

odpovědnost na jejich zákonné zástupce. Osoby starší 15 let jsou trestně odpovědné. 

 

5 Postupy při řešení problémových situací  

Zneužívání návykových látek  

Vychází ze zákona č. 140/1961, trestní zákon § 217, ohrožení mravní výchovy mládeže a zákona 

č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami.  

5.1 U žáka byly nalezeny nelegální drogy  

1. Odeberte za přítomnosti svědka látku a uložte ji na bezpečné místo (do školního sejfu) 

s písemným záznamem o případu. (Nalezenou drogu  zapečeťte v obálce a opatřete 

razítkem školy. Na obálku je napište datum, čas a místo zajištění látky. Minimalizujte 

zanechání otisků prstů pro případné následné šetření).  

2. Oznamte tuto skutečnost řediteli školy.  

3. Nesmíte bez svolení žáka provádět šetření. Toto je oprávněna pouze  Policie ČR.  

4. Ředitel školy informuje rodiče žáka a rozhodne, zda je nutné postoupit případ Policii ČR.  

5. Ředitel školy rozhodne o případném potrestání žáka (viz. klasifikační řád, školní řád).  
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6. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně, prokazatelným způsobem, oznámí a odůvodní 

výchovné opatření (Vyhláška č. 48/2005 Sb. § 17, (6)) zákonnému zástupci žáka.  

5.2 Ve škole se nachází žák pod vlivem drog, alkoholu, nebo trpí abstinenčními 

příznaky 

1. Pokud naleznete žáka pod vlivem drog, alkoholu nebo žáka trpícího abstinenčními příznaky, 

zajistěte mu bezpečnost. Svěřte ho okamžitě pod dohled třídního učitele, případně jiného 

učitele a nahlaste sekretariátu školy, aby okamžitě kontaktoval zákonného zástupce žáka. 

Podle možností zjistěte, co a kolik dítě požilo a zda nedošlo ke kombinaci více látek.  

2. Pokud je žák bezvládný, nedá se probudit, upadá do bezvědomí, chová se nepřiměřeně, má 

psychické problémy, utrpěl úraz nebo jeví další komplikace, vyhledejte lékařskou službu první 

pomoci. Je-li podezřelá látka nalezena u žáka, přidejte ji v zapečetěném stavu s razítkem 

školy přivolanému lékaři pro usnadnění lékařské intervence.  

3. Případ okamžitě nahlaste vedení školy.  

4. Proveďte ve spolupráci s výchovným poradcem či metodikem prevence zápis o daném 

případu.  

5. Ředitel školy informuje zákonného zástupce žáka a rozhodne, zda je nutné postoupit případ 

Policii ČR z důvodu zneužívání a distribuce drog.  

6. Po návratu žáka do školy provede třídní učitel, případně výchovný poradce, metodik 

prevence pohovor se žákem. Doporučí mu rozhovor s odborníkem přes linku důvěry, 

kontakt na odborníky ze zdravotnického zařízení, K-centra, PPP...  

7. Ředitel školy rozhodne o případném potrestání žáka (viz. klasifikační řád, školní řád).  

8. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně, prokazatelným způsobem, oznámí  a odůvodní 

výchovné opatření (Vyhláška č. 48/2005 Sb. § 17, (6)) zákonnému zástupci.  

5.3 Žák se vám svěří s tím, že užívá drogy  

1. Nabídněte radu a podporu nebo se obraťte na výchovného poradce či metodika prevence. 

Doporučte žákovi rozhovor s odborníkem např. ze zdravotnického zařízení, K-centra, PPP. 

Případně, s žákovým souhlasem, příslušné zařízení (např. PPP) okamžitě kontaktuje.  
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2. Nezletilého žáka je nutné citlivě přesvědčit o potřebě kontaktovat rodiče (zákonné zástupce) 

a vše jim vhodnou formou oznámit. Zachování mlčenlivosti vzhledem k věku žáka je 

nevyhovující pro obě strany.  

 

5.4 Ve škole byly nalezeny drogy nebo vybavení k jejich užívání 

1. Zajistěte drogy nebo vybavení s nimi související v přítomnosti dalšího zaměstnance školy. 

Nalezenou drogu zapečeťte v obálce a opatřete razítkem školy, na obálku napište datum, 

čas a místo zajištění látky a bezpečně uložte do školního sejfu s písemným záznamem 

o případu. Eliminujte vaše otisky prstů.    

2. Proveďte záznam o případu za přítomnosti svědka.  

3. Informujte ředitele školy nebo jeho zástupce.  

4. Ředitel školy nebo jeho zástupce kontaktuje policii.  

Pozn.:  Identifikaci látky provádí vždy Policie ČR (nikoliv vy, či další zaměstnanci školy).  

5.5 Žák je přistižen při prodeji drog 

1. Odeberte drogu a uložte ji na bezpečném místě (do školního sejfu) se záznamem o případu 

a za přítomnosti svědka. Eliminujte otisky prstů. Vše uložte v zapečetěné obálce opatřené 

razítkem školy, datem, časem a údajem o místě zabavení.  

2. Kontaktujte výchovného poradce či metodika prevence.  

3. Vše oznamte řediteli školy.  

4. Ředitel školy kontaktuje Policii ČR z důvodu porušení § 217 zákona č. 140/1961 Sb., trestního 

zákona, ohrožení mravní výchovy mládeže.  

5. Ředitel školy rozhodne o případném potrestání žáka (viz. klasifikační řád, školní řád).  

6. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně, prokazatelným způsobem, oznámí a odůvodní 

výchovné opatření (Vyhláška č. 48/2005 Sb. § 17, (6)) zákonnému zástupci.  

5.6 První pomoc při akutních intoxikacích 

1. Zamezte dalšímu požití drogy.  

2. Nenechte intoxikovanou osobu prochladnout.  
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3. Zajistěte dostatek tekutin (řiďte se potřebami a přáním intoxikovaného a do ničeho ho 

nenuťte).  

4. Nenechte intoxikovaného ani na okamžik o samotě. Neustále buďte v jeho blízkosti.   

5. Hovořte klidně, zřetelně a tichým hlasem.  

6. Chovejte se klidně, maximálně přirozeně a nenuceně.  

7. V řeči se vyvarujte užití mnohoznačných výrazů či obratů.  

8. Veškerá vaše komunikace (verbální i nonverbální) musí být jasná, jednoduchá a měla by co 

nejvíce reagovat na aktuální stav a požadavky intoxikovaného.  

9. Nehovořte v přítomnosti intoxikované osoby s žádnou třetí osobou tak, aby tomu 

intoxikovaný nerozuměl a nabyl dojmu, že se „něco“ za jeho zády děje.  

10. Hovořte co nejvíce s intoxikovaným (pokud sám nechce jinak), nenechte ho pohroužit se do 

vlastních myšlenek. Neustále ho hovorem nebo jiným způsobem vracejte zpět do reality a 

ujišťujte, že je v pořádku a všechny nepříjemné halucinace a stavy brzy pominou.  

11. Nepřipomínejte v žádném případě intoxikovanému jeho minulé či současné osobní 

problémy apod.  

12. Snažte se projevovat intoxikovanému blízkost a sounáležitost (nikoli však lítost), zejména v 

případě silnějších depresí či úzkosti.  

13. Snažte se zabránit zranění či úmyslnému sebepoškození intoxikovaného (při silnějších 

depresích se dosti často objevují sebevražedné tendence).  

14. Nenuťte do ničeho v žádném případě intoxikovaného proti jeho vůli ani ho nijak 

neomezujte. Pouze v krajním případě nezvladatelného neklidu nebo příliš výrazných a 

nezvladatelných sebepoškozujících sklonech intoxikovaného fyzicky omezte (např. 

přivázáním k židli (posteli) či jinak.). I nadále však nutně dodržujte předcházející postupy.  

5.7 Tabakismus  

Vychází ze zákona č. 140/1961, trestní zákon § 217, ohrožení mravní výchovy mládeže a zákona 

č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami, v § 6 je uvedena povinnost odepřít podávání nebo 

prodej těchto výrobků osobám, které nesplňují podmínky věku - 18 let. Zákonným zástupcům 
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nezletilých též ukládá dbát dodržování výše uvedených zákazů. Dle § 8 zákona č. 379/2005 Sb. 

se zakazuje kouřit ve vnitřních i vnějších prostorách školy.  

1. Uvidíte, že žák požívá tabákových výrobků. Upozorněte žáka na porušování školního řádu a 

oznamte věc třídnímu učiteli, který udělí výchovné opatření.   

2. Při opakovaném požívání tabákových výrobků se třídní učitel obrátí na metodika prevence, 

výchovného poradce a oznámí tuto skutečnost řediteli školy.  

3. Ředitel školy rozhodne o případném potrestání žáka (viz. klasifikační řád).  

4. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně prokazatelným způsobem oznámí a odůvodní 

výchovné opatření (Vyhláška č. 48/2005 Sb. § 17, (6)) zákonnému zástupci.  

5.8 Neomluvené či zvýšené omluvené absence studentů 

Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon §36, odst. 1 a 4, §22 odst. 1, písmeno a), odst. 

2 a odst. 3, písmeno a).: Povinnost zajistit docházku dětí má jejich zákonný zástupce, nikoliv 

škola.  

1. Dobu a způsob uvolnění žáka ze školního vyučování máme stanovenu ve školním řádu.  

2. Školní docházku žáků své třídy eviduje třídní učitel.  

Pozn.: Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, výchovný poradce a školní metodik 

prevence ve spolupráci s ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka. Součástí prevence je: 

 pravidelné zpracování dokumentace o absenci žáků  

 součinnost se zákonnými zástupci 

 analýza příčin záškoláctví včetně přijetí příslušných opatření  

 výchovné pohovory se žáky  

 konání výchovných komisí ve škole apod.  

3. Požadujte, pokud nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování a  

považujete-li  to za nezbytné, jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem či 

zletilým žákem i doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem. 

4. Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté 

nepřítomnosti žáka, nasvědčující zanedbávání školní docházky) požadujte jako součást 
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omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která 

nedosahuje délky tří dnů.  

5. O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informujte výchovného poradce, 

metodika prevence. Při zvýšené omluvené absenci ověřujte její věrohodnost. Neomluvenou 

nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řešte se zákonným zástupcem či zletilým 

žákem formou pohovoru, na který pozvete prokazatelným způsobem zákonného zástupce 

či zletilého žáka. Projednejte s nimi důvod nepřítomnosti a způsob omlouvání žákovy 

nepřítomnosti. Seznamte rodiče či zletilého žáka s možnými důsledky v případě nárůstu 

neomluvené nepřítomnosti. Proveďte zápis z pohovoru, do něhož uveďte způsob nápravy 

dohodnutý se zákonným zástupcem či zletilým žákem. Zákonný zástupce nebo zletilý žák 

zápis podepíše a obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu 

zákonným zástupcem nebo zletilým žákem do zápisu zaznamenejte.  

6. Při počtu neomluvených hodin nad 10 vyučovacích hodin svolává ředitel školy výchovnou 

komisi. Pozvání rodičů či zletilého žáka na jednání se provede prokazatelným způsobem. O 

průběhu a závěrech jednání komise se vyhotoví zápis, který zúčastněné osoby podepíší. 

Případná neúčast či odmítnutí podpisu se v zápisu zaznamenává. Každý účastník obdrží 

kopii zápisu.  

7. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy rozhodne o 

zaslání oznámení o pokračujícím záškoláctví příslušnému Oddělení sociálně právní ochrany 

dětí (OSPOD) nebo pověřenému obecnímu úřadu.  

Pozn.: Zákonní zástupci mohou být v tomto případě postiženi rozhodnutím správního orgánu 

pro přestupek a zaplatit pokutu (podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, 

ve znění pozdějších předpisů).  

8. Sledujte jak omluvenou, tak neomluvenou absenci žáka. V případě absence vyšší jak 100 

hodin za pololetí, sdělte skutečnost metodikovi prevence, výchovnému poradci, se 

současným uvedením příčin této zvýšené omluvené či neomluvené absence žáka. (Po 

dohodě s výchovným poradcem, metodikem prevence  pozvěte, pokud to budete 

považovat za nezbytné, k pohovoru zákonné zástupce žáka či zletilého žáka a zvýšenou 

absenci s nimi projednáte. O průběhu a závěrech jednání se provedete zápis, který 

zúčastněné osoby podepíší).  

Pozn.: V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní 

zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek, postoupí škola 
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v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako 

trestní oznámení pro podezření ohrožení mravní výchovy mládeže (§ 31, odst. 2 zákona č. 

200/1990 Sb., o přestupcích a § 217 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona). Jedná se 

především o zanedbání péče o školní docházku a nebezpečí zpustnutí (umožnění vést zahálčivý 

život).  

5.9 Šikana  

1. Konfrontuje svoje pozorování s dalšími kolegy.  

2. Podezření o šikaně oznamte vedení školy, metodikovi prevence a výchovnému poradci.  

3. Pokuste se ve spolupráci s ostatními kolegy nalézt vhodné svědky.  

4. Proveďte ve spolupráci s výchovným poradcem a metodikem prevence individuální, 

případně konfrontační rozhovory se svědky - spolužáky (nikoli však konfrontaci obětí a 

agresorů). Udělejte stručný zápis a nechte ho podepsat.  

5. Spojte se s rodiči případné oběti a konzultuje s nimi znaky možné šikany. Vyslechněte ve 

spolupráci s výchovným poradcem, metodikem prevence oběť, zaručte jí diskrétnost a 

důvěrnost poskytnutých informací. Udělejte zápis.  

Pozn.: Pokud rodiče nebudou schopni sami dítěti pomoci, nabídněte jim psychoterapeutickou 

péči na PPP nebo jiném poradenském pracovišti.  

6. Ve spolupráci s výchovným poradcem, metodikem prevence proveďte rozhovor s 

agresorem (agresory), udělejte stručný zápis.  

Pozn.: Výslech agresora by měl být pro něj překvapením. Jde-li o více pachatelů, soustřeďte se 

na rozpory ve výpovědích. O každé výpovědi musí být pořízen zápis s podpisy zúčastněných.  

7. Po zjištění všech skutečností svolá ředitel školy výchovnou komisi a ta navrhne další postup. 

Pokud je stupeň šikany shledán pro školu obtížně řešitelným, kontaktuje metodika prevence 

PPP a vyžádá odbornou pomoc.  

8. Agresor musí být potrestán, výše trestu bude záviset na tom, zda se jedná o první případ 

nebo opakující se záležitost. Spojíte se s rodiči agresora a oznámíte jim, jaké výchovné 

opatření vůči jejich dítěti bude použito. O průběhu jednání s rodiči proveďte stručný zápis.  

9. Pozvěte rodiče oběti, seznámíte je se situací, pořídíte stručný zápis.  
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10. Teprve po všech výše jmenovaných krocích rozeberete, případně ve spolupráci s výchovným 

poradcem, situaci ve třídě a oznámíte potrestání viníků.  

11. Sledujete dále situaci ve třídě, sledujete oběť i agresora.  

Pozn.: Došlo-li k závažnějšímu případu šikanování, oznámí tuto skutečnost ředitel školy Policii 

ČR. Pojem šikana trestní zákoník nezná, jednání pachatelů je tedy nejčastěji posuzováno podle § 

235 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona - vydírání a § 231- omezování osobní svobody.  

5.10 Brutální skupinové násilí vůči oběti, tzv. „školní lynčování“ 

1. Jste-li svědkem skupinového násilí, okamžitě zasáhněte a zachraňte oběť. Pokud vyhodnotíte 

situaci jako neřešitelnou, ohrožující váš život, volejte policii, případně další pomoc.  

2. Nutná domluva všech pedagogů a vedení školy na spolupráci a postupu vyšetřování.  

3. Pokud je to možné, zabraňte domluvě agresorů na křivé výpovědi.  

4. Ředitel školy tuto skutečnost nahlásí na Policii ČR.  

5. Ředitel školy pozve, (účastní-li se šikanování většina problémové skupiny, nebo jsou-li normy 

agresorů většinou akceptovány), odborníka - specialistu na problematiku šikanování (z PPP, 

střediska výchovné péče, krizového centra apod.)  

6. Ředitel školy věc oznámí rodičům oběti i agresorů. Rodičům oběti i agresora (agresorů) 

nabídne psychoterapeutickou péči na PPP nebo jiném poradenském pracovišti. Rodičům 

agresora (agresorů) oznámí, jaké výchovné opatření vůči jejich dítěti bude použito. O 

průběhu jednání s rodiči provede stručný zápis.  

5.11 Krádež  

Legislativní oporou mimo školní řád je § 247 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona – krádež 

a § 249 – neoprávněné užívání cizí věci a skutečnost přechodu odpovědnosti z dítěte na jeho 

zákonného zástupce - zákon č. 218/2003 Sb.  

1. Oznamte krádež třídnímu učiteli a pokuste se zjistit informace, které by vedly ke zdárnému 

vyřešení.  

2. Kontaktujte metodika prevence, výchovného poradce a vedení školy.  

3. Ředitel školy rozhodne o předání případu Policii ČR.  

4. Třídní učitel nebo ředitel školy rozhodne o případném potrestání žáka (viz. klasifikační řád).  
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5. Třídní učitel nebo ředitel školy neprodleně prokazatelným způsobem oznámí a odůvodní 

výchovné opatření (Vyhláška č. 48/2005 Sb. § 17, (6)) zákonnému zástupci.  

5.12 Vandalství  

Legislativní oporou mimo školní řád je ustanovení zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon - 

trestný čin Poškozování cizí věci (§ 257) a zákon č. 40/1964., občanský zákoník -  odpovědnost 

za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání (§ 422, kde je 

stanovená společná zodpovědnost nezletilého a jeho zákonného zástupce).  

1. Pokuste se zjistit motiv činu, přiznání, příp. svědky vandalství.  

2. Kontaktujte vedení školy a metodika prevence, pokud nedojde k nápravě poškozené věci a 

sebeuvědomění vandalského jednání žáka.  

Pozn.: Při závažnějším poškození věcí třídní učitel, popřípadě vedení školy informuje zákonné 

zástupce.  

Je-li shledána neochota k nápravě vandalského činu a jedná se o škodu velkého rozsahu, ředitel 

školy kontaktuje Policii ČR.   

5.13 Ohrožení mravnosti  

Zjistíte, že jsou uváděny do oběhu, rozšiřovány či zveřejňovány materiály ohrožující mravnost, 

v nichž se projevuje neúcta k člověku, propaguje násilí nebo se jedná o pornografii.  

1. Materiály odeberte a uložte je na bezpečné místo (do školního sejfu) s písemným záznamem 

o případu.  

2. Oznamte tuto skutečnost řediteli školy.  

3. Ředitel školy informuje rodiče žáka a rozhodne, zda je nutné postoupit případ Policii ČR.  

4. Ředitel školy rozhodne o případném potrestání žáka (viz. klasifikační řád, školní řád).  

5. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně prokazatelným způsobem oznámí  a odůvodní 

výchovné opatření (Vyhláška č. 48/2005 Sb. § 17, (6)) zákonnému zástupci.  
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5.14 Podezření na syndrom CAN  

Vychází z Úmluvy o právech dítěte. Postup řešení musí vždy citlivý a samotné dítě musí být 

dostatečně ochráněno. Musíme též vycházet z postulátu, že dítěti vždy věříme, ale prověříme si 

dané informace. Významným zdrojem informací mohou být kamarádi poškozeného  k nimž se, 

z praxe, častěji obrací než k dospělým. Sběr těchto informací musí být veden nanejvýš 

profesionálně. Je nutné jednat rychle a připravit se na nepříjemný tlak okolí, zejména rodiny.  

1. Oznamte podezření na týrání dítěte mimo prostředí školy řediteli školy a metodikovi 

prevence 

2. Ředitel školy informuje Oddělení sociálně právní ochrany dětí, příp. Policii ČR.  

3. Neprodleně informuje zákonné zástupce, pokud nedojde k jiným instrukcím od  OSPODu, 

Policie ČR.  

6 Závěr 

Tento manuál má usnadnit vaši práci a umožnit eliminaci chyb v postupech řešení složitých 

situací. Je důležité si uvědomit, že na prvním místě jde o dítě samotné a je tedy nutné 

zakomponovat do hlavních kroků také lidský přístup, který má za cíl ochranu dítěte před 

stresujícími faktory a snahu o pochopení jeho jednání. Ne vždy je totiž přímočaré řešení 

problému tou nejlepší cestou. Vždy je nutné, aby náprava věcí vycházela ze žáka samotného, 

on musí mít snahu o vstřícnost a sebekritiku. Pokud chceme jednat s rodiči (zákonnými zástupci) 

o problémovém chování jejich dětí, je osvědčená společná schůzka rodič, žák, metodik 

prevence, třídní učitel. Vhodná a především vstřícná komunikace s rodiči je prvořadá. Pokud 

však zjistíme, že nebyly podniknuty žádné nápravné kroky ze strany zákonných zástupců, 

zletilých samotných, můžeme využít dalších legislativních opatření. 

Dobrým preventivním krokem může být i souhlas s orientačním testováním na OPL. 
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7 Strategické kontakty 

Pedagogicko psychologická poradna Havlíčkův Brod 

Telefon: +420 569 422 171 

e-mail: ppp@hbnet.cz 

Policie ČR - Obvodní oddělení Ledeč nad Sázavou 

Telefon: +420 974 271 721 

e-mail: hboopledec@mvcr.cz 

Poliklinika / Nemocnice Ledeč - Háj 

Telefon: +420 569 726 000-1 

e-mail: info@nemledec.cz  

OSPOD - MÚ Světlá nad Sázavou - Adamová Dana 

Telefon: +420 569 496 690 

e-mail: adamova@svetlans.cz 

  

mailto:ppp@hbnet.cz
mailto:hboopledec@mvcr.cz
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Souhlas zletilého žáka a studenta nebo zákonného zástupce nezletilého 

žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL 

Souhlasné prohlášení zákonného zástupce - zletilce* k možnosti orientačního testování 

přítomnosti návykových látek v lidském organismu v průběhu školního roku ………………………….. . 

 

Způsob testování: 

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

zkoušky ze slin. 

 

Jméno žáka: 

....................................................................................................................................... 

Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého 

syna/dcery, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení 

jeho/jejího zdraví. 

 

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

 

podpis zákonného zástupce, zletilce* 

 

* Nehodící se škrtněte 


