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Krizový plán školy
Krizový plán vymezuje nejčastější rizikové formy chování, které by se mohly vyskytnout
dle zkušeností na jiných školách a jsou uvedeny v Metodickém doporučení k primární
prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
č.j.21291/2010-28 a v jeho jednotlivých přílohách. Poskytuje stručný návod zaměstnancům
školy, co dělat v těchto krizových situacích. Krizový plán školy je sestavován za pomocí
členů školního poradenského pracoviště na naší škole. Bude modifikován pokaždé,
jakmile se objeví situace nová a dosud neznámá.
Správné zhodnocení vzniklé situace
Jakmile zjistíme, že se něco děje, jsme postaveni před některou z těchto voleb:
Je situaci nutné řešit hned? Je nutné řešit ji vůbec? Nešlo by ji odložit? Máme o ní mluvit?
Je třeba ji někomu hlásit? Nemůže ji vyřešit někdo jiný? Mají o ní vědět rodiče?
V první řadě máme připravený seznam klíčových otázek, které si každý zaměstnanec,
který je nucen vzniklou problémovou situaci řešit, má okamžitě položit. Na každou otázku
máme připravená vzorová řešení pro odpovědi ANO i NE. Takto postupujeme pomocí
klíčových otázek, až dospějeme k rozhodnutí.
Příklad seznamu klíčových otázek:
1) Došlo k nějakému zranění? Je akutně ohrožen něčí život nebo zdraví?
ANO: Soustřeďte se pouze na první pomoc. Pošlete kohokoliv pro další dospělou osobu.
Podle situace volejte záchrannou službu 155.
NE: Situaci není nutné řešit okamžitě, máte čas se rozmyslet. Uklidněte se, nespěchejte a
položte si další otázku:
2) Mohu, chci a dokážu to řešit právě já a právě teď?
ANO: Začněte se ptát žáků, co se přesně stalo. Problém rozkryjte, pojmenujte a
rozmyslete si řešení.
NE: Problém nechte otevřený, kontaktujte školního metodika prevence a řešení s ním
konzultujte. Jste-li sám školní metodik prevence, kontaktujte třídního učitele, výchovného
poradce a vedení školy. V týmu situaci zhodnoťte a řešte.
V každé fázi rozhodování mějte na paměti, že musíte stále sledovat nejvyšší zájem.
Situace, kdy dojde k akutnímu ohrožení života nebo zdraví, je sice nanejvýš hrozivá, ale
pro rozhodování zdaleka nejjednodušší. V ostatních případech totiž neplatí, že každé
řešení je lepší než pasivita. Některá řešení jsou mnohem horší než neřešení.
V každé jiné chvíli, než je akutní stav, musíte totiž myslet na více věcí současně:
• musíte ochránit oběť
• musíte ochránit pověst školy
• musíte ochránit své kolegy
• musíte ochránit sami sebe

Důležité body pro rozhodování:
• naučte se "třídit raněné"
• v situaci akutního ohrožení neváhejte, konejte rychle a jednoznačně bez ohledu na to, co
to pro školu bude znamenat
• naučte se pokládat klíčové otázky
• jestliže nejde o akutní situaci, dobře si promyslete další postup
• když nemůžete situaci zlepšit, alespoň ji nezhoršujte
• buďte znalí svých oznamovacích povinností
TABÁKOVÉ VÝROBKY
Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit.1 Kouřit zde nesmějí žádné
osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.
(1) Prostory školy jsou označeny viditelným textem doplněným grafickou značkou
zákazu kouření.2
(2) Školním řádem je kouření v prostorách školy zakázáno a jsou stanoveny sankce za
porušování tohoto zákazu.3
Žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době
školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných
(1) Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci
pokračovat.
(2) Zaměstnanec školy dále oznámí událost metodikovi prevence a řediteli školy,
následně je informován třídní učitel.
(3) O události se sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho
má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy.4
(4) Třídní učitel informuje zákonného zástupce nezletilého žáka o porušení zákazu
kouření.
(5) V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže
se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany dětí obce
s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dětí
vyžadovat pomoc.
(6) Z konzumace tabákových výrobků ve škole se vyvodí sankce stanovené školním
řádem.

1 § 8 odst. 1 b) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů.
2 § 9 odst. 1 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů.
3 § 30 odst. 1 c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb.,
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních – metodické a koordinační činnosti odst. 9.
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ALKOHOL
(1) Školním řádem je stanoven zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době
školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných.5
(2) Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo
přestupkem.
Žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního
vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných
(1) Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci

pokračovat.

(2)

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

(3)

V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a
životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.

(4)

Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, zaměstnanec školy dále oznámí událost
metodikovi prevence a řediteli školy, následně je informován třídní učitel.

(5)

O události se sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho
má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy.

(6)

V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned
zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně
způsobilý k pobytu ve škole.

(7)

Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní
ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od
orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat
pomoc.

(8)

Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i
v případě, kdy je žák schopen výuky.

(9)

Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálněprávní ochrany dítěte.6 Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu
obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.

(10) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola
potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
Nález alkoholu ve škole
(1) V případě, kdy zaměstnanci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují
takto:
a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.
d) Zpracují stručný záznam o události.
§ 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
6
§ 10 odst. 4 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
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(2)

V případě, kdy zaměstnanec školy zadrží u některého žáka alkohol, postupuje
takto:
a) Zabavenou tekutinu nepodrobuje žádnému testu ke zjištění její chemické
struktury.
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy a školního metodika prevence, následně
je informován třídní učitel.
c) O nálezu se sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol
nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u
kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat
odmítá, uvede se tato skutečnost do zápisu. Zápis záznamu založí školní
metodik prevence do své agendy.7
d) Třídní učitel o nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se
jedná o opakovaný nález u téhož žáka, ředitel školy informuje i orgán sociálněprávní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka,
který se jím intoxikoval, předá se zajištěná tekutina přivolanému lékaři.
NÁVYKOVÉ LÁTKY (NL)

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.8 Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.
(1) Školním řádem je stanoven zákaz užívání NL a jejich distribuce a přechovávání.
Současně je stanoven zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem se
stanovuje rovněž sankce za porušení zákazu.
(2) Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin
nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a
188 a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí,9 se sám vystavuje
trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR
nebo státnímu zástupci.
Konzumace NL ve škole
(1)

V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci NL v prostorách školy 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 a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci
pokračovat.

(3)

Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších
zaměstnanec školy 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 nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.

okolností,

příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních – metodické a koordinační činnosti odst. 9.
8
§ 187, § 187a, § 188 a § 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
9
§ 167 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
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(5)

Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje zaměstnanec školy podle školního řádu
školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy a metodika
prevence, následně je informován třídní učitel.

(6)

V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned
zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně
způsobilý k pobytu ve škole.

(7)

V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola
ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně
způsobilý k pobytu ve škole.

(8)

Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní
ochrany dětí a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany
dětí vyžadovat pomoc.

(9)

Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval NL ve škole i
v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy).

(10) Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.10
Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa
bydliště dítěte.
(11) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců poskytne škola
informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
(12) Z konzumace NL ve škole se vyvodí sankce stanovené školním řádem. Rozlišuje se
distributor od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem.
Distribuce je trestným činem, užívání NL je porušením školního řádu.
(13) Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za
nebezpečné a protiprávní jednání.
Distribuce NL ve škole
(1) Distribuce OPL 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 OPL 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, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je
stanovený školním řádem.
(3) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL,
musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR,
protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.
(4) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti
osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a OSPOD obce
s rozšířenou působností.
(5) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují
způsobem popsaným níže.
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§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Nález NL ve škole
A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují
za omamnou a psychotropní, nebo vybavení jejímu užívání, postupují takto:
(1) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy a školního metodika prevence.
(3) Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a
místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a
uschovají ji do školního trezoru.
(4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a
další šetření.
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 a školního metodika prevence.

(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 vždy
někdo z vedení školy.

(4)

Vedení školy o nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění
podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka.

(5)

V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou
výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady
jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie
ČR.

C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou
OPL u sebe, postupují takto:
(1) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu 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 žáka.
(3) Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U
žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.
D. V případě, že žák se zaměstnanci školy svěří s tím, že užívá drogy:
(1) Zaměstnanec oznámí informaci školnímu metodikovi prevence, ten rozhodne o
dalším postupu

KRÁDEŽE A VANDALISMUS
Prevence proti krádežím:
1) V souladu se školním řádem je krádež protiprávním jednáním a bude tuto skutečnost
hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému
zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.
2) Vést žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému
okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému
pracovníkovi školy.
Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem
1) Každou nahlášenou krádeží se zabývat, vyšetřit ji.
2) O krádeži a jejím šetření provést záznam, ze kterého budou jasně vyplývat všechny
důležité skutečnosti: kdo – kdy – kde – jak – proč – čím... a budou vyslechnuti svědci.
3) Pečlivě se zabývat příčinami.
Kdy hlásit rodičům?
Rodičům poškozeného vždy ihned, rodičům zloděje rovněž vždy.
Kdy hlásit policii?
V případě, kdy je škoda nikoliv nepatrná, nikdo nejeví snahu o nápravu a škola není
vlastními silami schopná domoci se takové nápravy. Musí se jednat o úmyslné zcizení,
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.

Jak postupovat preventivně proti vandalismu
1) V souladu se školním řádem je každý odpovědný za škody, které svým jednáním
způsobil, škola bude požadovat náhradu po žákovi nebo rodiči nezletilého žáka.
2) V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod
věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak
se takovému jednání se vyhnout.
Jak postupovat při vzniku škody
Jakmile vznikne škoda na školním majetku, má viník oznamovací povinnost vyučujícímu,
třídnímu učiteli, který o celé záležitosti vyhotoví záznam s podpisem svědka.
Kdy hlásit rodičům?
V případě, kdy způsobená škoda nepřesahuje částku 5 000,-Kč (dle platného trestního
zákoníku), je třeba věc oznámit rodičům, jestliže žák věc poškodil 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, 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.

ŠIKANA
Postup pedagogů při odhalení či podezření na šikanu:
V případě podezření na výskyt šikany, nebo získání takové informace, je každý z
pedagogů povinen nahlásit jej členům školního poradenského pracoviště (preventivního
týmu) a příslušnému třídnímu učiteli. Tento tým povede šetření.
• Učitel, který vypozoroval šikanu nebo byl na ni některým žákem upozorněn,
konfrontuje své pozorování s dalšími kolegy.
• Preventivní tým se ve spolupráci s ostatními učiteli pokusí nalézt vhodné svědky.
Provede individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky – spolužáky,
udělá stručný zápis a nechá ho svědky podepsat.
• Preventivní tým vyslechne oběť, zaručí jí diskrétnost a důvěrnost poskytnutých
informací. Vyhotoví zápis.
• Preventivný tým provede rozhovor s agresorem (agresory), udělá stručný zápis.
• TU pozve zvlášť rodiče oběti a zvlášť rodiče agresora! V případě souhlasu obou
stran se TU spojí s rodiči zainteresovaných žáků v konfliktu a konzultuje s nimi
znaky možné šikany a společně naleznou řešení, o kterém provede zápis.
• Rodičům oběti nebo oběti samotné je nabídnuta psychologická pomoc poskytovaná
odborným pracovištěm, na které se předá kontakt.
• Pokud se ředitel(ka) školy přímo neúčastní šetření, je o něm průběžně informován
ZŘ nebo TU a v závěru ve spolupráci s preventivním týmem rozhodne o případném
řešení.
• Po všech výše uvedených krocích rozebere TU, případně ve spolupráci se ŠMP a
VP, situaci ve třídě, oznámí potrestání viníků.
• Ostatní učitelé vyučující v této třídě sledují další vývoj situace ve třídě.
V případě výbuchu brutálního skupinového násilí vůči oběti (tzv. „školní lynčování“)
je nutný následující postup:
a) Překonat šok pedagoga a bezprostředně zachránit oběť, tu okamžitě odvést ze třídy.
b) Zajistit dozor ve třídě jiným pedagogem.
c) Okamžitě informovat vedení školy, ŠMP a TU
d) V preventivním týmu se domluvit na spolupráci a postupu vyšetřování.
e) Zabránit domluvě agresorů na křivé výpovědi.
f) Pokračovat v pomoci a podpoře oběti, zajistit lékařské vyšetření, je-li třeba.
g) Kontaktovat zákonného zástupce oběti. Dohodnout s rodiči, jakým způsobem bude
zajištěna bezpečnost dítěte (v prvních dnech nejlépe nechat dítě doma)
h) Oznámit událost policii, OSPOD, zajistit odbornou psychologickou pomoc
ch) Následuje vlastní vyšetřování. Účastní-li se šikanování většina problémové skupiny
nebo jsou-li normy agresorů skupinou akceptovány, doporučuje se, aby šetření vedl
odborník-specialista na problematiku šikanování (z PPP, střediska výchovné péče,
diagnostického ústavu, krizového centra).
i) Na závěr ředitel školy rozhodne o sankcích pro agresory.
Podrobnější informace uvedeny samostatném Programu proti šikanování.

PROJEVY RASISMU, XENOFOBIE, HOMOFOBIE A INTOLERANCE
a) Projevy rasismu, xenofobie a intolerance, včetně homofobie jsou porušením školního
řádu.
b) Každý pedagog, který toto nevhodné chování zachytí, je povinen situaci na místě řešit.
c) O nevhodném chování učitel vždy informuje TU a ŠMP.
d) V případě vážného prohřešku je informováno také vedení školy.
e) Zařadit do výuky a třídnických hodin témata mezilidských vztahů, rasových a jiných
předsudků, tolerance atd.

KYBERŠIKANA
Nepřímí ukazatelé kyberšikany/oběti
oběť náhle přestane používat počítač, často mění chování a nálady, před cestou do školy
trpí bolestmi břicha nebo hlavy, je nervózní nebo nejisté při čtení e-mailů nebo SMS zpráv
v mobilu, nechce/bojí se chodit do školy nebo vůbec mezi lidi, je rozčilené, expresivní
nebo frustrované při odchodu od počítače, vyhýbá se rozhovoru o tom, co dělá na
počítači, stane se nepřirozeně uzavřené vůči kamarádům nebo rodině, chodí „za školu“,
zhorší se jeho prospěch ve škole
Nepřímí ukazatelé kyberšikany/agresora
rychle vypíná monitor nebo zavírá programy v počítači, když se přiblížíte, tráví u počítače
dlouhé hodiny, v noci je rozčílené, pokud nemůže nečekaně použít počítač, přehnaně se u
počítače směje, vyhýbá se hovorům o tom, co na počítači vlastně dělá, používá několik
online účtů nebo adres, které ani nejsou jeho, pokud se nesvěří samo, měl by se rodič ptát
ve škole mohou být podezřelé smějící se hloučky žáků kolem počítače
Přímí ukazatelé (chování okolí vůči žákovi/dítěti): úmyslné ponižování, hrubé žertování
a zesměšňování, nadávky, neustálé kritizování a zpochybňování, poškozování a krádeže
osobních věcí, poškozování oděvu, výsměch, pohrdání
Jak škola postupuje při odhalení kyberšikany?
Postup je v základech stejný jako při zjištění klasické šikany, takže pro stručnost
odkazujeme na Metodický pokyn MŠMT z roku 2016 k prevenci a řešení šikanování mezi
žáky škol a školských zařízení. Níže jsou uvedena doporučení, které se vztahují ke
kyberšikaně v její odlišnosti od klasické šikany.
Obrana při útocích:
Ukončit komunikaci
Blokovat útočníka
Uchovat důkazy

ZÁŠKOLÁCTVÍ
1. Dobu a způsob uvolnění žáka ze školního vyučování stanovuje školní řád.
Školní docházku žáků své třídy eviduje třídní učitel. 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
2. Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím
omluvného listu. Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně,
písemně, nejlépe prostřednictvím systému Bakalář, emailem, nebo telefonicky a sdělit mu
příčinu absence žáka. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen
doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od
počátku jeho nepřítomnosti. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka.
V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
Po opětovném nástupu do školy žák předloží omluvenku třídnímu učiteli nejpozději do 2
dnů. Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu
učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Třídní učitel může požadovat omlouvání
nepřítomnosti žáka lékařem při absenci delší než 3 dny. Předem známou nepřítomnost
žáka je třeba omluvit před jejím započetím. V případě, že se žák neúčastní vyučování bez
řádné omluvy, jsou hodiny neúčasti považovány za neomluvené. V případě neomluvené
absence v rozsahu 9 hodin a více je žákovi uděleno v rámci klasifikace chování hodnocení
„ uspokojivé“, nebo „méně uspokojivé“(dle individuálního posouzení), případně doplněné
kázeňským opatřením.
Na základě žádosti může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:
jedna vyučovací hodina nebo dvouhodina – vyučující příslušného předmětu, nebo třídní
učitel
1-2 dny – třídní učitel,
více než 2 dny – ředitel školy na základě písemné žádosti žáka, nebo zákonného zástupce
nezletilého žáka.
Kategorie záškoláctví
1. Pravé záškoláctví - žák se jednoduše ve škole neukazuje, ale jeho rodiče si myslí, že do
školy chodí.
2. Záškoláctví s vědomím rodičů - žák do školy nechodí, ale rodiče jsou o tom informováni
a také vědí, že k tomu nemá žádný oprávněný důvod. Žák například strávil jeden den tím,
že s něčím pomáhal rodičům v práci nebo se doma staral o někoho nemocného.
3. Záškoláctví s klamáním rodičů - existují žáci, kteří dokážou přesvědčit své rodiče, že je
jim tak špatně, že nemohou jít do školy, i když se ve skutečnosti cítí docela dobře. Rodič
pak napíše žákovi omluvenku z důvodu zdravotních potíží. Tuto kategorii bývá často
obtížné rozlišit od záškoláctví s vědomím rodičů. Pro některé rodiče je stručné prohlášení
o tom, že dítěti není moc dobře, dostatečné k tomu, aby omluvenku napsali, často jsou
dokonce s dítětem a ve skutečnosti ani podvedeni nejsou.
4. Útěky ze školy - k tomuto druhu záškoláctví (někdy se mu říká „interní záškoláctví“) patří
případy, kdy žáci do školy chodí, nechají si zapsat přítomnost, během dne pak ale na
hodinu nebo dvě odejdou; přitom někdy zůstávají v prostorách školy, jindy odejdou na
krátkou dobu pryč.
5. Odmítání školy - tato kategorie se týká žáků, kterým představa školní docházky činí
psychické potíže. Patří sem poruchy pramenící z problémů ve škole, například z pocitu, že
učení je moc těžké, strach, že žák bude šikanován, školní fobie nebo deprese. V takovém
případě se žák zkrátka tak bojí představy, že by měl jít do školy, že rodiče mohou sotva
udělat něco pro to, aby ho přesvědčili o opaku, a na místě bude určitý typ odborné
intervence.

Příčiny záškoláctví a jak jim předcházet
Řešení záškoláctví
Kontakt s dítětem:
nutné komunikovat přátelsky, bez hodnocení a odsuzování
hovořit zásadně o konkrétním chování, bez nálepkování dítěte
nezjišťovat věcnou stránku problému, ale jak ho dítě prožívalo
zajímat se, jak svoje chování vidí s odstupem, co si o něm myslí
teď společně hledat cesty k nápravě
Rodiče:
vyjádřit porozumění jejich emocím
vést je v komunikaci k oddělování osobnosti dítěte od jeho konkrétního chování
vést k porozumění motivaci chování dítěte soustředit se na to, co rodiče mohou nebo
dokonce musí udělat ke zlepšení situace
na konci rozhovoru vždy shrnout, co bylo dohodnuto
Učitelé:
způsob komunikace o dítěti shodný jako při komunikaci s rodiči
vysvětlovat motivaci chování dítěte v souvislosti s rodinným prostředím a výchovným
přístupem rodičů, aby učitel mohl chování dítěte hlouběji chápat
vést k dlouhodobé podpoře dítěte, které má snahu zlepšit svoje chování, nebrat to jako
samozřejmost, ale oceňovat, povzbuzovat
Doporučené postupy:
1. Čím dříve je záškoláctví odhaleno, tím lépe pro dítě. Při hledání příčin si udělat dostatek
času pro analýzu případu, spojit se s rodiči, případně psychologem.
2. Je-li záškoláctví důsledkem neúnosné školní situace, navodit změnu. Naplánovat
dlouhodobá opatření, aby se situace neopakovala.
3. Rozmáhá-li se záškoláctví ve velkém a máme-li podezření a na hrozbu závislostí,
spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou.
4. Učit se v třídním kolektivu vyčíst, jaké postavení má problémový žák. Bojí-li se učitelům
nebo rodičům svěřit, předat ho do péče psychologa.
5. Učitel se musí zamyslet nad vlastními pocity ve vztahu k problémovému žákovi. Měl by
smazat všechny předchozí špatné zkušenosti s ním.
6. o neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti žáků informuje třídní učitel
výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti
prověřuje její věrohodnost.
7. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 30 vyučovacích hodin řeší se zákonným
zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, popř. elektronickou formou. Projedná
důvod nepřítomnosti žáka, způsob omlouvání jeho nepřítomnosti, upozorní na povinnost
stanovenou zákonem a seznámí zákonného zástupce s možnými důsledky v případě
nárůstu neomluvené absence. O pohovoru provede zápis, do něhož uvede způsob
nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem.
8. Pokud má žák víc než 30 neomluvených hodin, svolává ředitel školy ped. radu se členy
školní výchovné komise. O průběhu a závěrech jednání se provede zápis, který
zúčastnění podepíší. Pokud jsou pozváni rodiče žáka a ti to odmítnou, neúčast nebo
odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápise zaznamenávají. V zájmu zjišťování
příčiny záškoláctví žáka a jejího odstranění může ředitel školy požádat o spolupráci
odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, popř. orgány sociálněprávní ochrany dětí.

Prevence záškoláctví
Dle metodického pokynu k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z
vyučování, prevenci a postihu záškoláctví se na prevenci záškoláctví podílí třídní učitel,
výchovný poradce a školní metodik prevence spolu s ostatními učiteli a zákonnými
zástupci žáka. Součástí prevence je pravidelné zpracovávání dokumentace o absenci
žáků, spolupráce se zákonnými zástupci žáka, včasná odhalení příčin záškoláctví žáků a
přijetí příslušných opatření, provádění výchovných rozhovorů se žáky apod.

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

Typ prevence
specifická prevence
x nespecifická
prevence

Všeobecná prevence: výchova k přiměřenosti a umírněnosti v postojích,
důraz na nebezpečí jednostranných nebo extrémních postojů ve výživě,
životním stylu, ve sportu. Dobrá školní jídelna, naopak omezení automatů
na sladkosti, slazené nápoje ve školách.
Specifická: nebezpečí a neúčinnost redukčních diet, obecné informace o
PPP (zejména pro rodiče)

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,
Doporučené
tělesný výkon, to, co jí nebo pije. Rozšířit nabídku vhodných, konkrétních
postupy a metody
materiálů (svépomocné příručky jak zvládat anorexii, bulimii) pro nemocné
z hlediska pedagoga
a jejich rodin. příslušníky.
X Nevhodné postupy
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
těl. hmotnosti.
Pediatra, rodiče vždy, když dítě výrazněji zhubne, opakovaně bylo
přistiženo, že zvrací (stačí informace od vrstevníků), sebepoškozuje se.
Kdy, koho a v jakém Rodiče, i když dítě nechodí do školní jídelny.
případě vyrozumět –
škála rizika ve vztahu
k typům prevence.

Možnosti a limity
pedagoga
(doporučení rozvoje
duševního zdraví,
prevence burnt out …)

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).

SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE - CAN

Typ rizikového
chování

Varovné signály

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

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 + s kým
spolupracuje

školní metodik prevence s výchovným poradcem, školním
psychologem, třídním učitelem, se školským poradenským
zařízením, pediatrem, orgánem sociálně právní ochrany dítěte

Legislativní rámec

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

vyzýván k tomu, aby v případě podezření na týrání žáka kontaktoval
odborníky.
Tento zákon navíc výslovně určuje jako povinnost různým
institucím, mimo jiné i škole a školskému zařízení, nahlásit případ
ohrožení zdraví nebo života dítěte, a to i tehdy, když se objeví
pouze podezření na trestný čin. (U fyzických osob je tento postup
formulován jako právo, nikoliv jako povinnost.)
Mám to oznámit rodičům, když je zneuživatelem někdo z
rodiny?
Je třeba postupovat v souladu s pokyny orgánů činných v trestním
řízení a těmito pokyny se řídit.

Jak postupovat

Učitel může žákovi zachránit i život
Učitelé jsou hned po rodičích dítěti nejblíže. A pokud pedagog
vyučuje dítě, které je pravděpodobně týráno, může sehrát 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
Učitel by se vždy měl 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 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 individuální.
Především v situaci, kdy se učiteli nedaří navázat komunikaci
s žákem, je dobré obrátit se na pedagogicko-psychologickou
poradnu.
Jednou z možností je, že učitel žákovi, který se nechce se svým
problémem svěřit, doporučí, aby se obrátil na Linku bezpečí. Dítě si
může o svém problému po telefonu popovídat anonymně a záleží
jen na něm, zda se během rozhovoru stane důvěřivějším a sdělí na
sebe kontakt. A pokud se ani odborníkovi na pomyslném druhém
konci telefonního drátu nepodaří dítě přimět k identifikaci, snaží se
ho ještě přesvědčit, aby se obrátilo na kohokoliv, komu důvěřuje.
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 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. 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).
Základní informace – tabu zóny

Záleží opět na dané škole a učiteli, jakým způsobem zařadí do
výuky problematiku nebezpečí týrání dítěte. Informace o tom, že
nikdo nesmí dítěti ubližovat, jsou součástí dětských práv, se kterými
by školy měly žáky seznámit. Téma týrání dítěte, zvláště pohlavního
zneužívání, může škola zařadit i do sexuální výchovy a pozvat si
příslušného odborníka. V každém případě by se nějakou formou
děti měly v průběhu školní docházky dozvídat, kde jsou hranice, za
které by neměl ani rodič vkročit, a co dělat, pokud se dítě setká
s prvními projevy týrání, zneužívání či zanedbávání. Každé dítě by
se mělo co nejdříve seznámit jednak s tím, co představují takzvané
tabu zóny na jeho těle, jednak by mělo vědět, na koho se obrátit a
kam zavolat, pokud mu někdo začne ubližovat nebo i když má jen
pochybnosti o správnosti chování svých blízkých k vlastní osobě.
Jak řešit sexuální zneužívání
Sexuální zneužívání – je každé nepřiměřené vystavení dítěte
sexuálnímu činu nebo chování, které vede k uspokojování potřeb
zneuživatele.
Pohlavní zneužívání je závažným trestným činem proti lidské
důstojnosti, na který se vztahuje povinnost překazit jej (v souladu
s trestním zákoníkem). Překazit znamená, že zabráníte páchání
nebo dokončení takového jednání (oznámit orgánům činným v
trestním řízení).
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
dotazníku
Dítě se vyjadřuje někdy v náznacích a nejasně, proto je velmi
důležité porozumět tomu, co vám vlastně říká. V každém případě s
ním navažte o přestávce nebo po vyučování rozhovor, ale tak,

abyste nebudili nežádoucí pozornost. Jestliže vám 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
Nejprve přemýšlejte, jestli tomu nasvědčuje i vaše pozorování.
Pokuste se s dítětem navázat rozhovor, ale do ničeho ho nenuťte.
Prostředníkovi řekněte, že je důležité, aby za vámi přišlo
zneužívané dítě samo. Nevyšetřujte a nijak nepátrejte. Jestliže si
nejste jistí, oznamte věc orgánu sociálně-právní ochrany, který ji
prošetří.
Dítě je obětí sexuálního napadení
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. Chovejte se pevně a
jednoznačně a dítě neopouštějte až do příchodu rodičů.
V jakém případě
vyrozumět Polici
ČR/OSPOD

Pokud má učitel jistotu, že byl spáchán trestný čin, má ze zákona
povinnost obrátit se na orgány činné v trestním řízení, pokud má
podezření, zákon určuje školskému zařízení za povinnost nahlásit
tuto skutečnost obecnímu úřadu, tedy sociálnímu pracovníkovi z
orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) .

Co by mělo být
cílem řešení

Cílem musí být předejít vzniku traumatizace dítěte, zabránit
pokračování a zabránit rozvoji dlouhodobých zdravotních, sociál. a
psychologických následků.

DOMÁCÍ NÁSILÍ
Východiska

Domácí násilí nabývá různých forem, z nichž všechny jsou škodlivé
a ohrožují zdravý vývoj osobnosti a vzájemné vztahy mezi blízkými
osobami.
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.
Ve všech formách domácího násilí může dítě figurovat jako oběť i
jako svědek, přičemž obě tyto role ohrožují jeho další vývoj,
psychické zdraví a následný život, zejména vztahy.
Neexistují přesné statistiky evidující domácí násilí, což vyplývá z jeho
klíčové charakteristiky – neveřejnosti a také z častého studu oběti.
Přesto dle odhadů se domácí násilí páchané na dětech týká ročně
asi 40 000 dětí mladších 15 let. S domácím násilím se setká až 38 %
českých žen a děti jsou v roli svědků až v 90 % případů domácího
násilí, násilný rodič zaútočí i na své dítě ve 40 – 60 % případů (zdroj:
Rosa, o.s.).
Dítě jako oběť a
svědek domácího
násilí

Děti jsou za svědky domácího násilí považovány, pokud vidí či slyší
násilné projevy, vidí důsledky (zranění) násilí. Přítomnost dítěte u

domácího násilí je považuje WHO (Světovou zdravotnickou
organizací) za psychické týrání dítěte.
Pokud jsou děti svědky domácího násilí, často se projevují stejně,
jako děti-oběti. Rovněž i důsledky pro jejich další vývoj a život jsou
srovnatelné s těmi, s nimiž se potýkají děti, které jsou v roli oběti.

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.

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.), (podrobněji viz kap.
Doporučené postupy z hlediska pedagoga × nevhodné postupy).
Situaci nemůže řešit pedagog sám, ale vždy s dalšími odborníky.
Vhodné je obrátit se na nejbližší středisko výchovné péče (podrobněji
viz kap. Síť partnerů, spolupráce v komunitě, kraji).
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. (podrobněji viz kap. Kdy, koho a
v jakém případě vyrozumět – škála rizika ve vztahu k typům
prevence)
Učitel nemůže poskytovat terapeutické služby, nutit dítě k výpovědi
či intervenovat v rodině.
Rizikové chování
vyskytující se u dětí
vystavených
domácímu násilí a
protektivní faktory

Rizikové prostředí, v němž dítě, které je svědkem či obětí domácího
násilí vyrůstá, může vést sekundárně k četným formám rizikového
chování, jejichž je dítě aktérem.
Tabulka uvádí nejčastější formy rizikového chování vyskytující se u
dětí v roli svědků či obětí domácího násilí. Zobrazuje rovněž faktory,

které působí protektivně a minimalizují nebezpečí rozvinutí dalších
forem rizikového chování.

Typ rizikového chování

Protektivní faktor

Dítě se učí nezdravé způsoby Podpora dětí v dovednosti
vyjadřování hněvu a agrese.
vyjádřit a pojmenovat emoce,
a to i ty negativní jako agresi a
vztek přijatelným způsobem.
Přebírání
vzorů
chování
z domova: postoj, že je
normální nechat si násilí líbit
nebo naopak, že pouze
násilím dosáhnu toho, co chci.

Poznání a uvědomování si
hranic. Kde končí moje
hranice, co si už nenechám
líbit a nebojím se to vyjádřit,
stejně
tak
jako
hranice
druhých,
které
nesmím
porušovat. Rozlišení, co je
špatné a dobré, zdůraznění
cesty od vzteku, agrese, až
k trestnému činu.
Zdůrazňovat dětem právo na
pomoc, na vlastní bezpečnost.

Nepřebírání zodpovědnosti za Pochopení, že každý má
své činy a svalování viny za vlastní zodpovědnost sám za
vlastní neúspěchy a chyby na sebe.
druhé.
Mohou mít později potíže
založit vlastní zdravé vztahy,
pravděpodobnost
ohrožení
pokračováním
násilí
ve
vlastním vztahu (např. chlapci
z násilných rodin se mohou
stát těmi, kdo týrají a naopak).

Prevence: hovořit o násilí ve
vztazích, jak vypadá zdravý a
nezdravý vztah, co je násilí, jak
zvládat vztek.

Agresivita vůči vrstevníkům, Posílení preventivních aktivit
zastrašování, šikana.
zaměřených
na
pozitivní
vztahy ve třídě, netolerance
agresivního jednání, šikany.
Specifická
práce
např.
školního psychologa s celou
třídou.
Potíže s přizpůsobením; před
násilím mohou zkoušet utéct –
útěky z domova, úniky k
drogám a alkoholu.

Posílení sebehodnocení (např.
individuálně školní psycholog),
ale i posilování zdravých
vztahů
ve
třídě
mezi
vrstevníky. U svědka či oběti

násilí
specifická
pomoc
externě z rukou odborníka.
Síť partnerů,
spolupráce
v komunitě, kraji

Domácí násilí ovlivňuje celou řadu oblastí života rodiny. Rozhodne-li
se oběť situaci řešit, bude potřebovat pomoc několika institucí. 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.
Na Policii se osoby ohrožené domácím násilím obracejí zejména v
situacích eskalace násilí a přímého ohrožení (voláním na linku 158)
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. Dospělou oběť
domácího násilí by však měli informovat o možnosti podat trestní
oznámení apod.

Domácí násilí je velmi specifický problém, jehož řešení si vyžaduje
specializovaný přístup. Pro oběti domácího násilí, stejně jako pro
děti, které byly svědky násilí, je důležité, aby se jim dostalo odborné
pomoci a péče, a aby poskytovatelé služeb pro tuto skupinu
ohrožených osob byli vyškoleni a uměli pracovat se specifiky daného
problému. Ve většině případů poskytují specializované služby pro
oběti či osoby ohrožené domácím násilím nestátní neziskové
organizace, prvotní záchyt pak Intervenční centra zřízená v každém
kraji.
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
Typ prevence
(specifická,
nespecifická)

Primární prevence nespecifická
Primární nespecifická prevence spočívá v posilování sebevědomí
dítěte, 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)

Na druhém stupni ZŠ je třeba vysvětlovat:
-

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).

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.

Doporučené
postupy z hlediska
pedagoga ×
nevhodné postupy

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
Pokud se dítě samo svěří učiteli, měl by mu učitel projevit důvěru,
nebagatelizovat jeho sdělení, neobviňovat jej ze lži a podpořit jej. 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.
Není úlohou učitele domácí násilí „diagnostikovat“, ani
intervenovat v rodině. 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:
•
•
•

Řekni mi, co se stalo…
Co se stalo potom?
Kde jsi přišel/a k této modřině?

Nepokládejte otázky, které:
•
•
•

již obsahují domněnky, co se stalo nebo kdo to způsobil, např.:
„Tu modřinu máš od toho, jak tě maminka uhodila?“
opakují, co Vám již dítě řeklo, např.: „Jsi si jistý, že to byl
strýček Pavel?“ (dítě si pak může myslet, že mu nevěříte)
se dotazují na to, proč se to stalo (děti si pak často myslí, že
je z násilí obviňujete)

Co by mělo v případném rozhovoru určitě zaznít?
•

Násilí a to, co se doma odehrává, není vinou dítěte.

•
•
•
•
•

Za násilí nemohou ani sourozenci.
Za násilí je odpovědný ten, kdo jej vykonává.
Je velmi dobře, že se rozhodlo o situaci někomu říci.
Nikdo nemá právo se k někomu chovat násilně a to ani v
rodině, ani když je silnější, ani když je to rodič.
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 (viz Síť partnerů).

Nevhodné postupy
Úlohou školy není intervence v rodině. V případě podezření na
domácí násilí je zcela nevhodné řešit situaci s možným
agresorem – tento postup by se mohl obrátit proti dítěti.
Škola nemůže poskytovat terapeutické služby.
Pedagog by se měl rovněž vyhnout postupům, které mohou dítě
poškodit (stigmatizovat, traumatizovat jej apod.), jako je např.:

Kdy, koho a v jakém
případě vyrozumět
– škála rizika ve
vztahu
k typům
prevence

- otevřené řešení podezření před třídou;
- nepřiměřený tlak na dítě, aby hovořilo o problému doma;
- obvinění ze lži.
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. 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.
U trestných činů § 198 trestního zákona (týrání svěřené osoby), §
199 trestního zákona (týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě
nebo domě) ani § 187 trestního zákona (pohlavní zneužívání) není

ze zákona zapotřebí vůbec zjišťovat
trestním stíháním pachatele.

souhlas poškozeného s

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, který
musí dodržovat školní a vnitřní řád a pokyny školy a plnit pokyny

pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s tímto řádem.
(srov. JUDr. Pavlíková, I,: Manuál pro učitele ZŠ, ROSA, 2008)
Možnosti a limity
pedagoga

Pro dítě, které se doma potýká s násilím, může být třída jediným
bezpečným místem. Učitelé proto mohou a měli by podpořit
bezpečné a přijímající prostředí ve škole, kde se nebude tolerovat
násilí v jakékoli podobě. Prevence násilí by měla být součástí
vyučování.
Školy mohou v rámci primární prevence domácí násilí zařadit do
svých rámcových vzdělávacích programů, aby se změnil pohled na
domácí násilí obecně, narušily se přetrvávající stereotypy vzorů
chování pro muže a ženy, vytvořilo se prostředí netolerující násilí.
Pedagog by se měl proto zaměřovat zejména na primární prevenci.
Informovat žáky o existenci domácího násilí, jeho formách a poučit
je o jejich právech.
Pedagog nemůže nahrazovat služby dalších odborníků – zejména ne
psychologů, terapeutů apod. Nevhodnou intervencí může naopak
dítěti ublížit.

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ
Sebepoškozování 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.
Typ
Za patologické sebepoškození se obecně nepovažuje poranění, které je v
rizikového
dané kultuře tolerované a jehož primárním cílem je dekorace těla (v naší
chování
kultuře typicky piercing a tetováž), sexuální uspokojení, spirituální zážitek
v rámci rituálních praktik či začlenění se do skupiny vrstevníků nebo
demonstrace vlastní hodnoty mezi nimi (snaha být „cool“ a „in“).

•
Rizikové a •
protektivní
faktory ve
škole
•

šikana
negativní vzory
– poškozující se
spolužák/skupina
(emo, gotici)
šokovaný,
indiskrétní,

škola

• vnímavost školy vůči
osobnostním
specifikům
• otevřená komunikace
(učitel, školní
psycholog)

odsuzující, trestající
učitel

• pochopení, respekt
a diskrétnost
v jednání
s poškozujícím se
• ochota naslouchat
bez hodnocení a
zděšení

Řeší: výchovný poradce, školní psycholog, třídní učitel, školské
poradenské zařízení, pediatr/pedopsychiatr, event. orgán sociálně právní
ochrany dítěte
V případě přímého rizika závažného ublížení či ohrožení života (přímé
riziko = žák drží ve škole žiletku a plánuje se řezat, mluví o sebevraždě
atd./nepřímý předpoklad rizika = učitel objeví staré jizvy na zápěstí atd.)
• Psychiatrické oddělení či klinika spádové nemocnice, centrální
Síť
příjem nejbližší psychiatrické léčebny – i nedobrovolně, ideálně po
partnerů,
předchozí telefonické konzultaci
spolupráce
v komunitě,
kraji
Pokud žák není aktuálně ohrožen závažným sebezraněním (platí pro žáky
motivované k řešení situace a hledání pomoci, vynucená konzultace u
odborníka málokdy přinese efekt)
➢ dostupná psychiatrická či psychologická ambulance – ideálně
s doporučením od dětského/dorostového lékaře, resp. po telefonickém
objednání rodiči (nutno počítat s čekacími lhůtami, zejména pokud bude
konzultace hrazena zdravotní pojišťovnou
➢ krizová centra – netřeba doporučení zdravotnického zařízení, předchozí
telefonická nebo e-mailová domluva vhodná, ale není nutná
➢ Linky důvěry (mohou na ně většinou volat děti i dospělí)
Samotné sebepoškozování není trestný čin, ale navádění/nucení
k sebepoškozování, sebevraždě nebo příčiny vyvolávající SP, jako je třeba
sexuální zneužívání, týrání apod., jsou trestné činy, na něž se vztahuje
oznamovací povinnost.
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí výslovně určuje
jako povinnost škole a školskému zařízení nahlásit případ ohrožení zdraví
Legislativní
nebo života dítěte, a to i tehdy, když se objeví pouze podezření na trestný
rámec
čin. U fyzických osob je tento postup formulován jako právo, nikoliv jako
povinnost.
Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník stanovuje povinnosti, jež má každá
fyzická osoba v případě podněcování, schvalování, nadržování, nepřekažení
a neoznámení trestného činu. Paragrafy se vztahují na celou škálu trestných
činů, oblast násilných činů páchaných na dětech a na týrání dítěte nevyjímaje
(nestačí však podezření).

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění (§ 23). Člověka
lze hospitalizovat bez jeho souhlasu v případě, že jeví známky duševní
poruchy a je nebezpečný sobě nebo svému okolí.
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
Typ
vyskytnout prakticky na kterékoliv části těla
prevence
• ročnímu období nepřiměřené oblečení (dlouhé rukávy a dlouhé
(specifická,
kalhoty v létě), potítka a jiné krytí zápěstí, vyhýbání se aktivitám, které
nespecifická
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)

Doporučovaný postup:
•
•
•

•
Jak
postupovat

•
•

Posoudit aktuální riziko závažného sebepoškození a v případě jeho
přítomnosti odeslat dítě do spádového psychiatrického zařízení
Kontaktovat rodinu, systematická dlouhodobá spolupráce s rodinou
Předat dítě školnímu psychologovi. Pokud škola nedisponuje školním
psychologem, lze samozřejmě využít služeb psychologa
pedagogicko-psychologické poradny.
Motivovat dítě a rodinu k návštěvě specialisty – krizové centrum,
psychologická/psychiatrická ambulance
Stanovit jasně hranice a pravidla na půdě školy
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:
•
•

snaha okamžitě odstranit sebepoškozující chování
sankce a ignorace

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)
Možnosti a limitovaná.
limity
Poškozující se dítě/mladistvý představuje velkou zátěž na toleranci
pedagoga 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.
• Ohlašovací povinnost se netýká přímo sebepoškozování, ale
doprovodných problémů často SP doprovázejících – šikany, sexuálního
V jakém
zneužívání, zanedbávání péče, týrání dítěte (syndrom CAN) atd. – viz
případě
další kapitoly
vyrozumět • Povinnosti hlášení podléhá navádění dětí k sebepoškození/sebevraždě
Policii ČR /
(skupina poškozujících se, kyberšikana).
OSPOD
• V případě přímého rizika vážného zranění nebo smrti následkem
sebepoškození je namístě okamžitá, i nedobrovolná hospitalizace na
psychiatrii – při odmítání hospitalizace bývá nutná asistence Policie ČR.

NETOLISMUS
Termínem netolismus označujeme závislost (závislostní chování či závislost na procesu) na
tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří zejména: počítačové hry, sociální sítě, internetové
služby (různé formy chatu), virální videa, mobilní telefony, televize aj.
K příznakům netolismu patří:
•
•
•
•
•

Východiska

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.
(zdroj:www.poradenskecentrum.cz/pocitacovazavislost.php)
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
Síť
krajský školní metodik prevence pro příslušný region. Jeho
partnerů, prostřednictvím je tato databáze k dispozici školním metodikům
spolupráce prevence územně příslušných škol.
v komunitě,
Obecně se dá říci, že odbornou pomoc v oblasti netolismu
kraji
mohou v daném kraji poskytovat:
•
•
•
•

pedagogicko-psychologická poradna
středisko výchovné péče
odborná zdravotnická zařízení
nestátní organizace orientované na danou problematiku

Jak předcházet rozvoji netolismu:
•
•

Typ
prevence
(specifická,
nespecifická)

•
•
•
•
•

•
•
•

Sledujte, jaké hry děti 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 dítětem a potom si o nich povídejte –
pomáháte tak rozlišovat fikci od reality.
Stanovte striktní limity, kdy dítě může hrát a kdy ne.
Dávejte pozor, aby dítě nehrálo hry u kamarádů.
Zjistěte, zda dítě hraním počítačových her neutíká od
nějakých problémů.
V průběhu hraní veďte dítě k tomu, aby si po určité době
(např. po hodině) udělalo přestávku, během ní o hře
mluvte.
Podporujte dítě v jiných zájmech.
Předcházejte tomu, aby se dítě nudilo.
Posilujte zdravé sebevědomí dítěte.

Doporučit se dají postupy uvedené v předchozím okně tabulky.
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
Jak
postupovat 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.

Možnosti
a limity
pedagoga

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)
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.
V jakém
případě
vyrozumět
Policii ČR /
OSPOD

Legislativní rámec vztahující se konkrétně k netolismu
neexistuje. Stejně tak není netolismus definován v rámci
Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN10). Vyrozumění se tedy
vztahuje spíš k obecným pravidlům zajištění bezpečí a zdravého
vývoje žáka ve škole. V každém případě se dá důrazně doporučit
kontaktovat rodiče/zákonné zástupce žáka.

HAZARDNÍ HRANÍ
Jako hazardní hraní či hráčství lze označit jakékoliv jednání, které vyžaduje nevratné
investice (peníze nebo jinou hodnotu) s vidinou zisku založeného na náhodě nebo nejistém
výsledku. Součástí tohoto chování je představa rychlého získání peněz nebo jiných
hmotných výher a nastavení pravidel hazardních her tak, že jsou z dlouhodobého hlediska
nevýhodné pro sázející a vytvářejí bludný kruh. Ti, kteří hrají, získávají patologickou
závislost na hře. S tím přichází a rostou finanční problémy, které se hráči snaží vyřešit další
účastí na hře. To s sebou přináší širokou škálu dalších rizik.
Co vše může spadat pod hazardní hraní? Patří sem: peněžité nebo věcné loterie (losy),
tomboly, číselné loterie a okamžité loterie, bingo, kurzové, dostihové a jiné sportovní
sázky, sázkové hry v kasinu (ruleta, blackjack apod.), výherní hrací přístroje, sázkové hry
provozované prostřednictvím centrálního a lokálního loterijního systému, karetní hry a
sázkové hry na internetu
Možné příznaky hazardního hraní u žáka a související problémy:
Do jisté míry můžeme vycházet z příznaků popsaných v teoriích vývoje závislostí obecně,
podle kterých se příznaky mohou projevovat na všech rovinách bio-psycho-sociálního
modelu. Jde konkrétně například o následující příznaky:
chlubení se hrou a výhrami, používání hráčského slangu, lhaní, utrácení peněz, záškoláctví,
změny nálad, výbušnost, popudlivost, stranění se kolektivu, samotářství, uzavřenost, nízká
sebedůvěra, myšlenky na hru, ztráta zájmu o koníčky, problémy doma i ve vztazích a v
kolektivu, zhoršení prospěchu, krádeže doma a ve škole, psychosomatické projevy,
deprese, úzkost, suicidiální myšlenky a tendence, užívání návykových látek, závislost na
hraní počítačových her a na internetu, raná zkušenost s hazardní hrou, potíže s adaptací a
pravidly, dluhy, finanční problémy, trestná činnost atp.

Úkolem pedagogického pracovníka je hledat a podporovat
protektivní faktory. Například podporovat a snažit se zajistit
zdravé školní prostředí, podporovat dobré vztahy žáků s učiteli,
nastavovat srozumitelná pravidla, podporovat včasnou
systematickou a efektivní specifickou primární prevenci, snažit
se o zajištění participace žáků a rodičů atp.
Protektivní faktory
- svědomitost

Oblast

Rizikové faktory

OSOBNOST

- vyhledávání nových a
vzrušujících zážitků

- citová stabilita
- sebeovládání

- impulzivita

- úspěch ve škol

- hyperaktivita
- poruchy chování či
disharmonický vývoj

- realistický vztah k
penězům, vážení si
hodnoty peněz

- soutěživost
- hraní počítačových
(mobilních) her a
trávení mnoho času na
internetu
- prožitá traumata

Protektivní a
rizikové
faktory

- jiné psychické
onemocnění
- rozvoj schopností a
podpora
cílevědomosti a
volnočasových aktivit

RODINA

- nedostatek rodičovské
kontroly
- orientace na konzum

- existence kvalitních
vztahů v rodině

- hazardní hraní či
užívání návykových
látek v rodině

- orientace na
pozitivní životní
hodnoty

- nepodnětné rodinné
prostředí

- přiměřená
rodičovská kontrola a
znalost způsobů
trávení volného času
dítěte
- vhodné způsoby
hospodaření s penězi
a kapesným

- nezaměstnanost
rodičů a chudoba
- nefunkční či narušené
rodinné vztahy
- institucionální výchova
- příslušnost k
menšinám

- bezpečné používání
internetu, platebních
karet, zabezpečení
účtů
- vysoká úroveň školy
(kvalita výuky a
absolventů)

ŠKOLA

- užívání návykových
látek a hazardní hraní u
spolužáků

- vytváření příležitostí
pro efektivní trávení
volného času

- absence preventivních
programů nebo jen
jejich formální plnění

- včasná diagnostika a
intervence

- malá či žádná nabídka
smysluplného trávení
volného času

- specifická prevence
hazardního hraní

- malá kontrola nad
užíváním informačních
technologií žáky

- zapojování rodičů do
preventivních aktivit
- pozitivní vzory ve
společnosti

SPOLEČNOST - přílišná dostupnost

hazardních her

- racionální politika
přísně regulující
hazard

- agresivní mediální
kampaň a reklama na
hazard

- finanční podpora
preventivních aktivit
na školách

- prostředí ohrožené
sociálním vyloučením
- chudoba a krize

- podpora rodin a
zdravého životní stylu

Školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické
poradny), střediska výchovné péče
- metodická podpora, diagnostika, intervence…
Nestátní neziskové organizace zaměřené na problematiku
adiktologických služeb a primární prevence
- preventivní programy, poradenství, intervence, nízkoprahové
kluby pro děti a mládež, vzdělávání…

Síť partnerů,
spolupráce
v komunitě,
kraji

Zdravotnická zařízení (ordinace klinických
adiktologické
poradny,
psychiatrické
AT
psychiatrické nemocnice)
- poradenství, diagnostika, léčba…

psychologů,
ambulance,

Protidrogoví koordinátoři, krajští školští koordinátoři prevence,
koordinátoři prevence kriminality aj.
- koordinace, financování programů, vzdělávání…

Základem prevence hazardního hraní je na tento problém
zaměřený preventivní program, tj. aktivity specifické
všeobecné primární prevence. Takový program by se měl
interaktivní a zážitkovou formou věnovat zejména těmto a
podobným tématům:

- Zvýšení informovanosti žáků o povaze a rizicích hazardního
hraní, včetně korekce chybných informací a mylných
Typ prevence - přesvědčení o hazardní hře. Odhalování matematických a
statistických principů sázek. (Mezi nejčastější omyly hráčů patří
nespecifická
iluze o rychlém zbohatnutí, o zajímavosti hry, o navrácení
prevence,
prohraných peněz a o tom, že hrou se dá uniknout před
specifická
neřešenými osobními, rodinnými, citovými nebo pracovními
prevence
problémy).
(všeobecná,
- Změnu postoje k hazardním hrám ve směru odklonu od těchto
indikovaná,
aktivit, což snižuje riziko závislosti v dospělosti.
selektivní)
- Budování finanční gramotnosti žáků, která obnáší i
problematiku dluhových pastí, hospodaření s domácím
rozpočtem či bezpečností při vedení účtů.
- Kontrola nad impulzivním řešením problémů a podpora
schopností řešení problémů, plánování a efektivního
rozhodování.
- Propojování tématu hazardního hraní i s tématy jiných
závislostí, zejména pak s internetovou závislostí a užíváním
návykových látek.
- Informovanost žáků o tom, na koho se v případě problémů
s hazardní hrou mohou obrátit o pomoc (kromě pedagogů jde i
o specializované poradny, linky důvěry či například pracovníky
nízkoprahových klubů pro děti mládež).
Příkladem kvalitního projektu může být program prevence
problémového hráčství s názvem Stacked Deck (v překladu
„cinknutý balíček karet“) (Williams et al., 2010). Dalším příkladem
mohou být certifikované programy.
I v prevenci hazardního hráčství mohou být alternativou tzv. peer
programy (tj. programy realizované prostřednictvím vrstevníků,

kteří působí na posílení „zdravých“ a odmítání „nezdravých“
norem, mínění a chování ve skupině).
Za významný preventivní krok můžeme považovat i rozhodný a
jasně proklamovaný postoj školy jako instituce, která hazardní
hru netoleruje a činí v tomto ohledu konkrétní preventivní
opatření.
V rámci všeobecné nespecifické prevence se dají doporučit
aktivity zaměřené na podporu rozvoje osobnosti, zvládacích
strategií, sebedůvěry, komunikace, zdravého životního stylu či
zapojení do širokého spektra volnočasových aktivit.
Programy selektivní primární prevence pracují s osobami,
rodinami či komunitami, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny
rizikové faktory pro vznik a vývoj hazardního hraní, tj. u těch, kdo
jsou více zranitelní nebo jsou vystaveni působení více rizikovým
faktorům než jiné skupiny populace (např. nepříznivé sociální
podmínky, rizikové prostředí, riziková povolání, sociální exkluze).
Jedná se tedy o skupiny definované spíše lokálně nebo
příslušností k nějaké skupině (např. děti z vyloučených lokalit,
děti trávící většinu svého volného času bez dozoru na ulici, děti
ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, příslušníky
etnických a národnostních menšin apod.).
Programy indikované primární prevence lze pojímat jako
prevenci, která je určena pro jedince vystavené působení
výrazně rizikových faktorů, případně pro ty, u kterých se projevy
hazardního hraní již vyskytly. Cílem prevence nemusí být jen
zabránění hraní, ale často též alespoň snížení rizikovosti či
intenzity hraní. Jedná se o individuální i skupinovou práci
s jedinci se specifickými osobnostními charakteristikami,
specifickým problémovým chováním či jinými psychickými
komplikacemi. Velmi ohroženy jsou i děti, jejichž rodiče patří k
hazardním hráčům. Programům většinou předchází určitá forma
screeningu nebo diagnostiky. Uvedené programy bývají též
označovány jako včasná intervence. Hlavním úkolem
pedagoga je identifikace žáka, který má s danou problematikou
problém na základě indicií popsaných výše. Pedagog musí velmi
citlivě postupovat a s žákem na toto téma navázat kontakt.
K danému žákovi musí přistupovat citlivě, nestigmatizovat ho.
Základem je otevřená komunikace a schopnost navázat důvěrný
vztah s nabídkou adekvátní pomoci s odkazy na dané odborné
služby. Může pomoct přímo zprostředkovat kontakt na dané
zařízení. Neodmyslitelnou součástí řešení je spolupráce
s vedením školy a především rodiči/zákonnými zástupci žáka.
Programy indikované prevence by měli provádět proškolení a
zkušení preventivní pracovníci (Charvát, Jurystová & Miovský,
2012).

Poradci, kteří pracují s hazardními hráči, zjistili, že otázky na
zjištění hloubky problému mohou být překvapivě jednoduché a
přímočaré - jako například:
1) Patří sázení či hraní k tvým zálibám?
2) Je to zábava, nebo někdy otrava?
3) Můžeš mi o tom něco povědět?
(Jackson, Goode, Smith, Anderson, & Thomas, 2006)

Následující dvě otázky mohou být též užitečné jako rychlý
screening problémů s hazardní hrou:
1) Už jsi měl někdy pocit, že je třeba vsadit více peněz?
2) Už jste někdy lhal svým blízkým o tom, kolik jsi prohrál?
Kladná odpověď na jednu nebo obě otázky může naznačovat
zásadní problém (Johnson et al., 1997).
Existuje celá řada diagnostických nástrojů, které mohou pomoci
odhalit problém s hazardní hrou nebo rizikovými osobnostními
rysy, které ke hře mohou vést. Např. Dotazník na patologické
hráčství „The South Oaks Gambling Screen“ (SOGS), nebo
dvacet otázek dotazníku Anonymních gamblerů. Tyto nástroje
mohou využívat jak lékaři a psychologové, tak i pedagogové.

Doporučené
postupy z
hlediska
pedagoga školy
(efektivní
postupy by
měly být
evaluovány,
založeny na
vědecky
ověřených
datech….) vs.
nevhodné
postupy

Vhodný přístup
- Identifikovat problém, citlivě na něho reagovat. Nebagatelizovat
ho.
- Zmapovat situaci ve třídě - prevalence, názory, informace o
problematice.
- Tvorba nástěnky nebo předání informací o rizicích, hráčských
bludech, kontaktech na odbornou pomoc.
- Zpracovat tématiku hráčství do tzv. minimálního preventivního
programu školy.
- Adekvátnost programu a intervencí ve vztahu k věku, potřebám
a mentálním schopnostem dítěte.
- Kontinuální proces programu, programy by na sebe měly
navazovat.
- 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.
- Realizaci programů navrhují a
interdisciplinárně orientovaní odborníci.

řídí

kvalifikovaní

- Zaměření se na témata, jako je způsob trávení volného času
žáků a hospodaření s financemi.

Nevhodný přístup
- Bagatelizace problematiky (např. tolerovat karetní hru o
peníze).
- Odstrašování, triviální „Prostě řekni ne.“
- Jednorázové neinteraktivní akce, multimediální akce, divadelní
a jiná kulturní představení bez návaznosti.
- Zaměření pouze na poznatky.
- Přednášková forma.
- Jednorázové aktivity.
- Neosobnost, formalismus, využívání atrakcí (např. exgamblerů).
- Potlačování diskuze, nebo naopak „bezbřehost“ diskuse.
- Amatérismus realizátorů, například
neškolených v primární prevenci.

výběr

„spasitelů“

V mnoha ohledech je úspěšný preventivní přístup k hazardnímu
hraní podobný přístupu k návykovým látkám.

Kromě výše zmíněných preventivních aktivit je dobré věnovat
pozornost i následujícím možnostem a okolnostem.
Hazardní hra v prostorách školy a v jejím okolí by se neměla
tolerovat. U drobných neorganizovaných hazardních her (karty o
peníze ve škole atp.) se přes zdánlivou nevinnost jedná o prvotní
formy hazardu a je potřeba jim ze strany školy věnovat
pozornost, byť nejde o vysoce rizikové aktivity. Školní řád by to
měl zakazovat a pracovníci by dodržování tohoto zákazu měli
hlídat. Škola by se též měla vhodných způsobem jasně veřejně
vymezovat proti této formě rizikového chování.

Legální organizovaný hazard lze též podrobit dohledu a kontrole.
V posledních letech panuje kolem legálního hazardu velká
celospolečenská debata. Na úrovni státu i obcí jsou zaváděny
různé formy regulace (plošný zákaz, omezení časová a
prostorová, kontroly dodržování zákonů, zvýšení daní atp.).
Škola tak může například hlídat zákaz výskytu heren či reklamy
na hazard ve svém okolí, spolupracovat s policií při kontrole
dodržování minimálního věku návštěvníků heren a sázkových
kanceláří atp. Nelegální organizovaná hazardní činnost už
překračuje možnosti a kompetence školy a proti této formě
hazardu by měla vždy zasahovat policie.
Možnosti
a limity
pedagoga –
školy

Škola může zamezit zejména on-line hazardním aktivitám tím, že
se naučí účinně blokovat hazardní servery na své internetové síti
(počítačové učebny, wifi). Zabezpečený internet na škole a
jasná pravidla pro používání informačních technologií
(například chytrých mobilních telefonů či tabletů atp.) žáky i
zaměstnanci jsou základem pro předcházení problémů.
Pedagog může dále do preventivních aktivit zapojit i rodiče,
například tím, že je informuje o dodržování následujících zásad,
které mohou účinně předcházet problémům s hráčstvím u jejich
dětí:
• Sami hazardně nehrajte a svými penězi na hraní nepřispívejte
- rodiče mají nejdůležitější vliv na utváření postojů dětí (např.
otázka hodnoty peněz, seznamovat dítě adekvátním způsobem
s hospodařením s penězi v rodině).
• Posilujte zdravé sebevědomí dítěte.
• Získejte si plnou nebo alespoň částečnou důvěru dítěte, naučte
se naslouchat svým dětem, věnovat jim svůj čas, posilujte jejich
vazbu na rodinu.
• Předcházejte nudě, podporujte kvalitní zájmy a záliby.
• Opatřete si dostatek informací a o problému s dítětem
zasvěceně hovořte - otevřeně deklarujte svůj postoj k této
problematice.
• Stanovte a důsledně prosazujte zdravá pravidla, za porušení
pravidel by měly následovat adekvátní a předem domluvené
sankce (např. při hraní krácení kapesného).
• Vneste do finančního hospodaření dítěte pořádek, nedávejte
mu větší finanční částky.
• Pokud máte pocit, že problém narůstá, nebojte se spolupráce s
odborníky.
(zdroj: www.poradenskecentrum.cz)

V neposlední řadě je potřeba zmínit, že ohroženi hazardní hrou
jsou i pedagogové. Jedná se o náročnou profesi. Informační a
preventivní strategie by měly tedy směřovat i k zaměstnancům
školy. Vhodné mohou být například aktivity zaměřené na
prevenci syndromu vyhoření.

V případě podezření, že se nezletilý žák věnuje hazardnímu
hraní, by měl učitel (či lépe třídní učitel) v první řadě informovat
rodiče žáka při osobním setkání. Podporu v této situaci mohou
poskytnout pracovníci školního poradenského pracoviště (školní
metodik prevence, výchovný poradce či školní psycholog).
Pokud rodiče odmítají spolupracovat s pracovníkem školy, je
škola oprávněna vyrozumět obecní úřad, tedy sociálního
pracovníka z orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).
V případě vážného či odůvodněného podezření zákon dokonce
určuje školskému zařízení za povinnost nahlásit tuto skutečnost
OSPOD.
Kdy, koho a v
jakém případě
vyrozumět
(rodiče, PPP,
OSPOD, Policii
ČR atd.).

V případě nutnosti návazné intervence pro žáka či třídní kolektiv
je možné se obrátit na oblastního metodika prevence
z pedagogicko-psychologické poradny, který může poskytnout
metodickou pomoc či školu případně osobně navštívit.
Pokud má učitel důvodné podezření, že byl v souvislosti
s hazardním hraním spáchán trestný čin (krádež, podvod,
ublížení na zdraví atp.), měl by o této situaci informovat ředitele
školy a v koordinaci s pracovníky školního poradenského
pracoviště zvolit vhodný postup vyšetření události. O tomto
postupu by měl být vyhotoven písemný zápis. Škola má ze
zákona povinnost se v případě spáchání trestného činu (či
podezření na spáchání) obrátit na orgány činné v trestním řízení,
tj. Policii ČR.
V případě, že se jedná o žáka (studenta) staršího 18 let, tedy
plnoletého, i zde mají rodiče, kteří k němu mají vyživovací
povinnost a se kterými žák (student) žije ve společné
domácnosti, právo znát jeho prospěch a vše týkající se jeho
studia. Škola by i v tomto případě mohla rodiče o problému
informovat. Pro zajištění větší právní jistoty a jasné dohody se
žáky se dá záležitost plnoletosti vyřešit i tím, že dá škola všem
těmto žákům předem podepsat prohlášení, že souhlasí, aby
škola podávala jejich rodičům veškeré informace. V případě
zjištění problému u zletilých je také namístě apelovat na řešení

problému jimi samotnými a odkazovat je na specializované
adiktologické služby a poradny.
KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY V OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH EPIDEMIOLOGICKÝCH
OPATŘENÍ
Vedení školy pravidelně seznamuje pedagogické pracovníky s pokyny vydanými
MŠMT, KÚ Středočeského kraje a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje
Žákům jsou předávány důležité informace prostřednictvím třídních učitelů
prokazatelným způsobem (emailovou korespondencí, přes systém Bakalář a
videokonference v Google Meet).
Zákonní zástupci budou informováni na webu školy, prostřednictvím emailů, přes
systém Bakalář, videokonferencemi v Google Meet a krátkým sdělením umístěným
viditelně u vchodu školy.

Schválil:

Mgr. Jiří Krčmář
ředitel školy

V Českém Brodě dne 19. 9. 2022
Projednáno na pedagogické radě dne 20. 9. 2022

