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KYBERŠIKANA 

 
Kyberšikana je forma agrese, která se uplatňuje vůči jedinci či skupině osob s použitím 

informačních a komunikačních technologií (počítačů, tabletů, mobilních telefonů a dalších 

moderních komunikačních nástrojů), a ke které dochází opakovaně, ať už ze strany původního 

agresora či dalších osob - tzv. sekundárních útočníků (např. opakované sdílení nahrávky, 

opakované komentování apod.).  

 

Rozdíly mezi šikanou a kyberšikanou 
Kyberšikana má svá specifika, která ji od tradiční psychické či fyzické šikany odlišují. 

 

Dosah kyberšikany a velikost publika 

Oproti formám klasické šikany, která probíhá „tváří v tvář“, má kyberšikana ze své podstaty 

mnohem větší dosah, který zhoršuje prožívání oběti. Pokud je oběť šikanována ve třídě, svědky 

pomluv, nadávek, posmívání a ztrapňování je maximálně několik desítek lidí. V prostředí 

internetu je svědkem (ale i útočníkem) klidně i několik desítek tisíc lidí. Ti všichni se do 

kyberšikany mohou zapojit a stát se agresory, případě se zapojit do rozšiřování kyberšikany 

mezi další uživatele internetu.  

 

Místo útoku 

Zatímco u tradiční šikany lze předpokládat, kdy a kde k útoku dojde (např. ve škole, na hřišti, 

po cestě ze školy), v případě kyberšikany může agresor provést útok kdykoli a kdekoli. 

V zásadě tedy není nutná přítomnost agresora a oběti na stejném místě. 

 

Anonymita 

Pachatel kyberšikany může být anonymní, skrytý za přezdívkou nebo jiným neurčitým 

identifikátorem, oběť tak často není schopna agresora identifikovat. 

 

Čas 

Kyberšikana jako taková může probíhat neustále Samotný útok na oběť lze provést kdykoli – 

jak v době školní výuky, tak o přestávkách, mimo školní vyučování, o víkendu, v libovolnou 

denní či noční dobu. 

 

FORMY KYBERŠIKANY 

1. Kyberšikana přímá 

U přímé kyberšikany agresor útočí na oběť přímo, bezprostředně, začne např. dehonestovat  

/ponižovat, urážet/ oběť, založí o ní falešný profil, zveřejnění její fotografie či video apod.  

 

2. Kyberšikana nepřímá (kyberšikana v zastoupení, tzv. cyberbullying-by-proxy) 

U nepřímé kyberšikany agresor k útoku využívá jinou osobu, která často neví o tom, že se stala 

nástrojem útoku – např. pomsty. Typický příklad představuje situace, kdy útočník pronikne na 

účet oběti (např. účet na sociální síti), prostřednictvím tohoto účtu začne dehonestovat 

/ponižovat, urážet/ ostatní uživatele, kteří začnou reagovat a mstít se za on-line urážky právě 

majiteli účtu, ze kterého byly dehonestující zprávy odeslány. Majitel účtu se o tomto dozví až 

s časovou prodlevou. 

 

V případě obou forem kyberšikany může pachatel využívat jak své vlastní identity, tak i identity 

falešné. 

Kyberšikanu lze dále rozdělit podle toho, zda je do ní aktivně zapojeno publikum, nebo zda 

probíhá v soukromí bez přítomnosti publika.  



Rozdíly mezi tradiční šikanou a kyberšikanou 

Kyberšikana má svá specifika, která ji od tradiční psychické či fyzické šikany odlišují. 

 

Dosah kyberšikany a velikost publika 

Oproti formám klasické šikany, která probíhá „tváří v tvář“, má kyberšikana ze své podstaty 

mnohem větší dosah, který zhoršuje prožívání oběti. Pokud je oběť šikanována ve třídě, svědky 

pomluv, nadávek, posmívání a ztrapňování je maximálně několik desítek lidí. V prostředí 

internetu je svědkem (ale i útočníkem) klidně i několik desítek tisíc lidí. Ti všichni se do 

kyberšikany mohou zapojit a stát se agresory, případě se zapojit do rozšiřování kyberšikany 

mezi další uživatele internetu.  

 

Místo útoku 

Zatímco u tradiční šikany lze předpokládat, kdy a kde k útoku dojde (např. ve škole, na hřišti, 

po cestě ze školy), v případě kyberšikany může agresor provést útok kdykoli a kdekoli. 

 

Anonymita 

Pachatel kyberšikany může být anonymní, skrytý za přezdívkou nebo jiným neurčitým 

identifikátorem, oběť tak často není schopna agresora identifikovat.  

 

Čas 

Kyberšikana jako taková může probíhat neustále Samotný útok na oběť lze provést kdykoli – 

jak v době školní výuky, tak o přestávkách, mimo školní vyučování, o víkendu, v libovolnou 

denní či noční dobu.  

 

Rozdílné způsoby řešení kyberšikany a šikany 

Při řešení kyberšikany nastává řada situací, které jsou řešitelné hůře, než je tomu u tradičních 

forem šikany.  

Kyberšikana mnohdy začíná jako tradiční šikana (psychická nebo fyzická), případně je jejím 

doprovodným jevem. Může však existovat zcela nezávisle na tradiční šikaně.  

 

FORMY KYBERŠIKANY: 

1. Kyberšikana přímá 

U přímé kyberšikany agresor útočí na oběť přímo, bezprostředně, začne např. dehonestovat 

/ponižovat, nadávat, urážet/ oběť, založí o ní falešný profil, zveřejnění její fotografie či video 

apod.  

 

2. Kyberšikana nepřímá (kyberšikana v zastoupení, tzv. cyberbullying-by-proxy) 

Agresor k útoku využívá jinou osobu, která často neví o tom, že se stala nástrojem útoku – např. 

pomsty. Typický příklad představuje situace, kdy útočník pronikne na účet oběti (např. účet na 

sociální síti), prostřednictvím tohoto účtu začne dehonestovat ostatní uživatele, kteří začnou 

reagovat a mstít se za on-line urážky právě majiteli účtu, ze kterého byly dehonestující zprávy 

odeslány. Majitel účtu se o tomto dozví až s časovou prodlevou. 

 

A. Kyberšikana s přítomností publika (veřejná) 

Jde o kyberšikanu, jejíž podstatou je rozšířit informace o oběti mezi velké množství uživatelů. 

Do této kategorie lze zařadit publikování ponižujících záznamů oběti, krádeže identity, verbální 

formy kyberšikany (dehonestování, urážení, provokování) apod.  

 

B. Kyberšikana bez přítomnosti publika (soukromá) 

Jde o kyberšikanu, ve které zpravidla komunikuje pouze pachatel a oběť, přičemž jejich 



komunikace je soukromá, bez přítomnosti publika. V rámci této formy kyberšikany často 

dochází k výměně intimních materiálů – ať již dobrovolné, nebo pod nátlakem. Do této 

kategorie lze zařadit kyberšikanu ve formě vydírání či vyhrožování. Komunikace probíhá 

prostřednictvím soukromých komunikačních kanálů – soukromého chatu v rámci sociálních 

sítí, instant messengerů a VoIP komunikátorů (Skype), případně prostřednictvím SMS/MMS.  

 

Mezi kyberšikanu řadíme projevy tradiční psychické šikany posílené využitím ICT, 

například:  

Dehonestování (ponižování, nadávání, urážení) v on-line prostředí.  

Vyhrožování a zastrašování v on-line prostředí.  

Vydírání v on-line prostředí.  

Očerňování (pomlouvání) v on-line prostředí. 

 

Mezi typické formy kyberšikany také patří: 

Publikování ponižujících videozáznamů, audiozáznamů nebo fotografií  

Ponižování a pomlouvání (denigration)  

Krádež identity (impersonation) a její zneužití 

Ztrapňování pomocí falešných profilů  

Provokování a napadání uživatelů v online komunikaci (flaming/bashing) 

Zveřejňování cizích tajemství s cílem poškodit oběť (trickery/outing)  

Vyloučení z virtuální komunity (exclusion) 

Obtěžování (harassment)  

Specifické formy kyberšikany spojené s hraním on-line her 

Happy slapping  (v překladu „zábavné fackování“) 

Kyberstalking (pronásledování ve spojení s využitím informačních komunikačních technologií) 

Webcam trolling (zneužívání webkamer pro manipulaci uživatelů internetu prostřednictvím 

podvržených videozáznamů) 

 

Jak předcházet kyberšikaně: 
Primární prevence  
Specifická: 

a) Prevence všeobecná (zasahuje celou třídu, školu apod. bez rozdílu). Sem lze zahrnout 

aktivity typu dlouhodobé preventivní programy, interaktivní besedy, projektové dny 

atd. Zároveň lze témata primární prevence zahrnout do výuky, propojit s průřezovými 

tématy a klíčovými kompetencemi žáka. 

b) Prevence selektivní (zasahuje osoby, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové 

faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování, např. děti z vyloučených 

lokalit, děti s poruchami chování apod.). 

c) Prevence indikovaná (zacílena na situace, kdy se ve třídě/škole již kyberšikana 

vyskytla). 

 

Nespecifická: je zaměřena na rozvoj zdravého klimatu ve třídě a škole, posilování dobrých 

vztahů mezi dětmi apod. 

 

POSTUP: 
1. Podpořit oběť a zajistit její bezpečí 

Mezi první kroky patří zejména zklidnění oběti (ta je často rozčilená, její reakce mohou být 

přehnané, v některých případech až suicidní) a nabídnutí podpory. Zároveň je třeba zajistit, aby 

kyberšikana dále nepokračovala, tedy odstranit závadný obsah z internetu – např. smazat videa, 

která oběť ponižují, odstranit závadné fotografie, zablokovat profil pachatele atd. Toto lze 



provádět v součinnosti s IT odborníkem, poskytovatelem dané on-line služby, administrátory 

služby apod. 

 

2. Zajistit co nejvíce důkazních materiálů 

Před samotným smazáním materiálů je však nutné zajistit dostatek důkazů – pořídit si snapshoty 

s důkazním materiálem, stáhnout dané internetové stránky do lokálního počítače, zajistit 

seznam žáků, kteří se stali publikem kyberšikany (např. v rámci diskusní skupiny na sociální 

síti) – ideálně s odkazy na jejich profily, pokusit se identifikovat agresora (např. 

prostřednictvím jeho přátel).  

 

3. Incident vždy vyšetřit 

Všechny případy je nutné důkladně vyšetřit – pokud nejsme schopni incident sami vyšetřit, 

můžeme využít podpory externích institucí. Vyšetřování zahrnuje zjištění, kde incident 

probíhal, jak dlouho trval, kdo se do něj zapojil, jaký dopad měl na oběť, jakými technickými 

prostředky lze útok zastavit apod.  

 

4. Informovat rodiče 

O incidentu je nutné informovat rodiče oběti i rodiče agresora, lze využít postupů definovaných 

ve scénáři řešení tradiční šikany. Poučme rodiče o tom, jaký bude postup řešení na úrovni školy, 

případně o tom, že daný případ kyberšikany nespadá do kompetence školy a že je možné využít 

např. právních služeb. V případě, že případ kyberšikany nespadá do kompetencí školy (např. 

útok proběhl mimo vyučování a nemá návaznost na šikanu, která probíhá ve škole), mohou 

rodiče např. zažalovat agresora u občanského soudu za obtěžování, úmyslné vystavování 

nepříjemným zážitkům, stresu apod. Lze akcentovat také nové legislativní normy – zejména 

nový občanský zákoník. 

 

5. Zkonzultovat řešení s dalšími institucemi 

V některých případech je vhodné postup řešení a zejména zvolené tresty zkonzultovat s dalšími 

subjekty – zřizovatelem školy, případně Českou školní inspekcí a dalšími institucemi. Česká 

školní inspekce ale není pověřena metodickým vedením (její kompetence jsou vymezeny 

školským zákonem). V řadě případů totiž škola nepostupovala správně a žákům např. navrhla 

sníženou známku z chování i v situacích, které prokazatelně neprobíhaly v době školní výuky 

ani v rámci aktivit požádaných školou.  

 

 Žádat konečný verdikt a informace 

Po vyšetření celé situace je nutné trvat na konečném stanovisku všech zainteresovaných 

institucí (např. Policie ČR, OSPOD, pedagogicko-psychologická poradna…) a dalších subjektů 

(např. rodičů) (Ministerstvo školství, 2009). 

 

 Zvolit odpovídající opatření 

Je velmi důležité, aby škola při trestání agresorů postupovala v souladu se školním řádem 

v kombinaci s dalšími strategickými dokumenty školy – např. krizovým plánem, minimálním 

preventivním programem školy apod. Při určení trestu využíváme možností nabízených ve 

scénáři pro řešení tradiční šikany. 

 

 Realizovat preventivní opatření 

Aby se nežádoucí chování v budoucnu neopakovalo, je nutné zajistit preventivní opatření. Ta 

lze zabezpečit – např. prostřednictvím realizací projektových dnů zaměřených na prevenci, 

přípravou materiálů pro podporu prevence, prostřednictvím tzv. hraní rolí v rámci běžné výuky 

či mimo ni, posilováním dobrých vztahů mezi žáky apod. 



Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech: 
A. Dojde-li k šikaně/kyberšikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností 

anebo poskytování školských služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit 

zákonnému zástupci jak žáka, který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí.  

 

B. Škola ohlašuje orgánu sociálně právní ochrany dětí takové skutečnosti, které nasvědčují 

tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný, nebo proto, že se 

ohrožuje svým chováním samo. 

 

C. Dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku 

nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. Trestní oznámení je možné podat 

také na státní zastupitelství. Tuto skutečnost oznámí ředitel školy nebo jiná pověřená 

osoba jakoukoliv formou (písemně, telefonicky, osobně) na Policii ČR, v ideálním 

případě přímo specialistovi na problematiku mládeže Služby kriminální policie a 

vyšetřování, jinak na nejbližším obvodním oddělení policie. V takovém případě 

vystupuje tato osoba jako oznamovatel a má právo na vyrozumění do jednoho měsíce 

od podání oznámení. Oznámení může podat také zákonný zástupce dítěte. 

 

D. V případě závažnějšího stupně šikany/kyberšikany by měl být informován také 

zřizovatel školy. 

 

   
ODKAZY: 

Je možné se obrátit na: 

pedagogicko–psychologickou poradnu, středisko výchovné péče nebo jakéhokoli psychologa v 

místě bydliště; případně školské odbory orgánů místní samosprávy nebo českou školní 

inspekci. 

E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz) – projekt zaměřený na prevenci rizikového chování na 

internetu (kyberšikana, kybergrooming, sexting, kyberstalking, sociální sítě, sociální 

inženýrstvi apod.).  

Poradna E-Bezpečí (www.napisnam.cz) – poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového 

chování na Internetu, jen za letošní rok řešila pres 100 případů kyberšikany, stalkingu, sextingu 

apod. 

Projekt E-Nebezpečí pro učitele (www.e-nebezpeci.cz) – obsahuje řadu prezentací pro 

učitele. 

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UPOL (http://prvok.upol.cz) – 

centrum realizující řadu projektů  zaměřených na rizikové chování na internetu. Centrum 

realizuje výzkumy zaměřené na rizikové chování spojené s internetem a mobilními telefony.  V 

sekci „Výzkum“ jsou pravidelně zveřejňovány výsledky jednotlivých výzkumů.  

Projekt Seznam se bezpečně (www.seznamsebezpecne.cz) – projekt zaměřený na prevenci 

rizikového chování na internetu. Na stránkách je zřízen formulář pro dotazy týkající se 

nejrůznějších problémů spojených s on-line prostředím. 

Linka bezpečí (www.linkabezpeci.cz) – poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového 

chování apod. 

Bezpečně on-line (www.bezpecne-online.cz) – stránky pro teenagery, rodiče a učitele s 

informacemi o bezpečném používání internetu, prevenci a řešení kyberšikany. 

Dětské krizové centrum (www.ditekrize.cz) – poradenství, pomoc v krizi. 

Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) – institut zaměřený na ochranu osobních 

údajů, poradenství apod. 

http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.napisnam.cz/
http://www.e-nebezpeci.cz/
http://prvok.upol.cz/
http://www.seznamsebezpecne.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.bezpecne-online.cz/
http://www.ditekrize.cz/
http://www.uoou.cz/


Minimalizace šikany MIŠ (www.minimalizacesikany.cz) – praktické rady pro rodiče, učitele 

a děti, jak řešit šikanu a jak jí předcházet.  

Poradna MIŠ (www.minimalizacesikany.cz/poradna) – poradna zaměřená na problémy 

týkající se šikany a kyberšikany. 

Projekt NNTB “Nenech to být” (www.nntb.cz) – internetový systém a mobilní aplikace 

bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. 

Projekt Nebuď oběť! (www.nebudobet.cz) – projekt zaměřený na rizika internetu a 

komunikačních technologií.  

Projekt Internetem Bezpečně (www.internetembezpecne.cz) – formou různorodých 

vzdělávacích aktivit klade za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích v internetovém prostředí. 

Společenství proti šikaně (www.sikana.org) – stránky občanského sdružení Společenství 

proti šikaně obsahují aktuality z oblasti šikany, související odkazy apod. 

Projekt Saferinternet.cz (www.saferinternet.cz) – projet zaměřený na rizika internetu a 

komunikačních technologií. 

 

Další doporučené odkazy: 

Server Hoax.cz (www.hoax.cz) – cílem serveru je informovat uživatele internetu o 

poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zprávách, tzv. hoaxů. 

 

Materiály pro podporu výuky ke stažení (E-bezpečí) – 

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/component/content/article/7-o-projektu/925-materialy 

Publikace a osvětové materiály ke stažení (E-bezpečí) – 

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni 
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NÁVYKOVÉ LÁTKY 
 

Konopné drogy jsou souhrnným označením tří forem návykových látek (marihuana, hašiš, 

hašišový olej), které vznikají zpracováním konopí. 

 

Těkavé látky (též prchavé látky) jsou chemické látky, které uživatelé inhalují neboli čichají. 

Zneužívají se některá ředidla, rozpouštědla (např. toluen), lepidla i plynné látky (např. éter a 

rajský plyn). Po inhalaci této skupiny látek dochází k rychlému opojení, které je doprovázeno 

stavy euforie až útlumu Mohou se projevit zrakové a sluchové halucinace. Účinek je krátkodobý 

a brzy odezní. 

 

Stimulační látky – nejznámější je pervitin (metamfetamin), bílá krystalická látka, v ČR 

poměrně rozšířený a dostupný silný stimulant, jehož účinek trvá 6 až 12 hodin v závislosti na 

čistotě a způsobu užití (šňupání, injekčně, kouření, per os). Má budivý efekt, zrychluje myšlení, 

zvyšuje motorické tempo, zahání únavu, vyvolává euforii a příjemné tělesné i duševní pocity, 

snižuje chuť k jídlu. 

 

http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/poradna
http://www.nntb.cz/
http://www.nebudobet.cz/
http://www.internetembezpecne.cz/
http://www.sikana.org/
http://www.saferinternet.cz/
http://www.hoax.cz/
http://www.internetporadna.cz/
http://www.internetporadna.cz/
http://www.amnesty.cz/
http://www.amnesty.cz/


Opioidy se používají jako léky proti bolesti (analgetika, silné opioidy, např. morfin, pethidin, 

hydromorfon, oxykodon, buprenorfin, piritramid, metadon) a léky proti kašli (antitusika, se 

slabšími účinky, např. kodein, tramadol, dihydrokodein, pentazocin). Mezi nelegální látky 

z této skupiny patří především heroin. Opioidy mají rychlý vliv na centrální nervový systém, 

potlačují bolest, působí euforii, mají tlumivé a zklidňující účinky. Často se apatie střídá 

s nespavostí, únavou a podrážděností. Nejčastějším nežádoucím účinkem je útlum dýchání, 

ohrožující život. 

 

Halucinogeny jsou látky různých skupin, které vyvolávají změny ve vnímání, myšlenkách, 

emocích a vědomí, jejich účinek lze připodobnit stavům při meditaci či snění. Obecně 

nevyvolávají závislost (vyjma např. ketaminu). Užívána jsou psychedelika, a to syntetická 

(např. LSD, DMT, 2C-B) a rostlinná (např. houby s obsahem psylocibinu, ayahuasca, peyotl). 

Dále se může jednat o disociační drogy (např. PCP, ketamin, muchomůrka červená, oxid dusný, 

dextrometorfan) a delirogeny (např. rulík zlomocný, durman). 

 

Nové syntetické drogy – nejznámější syntetickou drogou je „extáze“. 

 

PREVENCE 
 

 Podpora zdravého životního stylu. 

 V případě využívání externích poskytovatelů preventivních programů spolupracovat 

s těmi, kteří obdrželi certifikát odborné způsobilosti. 

 Adekvátnost programů a intervencí věku, potřebám a mentálním schopnostem dítěte. 

 Podpora sebedůvěry, vlastní aktivity a různorodých zájmů. 

 Zaměření na změnu postojů a chování 

 Živé interaktivní učení, podpora zájmu a zvědavosti vhodnými zábavnými metodami. 

 Využívání vhodných vzorů chování u druhých lidí, pokud možno z blízkého okolí dítěte. 

 Otevřená hodnotově orientovaná diskuse. 

 Zapojení do života místní komunity. 

 Realizaci programů navrhují a řídí kvalifikovaní odborníci (metodici prevence). 

 

 

PŘÍZNAKY 
 

• Náhlá změna osobnosti – z tichého žáka se náhle stává hlučný žák. Změna může být 

postupná a zjevná pouze při reflexi. Může to být samozřejmě i naopak. 

• Změny nálady – změna z dobré na špatnou a zpět, zdánlivě bez důvodu, s výbuchy 

vyvolanými zdánlivě nepodstatnými událostmi, zhoršující se vztahy s rodinnými 

příslušníky a přáteli. 

• Změny ve fyzickém vzhledu nebo pohodě – změny v hmotnosti, spánku a obecném 

zdraví mohou být náhlé nebo postupné; mohou zahrnovat setřelou řeč, pomalost, 

zřetelné nebo rozšířené zornice, mluvení, euforii, nevolnost a zvracení, nedbalost v péči 

o sebe, změny ve stravovacích návycích nebo spánku. 

• Změna výkonu ve škole – znatelné zhoršení výkonu (zvláště když byl student do té doby 

pilný/á), záškoláctví, zmeškané hodiny, ztráta zájmu o oblíbené aktivity. 

• Zvýšená utajená komunikace s ostatními – často se to projevuje jako tajné telefonní 

hovory; některé z nich mohou být ovšem pouze typickým chováním dospívajících. 

• Zvýšená potřeba peněz – nákup léků nebo návykových látek stojí peníze a tím větší je 

potřeba peněz. Peníze však nejsou jedinou převáděnou komoditou mezi mladými lidmi; 



mohou to být různé věci osobní potřeby, oblečení, elektronika; výměnou za finance 

nebo návykové látky mohou být poskytovány také sexuální služby. 

 

Přístup k žákovi s podezřením na užívání návykových látek 
• Koncentrace na vztah a empatii – užívání návykových látek je citlivým tématem. Je 

důležité nastavení vztahu založeného na vzájemném porozumění a vyjádření 

porozumění. 

• Respekt bez tolerance k užívání návykových látek – je dobré vyvarovat se snahy přinutit 

žáka měnit své chování, protože to povede jen k rezistenci na straně žáka. Odsouzení 

takového chování je také kontraproduktivní.  

• Pomoc (poradenství) by měla být oddělena od výuky – pokud to jde, jeden pedagog by 

neměl vystupovat zároveň v roli vyučujícího a toho, kdo nabízí pomoc. Je-li to možné, 

měly by být tyto role odděleny, aby se zvýšila efektivita v obou oblastech. 

• Vytvoření bezpečného prostředí přispívá k otevřenosti a důvěře. Tam, kde nelze zaručit 

plnou důvěrnost, by měli zaměstnanci školy o těchto limitech se žákem mluvit. 

• Znát své silné stránky a omezení – je důležité nejdříve zvážit úroveň vlastních znalostí 

a dovedností, ale i časových možností.  

• Povzbuzení studenta k přijímání odborné pomoci – v případě potřeby je vhodné 

odkazovat na profesní pomoc.  

 

 

Konzumace NL ve škole 
 V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci NL v prostorách školy či v rámci akcí 

pořádaných školou, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 

 Návykovou látku je třeba žákovi odebrat za přítomnosti další osoby. K takovému účelu 

poslouží obálka – 

 žák vloží NL za přítomnosti svědka do obálky,  

 obálku pedagogický pracovník zalepí  

 a svým podpisem přes přelep, podpisem svědka a žáka zajistí objektivitu úkonu. 

 Podle zdravotního stavu žáka případně ihned informuje rychlou záchrannou službu.  

 V případě, že není nutné volat rychlou záchrannou službu, sepíše o události stručný 

záznam s vyjádřením žáka, a to za přítomnosti svědka, a bezodkladně informuje vedení 

školy.  

 Tento záznam předá k založení školnímu metodikovi prevence do jeho agendy. 

 

  V případě, kdy je žák pod vlivem NL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, 

zajistí škola nezbytnou předlékařskou první pomoc a volá rychlou záchrannou službu a 

Policii ČR, pokud ji nevolala již dříve.  

 

 Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník vyrozuměním 

zákonných zástupců. 

 

 S ohledem na to, že po požití NL není žák způsobilý pobytu ve škole a účasti na 

vzdělávacím procesu, je nezbytně nutné, aby si jej převzali zákonní zástupci; pokud si 

jej nemohou zákonní zástupci převzít, může tak po jejich souhlasu učinit osoba blízká. 

V případě, že zákonné zástupce nelze sehnat nebo si odmítnou pro žáka přijet, je nutné 

požádat o součinnost Policii ČR a OSPOD. 

 



 Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že nezletilý žák konzumoval NL ve škole 

i v případě, kdy je žák schopen výuky a dbát pokynů pracovníků školy. Zákonný 

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

 

  Současně škola za podmínek stanovených v § 6 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, splní oznamovací povinnost k orgánu 

sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce 

s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. 

 

 Školní metodik prevence poskytne žákovi a jeho zákonným zástupcům základní 

informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

 

Distribuce NL ve škole  
Distribuce NL je v České republice považována za protiprávní jednání splňující znaky trestného 

činu. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. Jestliže má pracovník školy 

důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci NL, musí škola o této skutečnosti vždy 

vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání 

trestného činu a je zde z hlediska trestního zákoníku povinnost takové jednání překazit. 

Vzhledem k tomu, že pedagogický pracovník nemůže takovou látku vyhodit nebo jinak 

znehodnotit, nezbývá mu nic jiného než kontaktovat Policii ČR. 

 

Přechovávání NL ve škole 
Přechovávání NL je vždy protiprávním jednáním. Podle množství, které u sebe žák v danou 

chvíli má, je toto protiprávní jednání blíže specifikováno buď jako přestupek, nebo v případě 

množství většího než malého jako trestný čin (provinění v případě nezletilého žáka). 

Pedagogický pracovník nehodnotí, o jaký typ porušení zákona se jedná a zda se žák dopustil 

přestupku, nebo trestného činu. Protiprávnost jednání kvalifikuje policejní orgán. 

V případě podezření, že žák u sebe přechovává NL, je nutné tuto látku zajistit a předat ji Policii. 

Pedagogický pracovník nesmí a není oprávněn takovou látku zlikvidovat nebo předat 

zákonným zástupcům. Pokud by tak postupoval, dopustil by se protiprávního jednání.  

Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 

18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany dětí v obci 

s rozšířenou působností. 

 

Nález NL ve škole  
V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za 

NL, postupují takto: 

 Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury, neochutnávají ji, 

nepřesýpají, nečichají k ní. 

 O nálezu ihned uvědomí vedení školy a Policii ČR. Zajištění látky provádí policie, 

pokud nehrozí zničení nebo ztráta látky. Pedagogický pracovník následně o nálezu 

zpracuje písemný záznam. 

 V případě časové překážky na straně policie se z praktických důvodů doporučuje za 

přítomnosti dalšího pracovníka školy s použitím gumových/latexových rukavic vložit 

látku do obálky, napsat datum, čas a místo nálezu, obálku přelepit, přelep opatřit 

razítkem školy a podpisem pedagogického pracovníka a uschovat do školního trezoru, 

zajištěnou látku následně předat Policii ČR.  

 

 



V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za NL, 

postupují takto: 

 Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

 O nálezu ihned uvědomí vedení školy, zákonného zástupce a Policii ČR. 

 O nálezu sepíšou 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 žák zápis odmítne podepsat, uvede 

pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel 

školy nebo jeho zástupce. 

 V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou 

výše uvedeným postupem přivolanému lékaři, který se dostaví v případě, že to vyžaduje 

zdravotní stav žáka. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady NL jsou známy protilátky, 

které odstraní nebo zmírní akutní účinek NL. Další postup nutný k identifikaci látky pak 

zajistí Policie ČR. 

 

V případě, kdy mají pracovníci školy důvodné podezření, že některý ze žáků má NL u 

sebe, postupují takto: 

 Jedná se o důvodné podezření z protiprávního jednání. Může se jednat o podezření ze 

spáchání trestného činu, resp. provinění v případě nezletilých osob, nebo přestupku, a 

proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR. Není zde sice oznamovací 

povinnost, ale pouze Policie ČR může provést prohlídku žáka a po příslušných 

expertizách nechat NL zničit v souladu s právními předpisy. 

 Pracovníci bezodkladně vyrozumějí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují 

zákonného zástupce nezletilého žáka. 

 Žáka je nutné mít do příjezdu policie izolovaného od ostatních žáků, ale zásadně pod 

dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho 

věcí.  

 

 

 
 

ALKOHOL 

 
Alkohol je návyková látka s tlumivými účinky na centrální nervový systém, která působí 

komplexně v podstatě na všechny orgánové soustavy. Akutní intoxikace alkoholem, tj. opilost, 

bývá obvykle rozdělena podle intenzity na tři stadia: 

1) Lehká opilost (u žáků do 0,5 ‰) 

2) Střední opilost (u žáků 0,5–1 ‰) 

3) Těžká opilost (u žáků nad 1 ‰) 

 

Rizika akutní opilosti 

Užití alkoholu kvůli přímému vlivu na mozek negativně ovlivňuje učení, a to zejména 

zhoršením pozornosti a poznávacích schopností. Ovlivněn je zejména úsudek (vliv na 

mozkovou kůru), paměť – přijímání, uchování a vybavování informací (hipokampus) a 

koordinace pohybů (mozeček). Tyto negativní vlivy přetrvávají ještě mnoho hodin po odeznění 

intoxikace (např. v tzv. kocovině). I velmi malé množství užitého alkoholu významně zhoršuje 

pozornost, prodlužuje reakční čas, snižuje schopnost koordinace a zvyšuje tak rizika úrazovosti. 

 



PREVENCE 

1. stupeň ZŠ: Cílem prevence je pochopení rizik spojených s užíváním alkoholu, upevnění 

zdravých postojů, osvojení si dovednosti odmítání alkoholu a oddálení prvních experimentů 

s pitím do co nejpozdějšího věku. Forma by měla být srozumitelná, úměrná kognitivnímu 

vývoji dětí, interaktivní a hravá.  
 

2. stupeň ZŠ: Vzhledem k často již proběhlým iniciačním experimentům s alkoholem je cílem 

prevence v tomto období navíc zabránit rizikovému a pravidelnému užívání alkoholu. Postoje 

k užívání alkoholu se již více formují na základě vlivu vrstevníků, důležité je proto posilovat 

dovednosti k odmítání a schopnost čelit tlaku vrstevníků. Poskytované informace o alkoholu, 

jeho účincích a rizicích užívání by měly být pravdivé a vyvážené. 

 
 

Konzumace alkoholu ve škole  

 
 V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době 

školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další 

konzumaci zabránit.  

 Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.  

 Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický 

pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.  

 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 a informuje 

zákonné zástupce.  

 Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, informuje pedagogický pracovník zákonné zástupce, 

vyzve je aby si žáka vyzvedli a sepíše o události stručný záznam s vyjádřením žáka 

(zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své 

agendy a vyrozumí vedení školy.  

 Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany 

dítěte a vyčká jeho pokynů.  

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

ochrany dítěte.  

 Škola poskytne potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové 

situace.  

 Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za 

nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání 

alkoholických nápojů.  

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

vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.   
 

 

Nález alkoholu ve škole  
 

 V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:  

a) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.  

b) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.  

c) Zpracují stručný záznam o události.  

 

 



 V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:  

a) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.  

b) O nálezu sepíší stručný záznam. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do 

své agendy.  

c) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný 

nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte  

d) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se 

jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.  

 
 
 
 
 
 

TABÁK 
 

1. Experimentování – iniciační pokusy o užívání tabáku, první experimenty 

2. Příležitostné užívání – méně než 1 cigareta týdně 

3. Pravidelné užívání – alespoň 1 cigareta týdně 

4. Denní užívání – alespoň 1 cigareta denně 

 

 

1. Zápalný tabák 

Cigarety – průmyslově vyráběné nebo ručně balené cigarety. Kouř z cigaret se nejprve 

vdechuje do úst a následně vtahuje do plic (tzv. šlukuje). Vyrábí se v různých variacích (s 

filtrem, bez filtru, slim, s příchutěmi nebo jako tzv. herbální cigarety, ve kterých je tabák 

namíchaný s příměsí bylin, jako je hřebíček, máta nebo eukalyptus). 

Doutníky – sušené a fermentované tabákové listy stáčené do oválného tvaru. Kouř z doutníků 

se vdechuje pouze do úst (nikoliv do plic). 

Dýmky – určené ke kouření řezaného tabáku. Podobně jako u doutníků se kouř z dýmek 

potahuje výhradně do úst. 

Vodní dýmky – kouř produkovaný směsí zapálenou uhlíkem prochází ve vodní dýmce skrze 

vodu a s pomocí podtlaku je vdechován do plic. Do směsi je používána speciální forma 

vlhčeného tabáku s různými příchutěmi.  

 

2. Bezdýmný tabák 

Šňupací tabák – jemně namletý tabákový prášek vdechovaný v malých množstvích nosními 

dírkami. 

Žvýkací tabák – nadrcené listy tabáku užívané v ústech postupným žvýkáním. 

Porcovaný tabák (tzv. snus) – pytlíčky naplněné jemně řezaným tabákem, které se vkládají do 

úst mezi ret a dáseň.  

 

3.    Elektronická zařízení určená k inhalování 

Elektronické cigarety – zařízení složené z baterie, nádržky na speciální tekutinu (e-liquid) a 

atomizéru (topná spirála). Nedochází ke spalování tabáku, ale k vaporizaci (odpařování) e-

liquidu. E-liquidy jsou dostupné s nikotinem i bez něj, dále mohou mít různé příchutě (tabák, 

ovoce, sladkosti, limonády atd.). 

 

Závislost na tabáku se projevuje fyzickou a tzv. psychosociální závislostí. 

Fyzická závislost je způsobena interakcí návykového nikotinu na vazebných nikotinových 



receptorech v mozku. 

 

Projevy psychosociální závislosti spočívají v tzv. kuřáckých rituálech (pohrávání si s cigaretou 

v ruce, zapalování cigarety, potahování kouře, odklepávání) a situacích (cigareta při kávě, po 

jídle, během pracovní pauzy atd.). Tyto naučené vzorce chování vyvolávají chuť na cigaretu a 

bývají spouštěči kouření při odvykání.  

 

POSTUP: 
 

 V případě zjištění kouření u dětí a žáků v areálu školy a školských zařízení nebo 

na mimoškolní akci v rámci plnění školní docházky je třeba informovat 

pedagogického pracovníka, který následně zpraví zákonné zástupce. Porušení 

školního řádu řeší odpovědný pedagogický pracovník.  

 

 Pedagogický pracovník (třídní učitel, vychovatel, školní metodik prevence) podle 

závažnosti situace intervenuje nejprve u daného dítěte (informuje o porušení 

školního řádu, případně udělí výchovná opatření, sdělí žákovi konkrétní rizika, 

předá relevantní informace a motivuje k nekouření), následně se obrátí na rodiče. 
 

 Pokud rodiče užívání tabáku u dítěte dlouhodobě nereflektují a opakovaně 

s pedagogickým pracovníkem/školou nespolupracují, je možné v krajním případě 

kontaktovat Orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). 
 

V případě, že žáci kouří mimo prostory školy či školského zřízení (např. v parku) mimo plnění 

povinné školní docházky, pedagogický pracovník neuděluje výchovná opatření. Může o tom 

informovat rodiče nebo provést krátkou intervenci u konkrétního žáka.  

 

Pokud pedagogický pracovník u žáků ve škole či na mimoškolní akci najde tabákové 

výrobky (včetně elektronické cigarety a jejích komponent), ohlašuje to rodičům dítěte. 

Pedagogický pracovník ovšem nesmí žáky prohledávat. Pedagogický pracovník ve škole, 

školském zařízení či na mimoškolní akci může žáka vyzvat k vydání těchto tabákových 

výrobků (nesmí je však bez souhlasu zabavit) nebo může volně položené tabákové výrobky 

odstranit z dosahu osob mladších 18 let. 

 

Pokud pedagogický pracovník zajistí u žáka tabákové výrobky, předá je proti podpisu 

zákonnému zástupci žáka. Dokument o navrácení tabákového výrobku zákonnému zástupci 

přiloží k zápisu o jeho zajištění. 

 

Síť: 

Krajští protidrogoví koordinátoři 

Krajští školští koordinátoři prevence 

Střediska výchovné péče 

Školská poradenská zařízení  

Školní metodici prevence 

Školní psychologové 

Certifikovaní poskytovatelé programů primární prevence 

 

Specializované služby pro kuřáky tabáku: 

Národní linka pro odvykání kouření 

800 350 000 



https://www.bezcigaret.cz/ 

Adiktologické ambulance pro děti a dorost a další organizace zaměřené na poradenství a léčbu 

v oblasti závislostí a na primární prevenci 

https://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/ 

Certifikované lékárny 

http://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/Odborne-poradenstvi-v-lekarnach.aspx 

Centra pro závislé na tabáku 

http://www.slzt.cz/centra-lecby 

 

 

 

 

 

ZÁŠKOLÁCTVÍ 

 
Za záškoláctví je považována neomluvená absence žáka školy při vyučování (absenci žáka 

omlouvá pedagogický pracovník, nikoliv rodič, a to na základě písemné žádosti zákonného 

zástupce, vždy v souladu s pravidly školy, která musí být uvedena ve školním řádu). Jedná se 

o přestupek, kterým žák úmyslně zanedbává školní docházku. Je chápáno jako porušení 

školního řádu, současně jde o porušení školského zákona, který vymezuje povinnou školní 

docházku a povinnost žáků do školy chodit řádně a včas. 

Postup pro řešení záškoláctví je součástí školního řádu. 

 

Kategorie: 

 Pravé záškoláctví – žák se ve škole neukazuje, ale rodiče si myslí, že do školy chodí. 

 Záškoláctví s vědomím rodičů (jinak také tzv. skryté záškoláctví) – na této formě se 

podílí několik typů rodičů, jejichž hlavními charakteristikami je buď odmítavý postoj ke 

škole nebo přílišná slabost ve vztahu k dítěti či závislosti na pomoci a podpoře dítěte 

v domácnosti. 

 Záškoláctví s klamáním rodičů - existují děti, které dokážou přesvědčit rodiče o svých 

zdravotních obtížích, pro které nemohou jít do školy, a rodiče jim absenci omlouvají pro tyto 

zdravotní důvody. Tento typ záškoláctví je však obtížně rozlišitelný od záškoláctví 

s vědomím rodičů. 

 Útěky ze školy – někdy se tomuto typu říká interní záškoláctví, kdy žáci do školy přijdou, 

nechají si zapsat přítomnost a během vyučování na několik hodin odejdou, přičemž zůstávají 

v budově školy nebo ji na krátkou dobu opustí. 

 Odmítání školy – některým typům žáků činí představa školní docházky psychické obtíže, 

např. v důsledku problémů ve škole souvisejících s obtížností učiva, při strachu ze šikany 

nebo výskytu školní fobie nebo deprese. 

 

 

PREVENCE 

Nespecifická primární prevence – prostřednictvím školního vzdělávacího programu 

posilovat u žáků kladný vztah ke škole, vzdělání, svým spolužákům a učitelům, nabízet 

pozitivní vzory chování a posilovat zdravé klima školy, nabídka mimoškolní zájmové 

činnosti. 

 

Specifická primární prevence – důsledné seznámení žáků a rodičů se školním řádem školy, 

s vnitřním řádem školského zařízení při zahájení příslušného školního roku, s preventivní 

https://www.bezcigaret.cz/
https://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/
http://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/Odborne-poradenstvi-v-lekarnach.aspx
http://www.slzt.cz/centra-lecby


strategií a preventivním programem školy. Seznámit se se školním řádem a vnitřním řádem je 

nutné zároveň i během školního roku, pokud dojde ke změně. 

 

POSTUP: 

 

a) První kontakt se zákonným zástupcem při absenci žáka 
Při neomluvené absenci v rozsahu alespoň jedné vyučovací hodiny třídní učitel eviduje 

nepřítomnost a vyčká, zda zákonný zástupce žáka omluví a doloží důvody jeho nepřítomnosti 

ve vyučování do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti (§ 50 odst. 1 a § 67 odst. 1 

školského zákona), za podmínek stanovených školním řádem. 

Třídní učitel upomíná zákonného zástupce žáka k doložení důvodu nepřítomnosti žáka 

vhodným způsobem. 

Není-li důvod nepřítomnosti doložen ani po upomínce, třídní učitel o tom učiní záznam 

(obsahující datum nepřítomnosti, datum nástupu žáka do školy, datum a text upomínky). Třídní 

učitel kontaktuje zákonného zástupce a informuje jej o absenci žáka.  

 Zákonný zástupce o nepřítomnosti žáka ve škole neví, učitel se dotáže na možný důvod 

nepřítomnosti, probere situaci se zákonným zástupcem dítěte, motivuje jej k rozhovoru 

s dítětem a řešení situace domluvou; 

 Zákonný zástupce o nepřítomnosti žáka ve škole ví, učitel se dotáže na důvod nepřítomnosti, 

který je: 

- omluvitelný – učitel vyzve k doložení omluvení důvodu nepřítomnosti žáka ve škole 

- neomluvitelný – zde je třeba vzít v úvahu problém, který vedl k absenci dítěte, a postupovat 

podle získané informace (zopakovat důležitost pravidelné školní docházky, případně 

informovat o možnostech a nabídnout službu, kontakt, zprostředkování dávky či jinou 

pomoc k odstranění faktoru, který k nepřítomnosti vedl (poradenství, nezvládá látku – 

doučování, nutnost péče o domácnost – odlehčovací služba, nedostatek peněz na jízdenku 

do školy – kontakt na příslušný odbor úřadu, …) 

Prostřednictvím neformálního rozhovoru učitel zjistí důvod nepřítomnosti dítěte, případně 

možný motiv, který jej k záškoláctví vedl. Společně domluví další postup ve věci (domluva, 

zajištění poradenství, doučování, služby, …). Výsledek je zaznamenán. 

Nejpozději postupem od tohoto bodu začíná spolupráce třídního učitele a školního 

metodika prevence na případu konkrétního žáka. O nežádoucím jevu, o kontaktu se 

zákonnými zástupci, o výstupu, který kontakt přinesl, informuje třídní učitel ředitele 

školy, školního metodika prevence a výchovného poradce. 

  

b) Písemná pozvánka k osobnímu jednání 
Nedaří-li se kontaktovat zákonného zástupce žáka, následuje písemná pozvánka k osobnímu 

setkání zákonných zástupců s třídním učitelem, a to v následujícím sledu, pokud zákonný 

zástupce nereaguje: 

 neformální – pozvánka k osobnímu setkání s třídním učitelem za účelem konzultace (např. 

prostřednictvím e-mailu nebo jinak doručenou pozvánkou) 

 formální, doporučeným dopisem 

 formální, doporučeným dopisem s doručenkou (doručenky jsou součástí záznamu o 

přijatých opatřeních). 

 



c) Schůzka zákonných zástupců žáka s třídním učitelem 

Osobní schůzka, kde je se zákonnými zástupci probrána situace žáka, případně situace rodiny, 

učitel zjišťuje možné příčiny záškoláctví a domlouvá s rodiči postup k nastolení žádoucího 

stavu. V tomto bodě je již o situaci informován školní metodik prevence, případně výchovný 

poradce, který ve věci poskytne své stanovisko spolu s návrhem dalšího postupu. V ideálním 

případě se školní metodik prevence, případně výchovný poradce osobního setkání se 

zákonnými zástupci účastní. Účast žáka je velmi vhodná. 

Zápis o schůzce je součástí záznamu o opatřeních. 

 

d) Postoupení případu další straně 

Pokud ani přes veškerou podporu nedojde k odstranění rizikového chování žáka (a to 

z důvodu, že žák není schopen za dané podpory na svém chování pracovat či jedna/více stran 

není schopna danou podporu v potřebné míře poskytovat), je rodina indikována pro 

spolupráci s další stranou, která má k řešení dané situace potřebné nástroje (odborné či právně 

vymahatelné). Případ je předán do kompetence další straně (OSPOD, Policie ČR apod.). 
 

Doporučené postupy pro učitele jsou: 
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. Pokud se záškoláctví rozmáhá ve velkém a máme-li podezření a na hrozbu závislostí, 

spolupracovat s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými 

centry. 

4. Učit se v třídním kolektivu zjistit, jaké postavení má problémový žák. Bojí-li se učitelům 

nebo rodičům svěřit, předat ho do péče psychologa. 

5. Pomoci dítěti při návratu do třídy. Doprovodit ho při prvním vstupu do kolektivu. Nemluvit 

o tom. K vyřešenému případu se již nevracet a neprojevovat nedůvěru. Domluvit se s rodiči 

na těsném kontaktu, aby bylo případně další záškoláctví včas odhaleno. 

6. Učitel bere v úvahu vlastní pocity ve vztahu k problémovému žákovi. Měl by se zbavit 

předsudků a postavit všechny žáky na stejnou „startovní čáru“.  

 

 

Pokud žák poruší povinnosti stanovené školním řádem, lze mu podle závažnosti tohoto 

provinění uložit napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele nebo důtku ředitele. 

 

Přesně stanoveno – viz. Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k 

prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) – 

Záškoláctví; Školní řád. 

 

 

 

 

 

KRÁDEŽE 

 
Krádež je takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho a to za účelem si ji 



ponechat, používat ji apod., aniž by s tím majitel věci souhlasil nebo o tom byl informován. 

  

POSTUP: 

 
SBĚR INFORMACÍ – nejlépe přímo na místě. Zjistit: co se stalo, kdy se to stalo, kdo danou 

věc viděl jako poslední. Záznam. 

 

ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA – pokud krádež proběhla ve třídě či šatně a žáci jsou stále přítomni, 

nedovolit nikomu přicházet ani odcházet až do okamžiku, kdy vše bude podrobně prohledáno.   

 

ZAPOJENÍ CELÉ TŘÍDY – je vhodné zapojit třídu do řešení krádeže. Klíčové je navodit 

atmosféru, že je v zájmu celé třídy situaci objasnit.  

 

PROHLEDÁNÍ PROSTORU – Všichni přítomní se mohou zapojit do hledání. Tato fáze je i 

příležitostí pro zloděje věc nepozorovaně vrátit.  

 

ZNOVU ZOPAKOVÁNÍ FAKTŮ A MOŽNÉ VYTIPOVÁNÍ PACHATELE. Pokud se 

věc neobjeví, je vhodné znovu zopakovat důležitá fakta (kdo zamykal šatnu, kdo šel kdy na 

záchod, kdo necvičil atd.).  

 

KONTROLA OSOBNÍCH VĚCÍ = MUSÍ BÝT DOBROVOLNÁ. Nekontrolovat tašky 

osobně. Možnost vybídnout spolužáky k tomu, aby obsahy svých tašek ukázali žáku, který byl 

okraden. 

 

VŠÍMÁNÍ SI NEVERBÁLNÍCH REAKCÍ ŽÁKŮ. Žáci, kteří o situaci vědí něco víc, se 

často projevují neverbálně (pod záminkou ho odvést ze třídy a osobně s ním promluvit).  

 

POUČENÍ o potřebě hlídat si své věci a nenosit cenné věci do školy.  

 

ZÁZNAM 
Obsah záznamu: 

 KOMU A JAKÁ VĚC BYLA UKRADENA. (Popis zcizené věci musí být co 

nejpřesnější. Pokud je k dispozici fotografie věci, je vhodné ji přiložit).  

 KDO KRÁDEŽ NAHLÁSIL. 

 KDY A KDE KRÁDEŽ PROBĚHLA. 

 KDO BY MOHL BÝT PŘÍPADNÝM SVĚDKEM.  

Záznam krádeže je důležitý k ujasnění si klíčových okolností ztráty věci. Je také důležitý pro 

následné jednání s rodiči, pojišťovnou nebo Policií ČR.  

Důležitá je náprava vztahu mezi poškozeným a zlodějem (věc vrátit, omluvit se, nabídnout 

kompenzaci).  

 

U každého podezření o výskytu daného jevu musí být vždy informována ředitelka školy. 

Řešení a spolupráce: 

- Školní poradenské pracoviště (školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální 

pedagog) 

- Zákonný zástupce 

- SPC (speciálně pedagogické centrum), PPP (pedagogicko-psychologická poradna) 

- SVP (středisko výchovné péče) 



- OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí) 

- Policie ČR 

 

Kdy hlásit rodičům? 

- Rodičům poškozeného vždy ihned,  

- rodičům zloděje rovněž vždy – po precizním zjištění příčin.  

 

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.  

- žádá poškozený nebo poškozená nebo jejich zákonní zástupci.  

- Důležité upozornění - Škola a školské zařízení není orgán činný v trestním řízení = 

nemůže nic vyšetřovat.  

V případě, že je ukradena věc menší hodnoty než 5000,- Kč (a je to bez použití násilí – 

překonání překážky, není to vloupání) jedná se o přestupek proti majetku dle § 50 zák. o 

přestupcích č. 200/1990 Sb. v platném znění.  

Škoda na odcizené věci od 5000,- Kč výše je trestným činem krádeže dle ustanovení § 205 trestního 
zákoníku.  

V případě, že byla odcizena věc s hodnotou menší než 5.000,-Kč, ale bylo použito násilí – vypáčená 
skříňka, šatna, šuplík…nebo násilí vůči osobě a snaha zmocnit se věci – loupež, jedná se vždy o trestný 
čin. 

 

Kdy hlásit OSPOD? 

- V případě opakovaného jednání, výchovných a dalších opatření, která zvolila škola a 

přesto neměla žádný účinek. 

 

Roberta Čapek – Odměny a tresty ve školní praxi (Praha: Grada, 2014). 

Časopis Prevence číslo 1/2020. 

 

 

 

 

 

VANDALISMUS 

 
Jako vandalismus se označuje svévolné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku 

či podobných statků, které nepřinášejí pachateli žádné materiální obohacení a pro které pachatel 

zpravidla nemá žádný motiv - většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či pro potřebu 

odreagovat se. 

Ve škole se jedná nejčastěji o poškozování školního majetku či věcí spolužáků. Útoky na věci 

mají za následek jejich úplné zničení (ulomené části nábytku, prokopnuté dveře, zničené školní 

pomůcky, učebnice části oblečení apod.). Mezi poškozování školního majetku řadíme také 

sprejerství (čmáranice a nápisy na zdech nebo školním nábytku, apod.). 

 



Druhy vandalismu:  

 hrabivý – např. rozbíjení automatů – cíl získat vhozené mince; 

 taktický – cílem je upoutat pozornost;  

 ideologický – upozornit na vlastní postoje nebo požadavky;  

 mstivý – má podobu odplaty za skutečnou nebo domnělou křivdu, 

 odplata za něco (např. žák ničí majetek školy jako pomstu za chování učitele nebo špatnou 

známku); 

 hravý – např. sázka o to, kdo rozbije více oken, pouličních lamp apod.;  

 zlostný – jako výraz zloby nebo závisti (např. ničení drahých aut). 

 

PREVENCE: 

 Fyzický dohled nad žáky – „dozory“ i o přestávkách v prostorách, kde se žáci mohou 

pohybovat. 

 Organizované přestávkové aktivity – nabídnutím nějaké aktivity či zaměstnání může 

nahradit nudu u žáků a tím předcházet úmyslnému ničení majetku. 

 Odpočinková (relaxační) místa – tato místa mohou přitahovat žáky k různým 

rozhovorům, kontaktům atd. 

 Resocializační pedagogiky (resocializační divadlo, sportovní aktivity, dramatoterapie, 

muzikoterapie, výtvarné aktivity). 

 Komunikace se žáky. 

 Vytváření vhodného klimatu ve škole, třídě. 

 Netolerance jakéhokoli závadového chování. 

 Zakotvení podmínek zacházení se školním majetkem, včetně sankcí a náhrad do 

školního řádu, a prokazatelné seznámení žáků a rodičů s tímto nařízením. 

 Výchova prací - optimálním řešením náhrady škody je uvedení poškozené věci do 

původního stavu viníkem (u žáků 2. stupně ZŠ a střední školství) či za pomoci rodičů 

(žáci 1. stupně ZŠ), a to vlastními silami, lidskou, fyzickou prací (za  předpokladu, že 

ještě lze vandalsky poškozenou věc opravit). 

 Průběžná prevence během celého školního roku. 

 Trénink zvládání vlastní agresivity, nácvik odolnosti proti stresu v indikovaných 

případech. 

 

 

POSTUP: 

 
Vandalismus páchaný na půdě školy:  

1. kontaktovat zákonné zástupce (vždy u nezletilých žáků); 

2. při odmítnutí spolupráce rodičů, zákonných zástupců nebo při opakovaném vandalismu 

vyrozumět OSPOD (obecní úřad); 

3. pokud nedojde ke smíru – náhrada vzniklé škody, ohlásit věc Policii ČR (do 5 000 Kč 

řešeno jako přestupek, nad 5 000 Kč řešeno jako trestný čin);  

4. při každém vandalskému činu podávat vždy objektivní informace pedagogickému 

sboru, vychovatelům, žákům a rodičům, aby bylo zamezeno „informačnímu šumu“ a 

překrucování stavu věci; 

5. při opakovaném vandalismu stejným žákem oslovit pedagogicko-psychologické 

poradenství nebo střediska výchovné péče (souhlas rodičů, zákonných zástupců, u 

nezletilých i zletilých žáků).      
 

 



Síť: 
Interní prostředí školy: 

 učitelé (pedagogický sbor) 

 školní poradenské pracoviště (školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný 

poradce, speciální pedagog) 

 školní družiny 

 školní kluby  

 

Externí prostředí školy:  

 pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně-pedagogická 

centra 

 poradenská centra – nestátní neziskové organizace   

 sociální pedagog 

 streetworker 

 pedagogika volného času  

 rodina 

 zájmová centra volného času  

 občanská sdružení pracující s mládeží 

 nízkoprahová střediska 

 OSPOD 

 Policie ČR, městská policie 

 probační a mediační služba 

 veřejná správa – obec, kraj 

 

Institucionálně vedené volnočasové aktivity (střediska volného času, základní umělecké 

školy, tělovýchovné a sportovní organizace aj.) 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Dělení: 

1. Drobné neorganizované – jde o všechny formy hry o peníze, jiné statky či protislužby, které 

probíhají po domluvě mezi jednotlivci či v partě a řídí se specifickými domluvenými pravidly. 

Ve školním prostředí jde nejčastěji o karetní hry jako je mariáš, poker či oko, dále pak o 

kostkové hry nebo o částečně dovednostní hru čára. Žáci se dále například mohou i sázet, zda 

nastane či nenastane nějaká událost.  

 

2. Legálně organizované – jde o státem a zákony regulované podnikání, které samo sebe často 

označuje jako zábavní průmysl. Nejčastěji se jedná o menší kamenné provozovny zvané herny 

s automaty a video-loterijními terminály (VLT), dále o větší kamenná kasina vybavená navíc i 



ruletami a karetními stoly nebo o virtuální kasina, tj. speciální webové stránky.  

 

3. Nelegálně organizované – jde o nejnebezpečnější formu hazardu organizovanou nelegálně. 

Nejsou odváděny žádné daně a zadlužený hráč je často dále vydírán a zapojován do nelegální 

činnosti.  
 

 

POSTUP: 

 
 V případě podezření, že se nezletilý žák věnuje hazardnímu hraní, by měl učitel (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). 

 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.  

 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.  

 

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. 

 

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. 

 
 
 

 

 

EXTREMISMUS, RASISMUS, XENOFOBIE, ANTISEMITISMUS 

 

 

Za extremistické chování lze považovat takové, které je vědomě konáno ve prospěch 

politických, náboženských a etnických hnutí a ideologií, která směřují proti základům 

demokratického ústavního státu. 

 

Rasistické chování je takové, které na základě přisouzení psychických a mentálních schopností 

a dovedností skupinám definovaným podle biologického, rasového či národnostního původu 

tyto příslušníky těchto skupin hodnotí a případně (ve formě „tvrdého rasismu“) je i poškozuje. 



 

Xenofobní chování je takové, které na základě subjektivně stanovených prvků cizosti 

(jinakosti) vyvolává obavy ze subjektů, které jsou jako cizí pojímány a v krajních případech 

může vést k jejich poškozování, což vyvolává protireakci. 

 

Antisemitské jednání je takové, které poškozuje objekt židovského charakteru kvůli tomu, že 

tomuto objektu přisuzuje určité negativní vlastnosti či symbolický význam na základě 

subjektivní percepce židovství.   

  

Extremismus lze dělit na: 

- pravicový (odmítá rovnost lidí a na tomto základě potlačuje svobodu některých z nich); 

- levicový (absolutizuje rovnost lidí na úkor individuální svobody); 

- náboženský (nárokuje suverenitu náboženského vyznání na úkor excesivního porušení 

lidských práv a individuální svobody); 

- etnicko-regionální (nárok na suverenitu a separaci vlastního etnika anebo regionu vede 

k excesům potlačování svobody jiných). 

- environmentální (zájmy subjektivně pojaté přírody a jejich částí jsou nadřazeny 

demokratickým principům a prosazovány excesivně na úkor lidské svobody) 

 

 

Postup:  
 Všeobecná prevence formou zprostředkování demokratických hodnot a principů 

lidských práv a tolerance.  

 

 Konkrétní prevence formou výuky o extremismu a o negativech spojených s minulostí 

a současností extremismu, rasismu, xenofobie a antisemitismu a možnostech sankcí za 

projevy extremismu a souvisejících jevů.  

 

 Rodiče vyrozumět v případě opakovaných verbálních či vizuálních projevů s možným 

extremistickým podtextem či v případě odůvodněného podezření na účast žáka v 

konsistentní extremistické partě a v případě užití násilí s extremistickým, rasistickým 

xenofobním anebo antisemitským podtextem.  

 

 

 Policii ČR vyrozumět v případě podezření na promyšlenou a extremisticky, rasisticky, 

xenofobně nebo antisemitsky motivovanou činnost (např. opakované rasistické verbální 

výpady se závažnými dopady na psychiku terčů takových výpadů apod.) a na takto 

motivované vážnější formy násilí.  

 

 

 

 

 

SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE – CAN 

 
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. 

 

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  

• 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 

 

Spolupráce: 
školní metodik prevence s výchovným poradcem, školním psychologem, třídním učitelem, se 

školským poradenským zařízením, pediatrem, orgánem sociálně právní ochrany dítěte. 

 

Postup : 
 

A. Rozhovor s žákem  

 Pokud učitel po zpozorování neklamných známek vzbuzujících podezření na syndrom 

týraného dítěte dojde k závěru, že dítěti je potřeba pomoci, měl by se vždy nejdříve 

pokusit navázat s žákem osobní kontakt, nejlépe v soukromí.  

 Pokud se učiteli nedaří navázat komunikaci s žákem, je dobré obrátit se na PPP, SPC. 

 

Jednou z možností je, že učitel žákovi 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. Pokud se ani odborníkovi na konci telefonního drátu 

nepodaří dítě přimět k identifikaci, snaží se ho ještě přesvědčit, aby se obrátilo na kohokoliv, 

komu důvěřuje.  

 

 Učitel se obrátí na spolužáky nebo sourozence a zeptá se jich, zda o příčině jeho 

problémů nevědí něco bližšího.  

 

 

B. Rozhovor s rodičem  

 Požádat rodiče, ať okomentuje dění, 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. 

 

 

 

 



Spolupráce Policie ČR, OSPOD 

 

 

 V případě, že má učitel podezření na týrání žáka, situace se nezlepšuje a komunikace 

s rodiči také k ničemu nevede, je nezbytné kontaktovat především OSPOD, a to podle 

spádové oblasti, kam škola v dané obci přináleží, tedy podle obcí s rozšířenou 

působností.  

 

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) . 

 

 

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). 

 

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 ŠKOLY – kontaktujeme policii a orgán sociálně-právní 

ochrany dětí. 

 

 

Zjistím to z nějaké školní ankety nebo otazníku                                                

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. 

 

 

 

ODKAZY: 

 

 Dětské krizové centrum, tel: 241 484 149  

 Internetová poradna: problem@ditekrize.cz  

 Linka bezpečí, tel: 800 155 555  

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

www.capld.cz/linky.php 

 

 

 

 

 

 

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ 

 
Sebepoškozování (automutilace, selfharm) je komplexní autoagresivní chování, které na rozdíl 

od sebevraždy nemá fatální následky a které lze nejlépe chápat jako nezralou, maladaptivní 

odpověď na akutní anebo chronický stres, nezvladatelné emoce či myšlenkové pochody. 

 

Nejčastěji pozorovaným sebepoškozujícím chováním je: 

 řezání (žiletkou, střepem atd.)  

 pálení kůže.  

 

Jinými formami jsou  

 škrábání,  

 píchání jehlou,  

 rozrušování hojících se ran,  

 značkování rozpáleným kovem nebo například značkovací pistolí, 

 obrušování popálené kůže,  

 kousání, údery, nárazy,  

 dloubání, tahání kůže a vlasů/ochlupení a další.  

mailto:problem@ditekrize.cz
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Sebepoškozování se může týkat kterékoliv části těla, nejčastějším místem poškození však 

bývají ruce, zápěstí a stehna. Závažnost poškození může sahat od povrchových ran až po 

poranění vedoucí k trvalému znetvoření.  

 

Sebepoškozování typicky začíná ve věku od 12 do 15 let, ale výjimkou není ani první 

poškození se kolem 7 let nebo i dříve. 

Sebepoškozující chování se dává do přímého vztahu k biologickým, 

psychologickým/psychiatrickým a sociálním (rodina, výchova, sociální prostředí) 

vyvolávajícím faktorům.  

Z psychologického hlediska lidé, kteří se poškozují, často  

 trpí chronickou úzkostí 

 mají sklon k podrážděnosti 

 sami sebe nemají rádi/sami sebe znehodnocují  

 jsou přecitlivělí na odmítnutí 

 mívají chronický vztek, obyčejně na sebe 

 mají sklon potlačovat zlost 

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

proti sobě 

 bývají impulzivnější a mívají oslabenou schopnost kontrolovat impulzy 

 mívají sklon jednat v souladu se svou momentální náladou 

 mají sklon neplánovat do budoucna    

 bývají depresivní a mívají sebevražedné/sebedestruktivní sklony 

 nemají flexibilní repertoár dovedností pro zvládání zátěže 

 mají sklon k vyhýbavosti 

 cítí se slabí, bezmocní. 

 

Prevence: 
Nespecifická prevence:  

 posilování schopnosti dětí zvládat zátěž 

 posilování schopnosti rozeznávat existující silné stránky a rozvíjet je  

 naučit obracet se na druhé a navazovat s nimi vztahy autentickým a smysluplným 

způsobem a účastnit se aktivit, při kterých mohou pociťovat smysluplnou vazbu a 

sounáležitost  

 

Specifická primární prevence 

Důležitá je vnímavost vůči projevům možného sebepoškozování: 

 nevysvětlené popáleniny, řezné rány, jizvy a jiné shluky stop na kůži, běžným místem 

sebepoškození bývají paže, zápěstí a předloktí nedominantní horní končetiny, ale stopy 

sebepoškozování se mohou vyskytnout prakticky na kterékoliv části těla 



 ročnímu období nepřiměřené oblečení (dlouhé rukávy a dlouhé kalhoty v létě), potítka 

a jiné krytí zápěstí, vyhýbání se aktivitám, které vyžadují odhalení těla (plavání, 

tělocvična), obvazy a náplasti 

 netypické osobní věci (žiletky a jiné pomůcky, použitelné k řezání či úderům)  

 nárůst známek deprese či úzkosti 

 neuvěřitelné nebo neúplné historky jako odpověď na cílené dotazy  

 

Otázky na SP musí být emočně neutrální a neútočné. 

 

Postup:  

 Posoudit aktuální riziko závažného sebepoškození a v případě jeho přítomnosti odeslat 

dítě, event. i proti vůli rodičů, 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. 

 

! Nevhodný postup:  

 snaha okamžitě odstranit sebepoškozující chování 

 sankce a ignorace  

 

Síť partnerů: 

- výchovný poradce, třídní učitel, školské poradenské zařízení, 

pediatr/pedopsychiatr/, event. orgán sociálně právní ochrany dítěte.  

 

Spolupráce: OSPOD, Policie ČR 

 Ohlašovací povinnost se netýká přímo sebepoškozování, ale doprovodných problémů často 

SP doprovázejících – šikany, sexuálního zneužívání, zanedbávání péče, týrání dítěte 

(syndrom CAN). 

 Povinnosti hlášení podléhá navádění dětí k sebepoškození/sebevraždě (skupina 

poškozujících se, kyberšikana). 

 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. 

 

 

V případě přímého rizika závažného ublížení či ohrožení života:  

- (přímé riziko = žák drží ve škole žiletku a plánuje se řezat, mluví o sebevraždě 

atd./nepřímý předpoklad rizika = učitel objeví staré jizvy na zápěstí atd.) 



 Psychiatrické oddělení či klinika spádové nemocnice, centrální příjem nejbližší 

psychiatrické léčebny – i nedobrovolně, ideálně po předchozí telefonické konzultaci 

 

 

Pokud žák není aktuálně ohrožen závažným sebezraněním:  

 dostupná psychiatrická či psychologická ambulance – ideálně s doporučením od 

dětského/dorostového lékaře, resp. po telefonickém objednání rodiči (nutno počítat 

s čekacími lhůtami) 

 krizová centra – netřeba doporučení zdravotnického zařízení, předchozí telefonická nebo 

e-mailová domluva vhodná, ale není nutná 

 Dětské krizové centrum  

 Krizové centrum RIAPS  

 Centrum krizové intervence Psychiatrické léčebny  

 Krizové centrum Spondea  

 Linky důvěry  

 mohou volat žáci i dospělí;  

 další: http://www.dkc.cz/kontakty.php nebo www.capld.cz/linky.php) 

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

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

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

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

Telefonická krizová intervence KC Spondea, chat www.chat.spondea.cz 

 

 

 

 

 

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY 

(mentální anorexie, mentální bulimie) 

 
Mentální anorexie a bulimie představují ve svých projevech mezní polohy jídelního chování 

od život ohrožujícího omezování příjmu potravy až po přejídání spojené se zvracením nebo 

jinou nevhodnou kompenzací energetického příjmu. Pro obě poruchy je příznačný nadměrný 

strach z tloušťky, nespokojenost s tělem a nadměrná snaha o dosažení štíhlosti a její udržení. 

 

Mentální anorexie je porucha charakterizovaná zejména úmyslným snižováním tělesné 

hmotnosti. Základním kritériem anorexie je nízká tělesná hmotnost (alespoň o 15% nižší než 

odpovídá věku a výšce) a aktivní snaha hubnout nebo nepřibrat (nemocní někdy popírají snahu 

hubnout, ale mluví o zdravé výživě a životním stylu). Postupně si zvykají na snížený příjem 

energie, nadměrnou sebekontrolu v jídle a často i zvýšený energetický výdej, snadno se cítí 

přejedeni. 

 

Mentální bulimie je porucha charakterizovaná zejména opakujícími se záchvaty přejídání, 

spojenými s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti. Rozhodujícím kritériem přejídání je 

subjektivní pocit ztráty kontroly nad jídlem. 
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Postup: 
 

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 prevence:  
Vhodná je včasná intervence u rizikových jedinců (rychle zhubnul, zvrací s jakoukoli  

Argumentací, ad.), interaktivní programy, rozvoj všeobecných aktivit, zájmů. Zaměřit se na 

předcházení nevhodných redukčních diet a prostředků na zhubnutí (důraz ne na nebezpečnost, 

ale na neúčinnost).  

Předcházet šikaně pro vzhled, oblečení, výkon, to, co jí nebo pije.  

 

Informovat pediatra, rodiče - vždy, když dítě výrazněji zhubne, opakovaně bylo 

přistiženo, že zvrací (stačí informace od vrstevníků). 
Rodiče – pokud dítě nechodí do školní jídelny.  

 

Pokud rodiče odmítají řešit situaci, oznamujeme tuto situaci pediatrovi, popř. OSPOD. 

 

Síť: 

Jednotka specializované péče pro PPP PK VFN (Ke Karlovu 11, Praha 2, 224965353) - Každou 

3. středu v měsíci v 14,30 Klub pro rodiče a blízké osoby (i učitelé, spolužáci) pacientů s PPP 

Dětská psychiatrická klinika (V úvalu 84/1, 15000 Praha 5, tel: 224 433 400) 

Anabell – občanské sdružení ( posta@anabell.cz ) 

Krizové centrum RIAPS (Chelčického 39, Praha 3, 222 58 06 97) 

Linky důvěry 

Síť organizace STOB (redukce nadváhy – programy pro rodiny), Fórum zdravé výživy: 

www.fzv.cz 

 

 

 

 

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOPRAVĚ 
 

Rizikové chování v dopravě můžeme obecně charakterizovat jako takové jednání, které vede 

v rámci dopravního kontextu k dopravním kolizím a následně k úrazům nebo úmrtím. 

 

Účastníci dopravy: 

a) chodec, 

b) cyklista, 

c) cyklista v městském prostředí, 

d) cestující hromadnou dopravou, 

e) spolujezdec v motorizovaném vozidle, 

f) řidič mopedu nebo motocyklu s objemem do 50 cm3. 
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Dělení podle věku: 

1. stupeň základní školy – chodec, cyklista a cestující hromadnou dopravou, 

2. stupeň základní školy – cyklista v městském provozu, 

střední škola – cyklista v městském provozu, řidič mopedu a motocyklu do 50 cm3, 

spolujezdec. 

 

 

Dělení podle typu rizikového chování: 

1. rizikové chování způsobené vlivem návykových látek (alkohol a jiné drogy), 

2. rizikové chování způsobené neznalostí dopravních předpisů, 

3. rizikové chování způsobené osobnostními faktory (agresivní jednání, vyhledávání 

vzrušujících zážitků, depresivita, přeceňování vlastních schopností). 

 

Vhodné postupy: 

 Dopravní výchova 

a) dopravní besedy v prostředí školní třídy – může vést dopravní policista, dopravní psycholog, 

vyškolený pedagog, 

b) použití multimediálních pomůcek – ilustrace prostřednictvím audiozáznamu, PC her, 

přehrávání scének, různých ilustrovaných materiálů (např. pro výuku dopravního značení – více 

informací v odkazech na literaturu), 

c) praktický nácvik na dopravním hřišti, 

d) exkurze (pracoviště dopravní policie, dopravní podnik aj.). 

 

 Práce s rodinou 

Formou poskytování informací na rodičovských schůzkách, případně individuální konzultace s 

rodiči. Za vhodné považujeme poskytnutí informačního materiálu rodičům (více viz odkazy na 

literaturu) podle způsobu dopravy jejich dítěte do školy. 

 

 Práce s osobností dítěte 

Za vhodné považujeme indikaci prostřednictvím pozorování při dopravní výuce (případně na 

dopravním hřišti), nebo dle rizikových faktorů (uvedených výše) zjištěných při screeningu 

rizikového chování obecně. Ve výjimečných případech může jít také o informace od policie 

(přestupky nebo trestné činy). 

 

 

POSTUP: 

V kontextu dopravy téměř výlučně komunikujeme s rodiči dítěte a domlouváme případné akce 

orientované na zvýšení kompetencí dítěte v dopravním systému (ideálně dle informací od 

rodičů, v jakých dopravních situacích se jejich dítě pohybuje). Výjimečně kontaktujeme policii, 

a to zejména v případě, kdy jsme svědky aktivit dětí, které mohou vést k dopravním nehodám. 

Pedagog, pokud má podezření, popř. zkušenost s výrazně rizikovým chováním žáka, mám 



možnost konzultovat nápadnosti v chování žáka s výchovným poradcem ve škole, popř. obrátit 

se na příslušnou pedagogicko - psychologickou poradnu s žádostí o konzultaci, popř. využít 

možnost supervize. 

 

Síť: 

a) městská policie (zejména v oblasti dozoru a asistence v dopravním provozu v místech s 

vysokým výskytem dětí – např. projekt Bezpečná cesta do školy), 

b) dopravní policie (zejména v oblasti vzdělávání a nácviku praktických dovedností), 

c) BESIP – metodologická podpora a informace, 

d) Centrum dopravního výzkumu – odborné informace a publikace  v oblasti dopravní 

výchovy, 

e) Centrum adiktologie PK VFN a 1. LF UK Praha – školení a poskytnutí metodik pro 

selektivní primární prevenci (Preventure, Unplugged). 

 

Webové stránky: 

a) www.ibesip.cz, b) www.cdv.cz, c) www.adiktologie.cz, d) www.uamk-cr.cz. 

 

 

 

 

 

ZÁSADY PŘÍSTUPU K ŽÁKŮM S PAS 

V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 
 
 

Poruchy autistického spektra (dále jen „PAS“) jsou skupinou poruch, které se diagnostikují 

na základě projevů chování. 

V současné době hovoříme souhrnně o poruchách autistického spektra a rozlišujeme 

je podle míry podpory, kterou jedinci potřebují (Diagnostický a statistický manuál duševních 

poruch – DSM V), nově jsou východiskem také klasifikace stupně postižení intelektu a funkční 

komunikace (viz 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, jejíž předpokládaná platnost v ČR 

je v roce 2022). V praxi se stále můžeme setkat s označením pervazivní (všepronikající) 

vývojové poruchy a s vydělováním jednotlivých diagnostických kategorií, mezi které jsou 

řazeny mj. dětský autismus, atypický autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, jiné 

pervazivní vývojové poruchy, pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná (10. revize 

Mezinárodní klasifikace nemocí). 

 

Základní diagnostická triáda PAS zahrnuje různou míru narušení v těchto oblastech: 

 sociální interakce a sociální chování (problémy v porozumění sociálním situacím nebo 

sociálním vztahům); 

 verbální i neverbální komunikace (obtíže v komunikaci a vývoji řeči); 

 oblast představivosti a hry, omezených vzorců chování, zájmů nebo aktivit (menší 

flexibilita myšlení, problémy v oblasti představivosti). 
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Zásady přístupu při výchově a vzdělávání žáků s PAS 
 

 Zásada přesnosti, jasnosti instrukcí a zajištění předvídatelnosti. 

 Zásada strukturování pracovního dne a činností. 

 Zásada jasné a konkrétní motivace. 

 Zásada klidného a empatického přístupu. 

 Zásada dodržování časové souslednosti úkolů. 

 Zásada vyšší míry vizuální podpory 

 Zásada posilující koncentraci pozornosti např. (mačkací míček). 

 Zásada srozumitelného nastavování sociálně komunikačních pravidel a zvládání situací, 

které vyžadují praktickou zkušenost. 

 Zásada střídání pracovních činností a odpočinku. 

 

Spolupráce škola – zákonný zástupce žáka – odborní pracovníci 
 

Pro vzdělávání všech žáků bez rozdílu je nezbytná spolupráce školy a zákonných zástupců 

žáků. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nezbytná také součinnost se školskými 

poradenskými zařízeními. 

 

 

KRIZOVÝ PLÁN ZŠ 

Krizová situace: 

Jako nejzávažnější hodnotíme situace, kdy by mohlo dojít k ohrožení zdraví či života 

samotného žáka s PAS nebo jeho spolužáků, pedagogických i nepedagogických pracovníků 

školy.  

 

POSTUP: 

 

1) V případě agresivního chování žáka  

(např. agrese, kousání; kopání; házení předmětů, hraček či ničení vybavení třídy): 

 snažíme se zajistit bezpečí ostatním žákům (zajistíme odchod žáka s PAS × 

ostatních žáků ze třídy), na žáka v akutním afektivním stavu hovoříme klidným 

hlasem (v případě, že žák reaguje negativně, nekomunikujeme s ním), popisujeme 

situaci, snažíme se ho uklidnit, odstraníme z žákova dosahu nebezpečné předměty 

(např. židle, nůžky); 

 přivoláme pomoc alespoň jednoho dalšího dospělého, prostřednictvím mobilního 

telefonu, s pomocí žáků, případně dalších dospělých osob; 

 stále se snažíme žáka verbálně uklidnit, pomalu se k němu přibližujeme, ale pouze 

do bezpečné vzdálenosti. Je také vhodné udržet mezi žákem a námi ochrannou 

bariéru (např. školní lavice); 



 pokud žák na uklidňování reaguje, můžeme se k němu dále přibližovat, přičemž 

stále hovoříme klidným hlasem a uklidňujeme ho (vždy je třeba vzít v úvahu 

fyzickou sílu žáka, která se v situaci afektu násobí); 

 snažíme se, aby se žák posadil např. na zem, na židli, na koberec a pokračujeme 

v jeho zklidňování; 

 pokud afekt stále trvá, udržujeme bezpečný odstup, hlídáme, aby si žák neublížil, 

zajišťujeme prostor (např. u oken), verbálně ho uklidňujeme a čekáme na pomoc 

dalšího dospělého; 

 kontaktujeme zákonné zástupce žáka, v případě potřeby Zdravotnickou 

záchrannou službu, při agresi vůči druhým osobám i Policii ČR (ve zvlášť 

závažných případech).  

 

 

 Po proběhlé krizové situaci u žáka s PAS je vhodné vysvětlit spolužákům, co bylo 

příčinou reakce, jak můžeme těmto reakcím předcházet a dále jak se můžeme 

v podobných situacích zachovat.  

 

 

 Vycházíme z aktuální situace a přizveme pracovníky školního 

poradenského pracoviště. 

 

 

ODVEDENÍ ŽÁKA: 

 vyučující zajistí bezpečnost žáků ve třídě a požádá o spolupráci další pedagogické 

pracovníky tak, aby bylo možné převést žáka v akutní krizi do klidného a bezpečného 

prostředí,  

 vyučující vyčká momentu uklidnění žáka. Následně uplatňuje prvky motivace 

ke znovunavrácení žáka do učebního procesu, případně při přetrvávajícím afektu 

je informován zákonný zástupce žáka nebo je zavolána Zdravotnická záchranná služba. 

 

 

ODVEDENÍ TŘÍDY: 

 v případě, že chování žáka s PAS je natolik ohrožující, že není možné jeho převedení 

do jiného prostoru školy, vyučující opět zajistí spolupráci se školním poradenským 

pracovištěm – školním preventivním týmem - a zajistí bezpečné přesunutí žáků třídy do 

náhradních prostor,  

 pokračuje snaha o zklidnění žáka, pokud se zklidnění žáka nedaří, je třeba upozornit 

zákonného zástupce, případně požádat o odbornou pomoc (Zdravotnická záchranná 

služba). 



 

 

2) V případě autoagresivního chování žáka:  

(např. kousání se; bouchání se do hlavy; bití hlavou o stěnu/o zem; vytrhávání si vlasů): 

 snažíme se zajistit bezpečí ostatním žákům (zajistíme odchod žáků ze třídy). Na 

žáka v akutním afektivním stavu hovoříme klidným hlasem, snažíme se ho 

uklidnit; 

 přivoláme pomoc alespoň jednoho dalšího dospělého prostřednictvím mobilního 

telefonu, s pomocí žáků, případně dalších dospělých osob; 

 stále se snažíme žáka verbálně uklidnit, pomalu se přibližujeme k žákovi (do 

bezpečné vzdálenosti), snažíme se autoagresivní chování zastavit (vždy je třeba 

nutné vzít v úvahu fyzickou sílu žáka, která se v situaci afektu násobí), např. vzít 

žáka za ruce, navázat oční kontakt, nabídnout alternativu (změnu situace); 

 v případě velké fyzické síly čekáme na pomoc dalšího dospělého; 

 kontaktujeme zákonné zástupce žáka, v případě potřeby Zdravotnickou 

záchrannou službu, při agresi vůči druhým osobám i Policii ČR (ve zvlášť 

závažných případech). 

 

3) V případě vzniku rizikové situace mimo budovu školy:  
(např. vycházka; školní akce): 

 povinností pedagogického pracovníka je chránit bezpečí a zdraví žáka i mimo budovu 

školy. 

 pedagogický pracovník při mimoškolních akcích zohlední specifika projevů žáka s PAS 

(např. pro některé žáky s PAS může být cestování v MHD v dopravní špičce 

spouštěčem problémového chování);  

 jestliže dojde ke krizové situaci, snaží se zajistit bezpečí ostatním žákům, žáka s PAS 

se snaží verbálně uklidňovat, zastavit ho, přimět ho, aby se posadil. Fyzicky blokuje 

cestu k silnici a dalším nebezpečným místům (např. vodní plocha, koleje); 

 vhodně zajistí, aby se do řešení situace nezapojovali kolemjdoucí a ostatní 

neznámé/nepoučené osoby; 

 čeká, až afekt u žáka s PAS zeslábne, informuje o situaci školu a zákonné zástupce žáka, 

dohodne se na dalších krocích; 

 v případě, že je situace i nadále vážná, kontaktuje Zdravotnickou záchrannou službu, 

při agresi vůči druhým osobám i Policii ČR (ve zvlášť závažných případech). 

 

 

 



SCÉNÁŘ MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ: 

 pokud se žák účastní mimoškolní akce (např. divadelní představení; výstavy; besedy; 

návštěva knihovny; školní výlety; exkurze), musí být o času konání, průběhu a náplni 

včas informován samotný žák i jeho zákonný zástupce.  

 Mimoškolní akce se žák účastní po vzájemné domluvě třídního učitele a zákonného 

zástupce, s přihlédnutím ke specifickým projevům žáka s PAS v chování, k aktuálnímu 

stavu žáka a charakteru akce; 

 po dobu mimoškolní akce se pedagogický pracovník věnuje zejména zabezpečení 

bezpečí žáka s PAS i ostatních žáků, snaží se předcházet krizovým situacím; 

 

 Každá taková situace bude následně písemně zaznamenána. 

V oblasti PAS dlouhodobě spolupracujeme s SPC Kpt. Vajdy Ostrava.  

Speciální pedagog: 

Obadalová Ivana, Mgr.       
                                                spc.obadalova@zskptvajdy.cz 

 

                                                                                         +420 596 768 131, +420 723 026 353 

 
Krajský koordinátor péče o žáky s PAS 

Moravskoslezský 

kraj 

Mgr. 

Michaela 

Mlynarczy

ková 

SPC 

Kpt. Vajdy 1a, 

Ostrava 

700 03 

596 768 131 
spc.mlynarczykova@zskptv

ajdy.cz 

 

 

 
Příloha: 

Desatero pro školy aneb „Do školy poprvé přichází žák s PAS“ 
 

1. Informace – seznámení učitelů, dalších pedagogických pracovníků školy 

s problematikou poruch autistického spektra v celé její šíři.  

 

2. Rodina – vhodné je navázat úzkou spolupráci s rodinou žáka s PAS ještě před zahájením 

vzdělávání žáka (zaměřit se např. na charakteristiku žáka; jeho silné a slabé stránky; 

specifika v chování; dosavadní průběh vzdělávání; poradenskou podporu v ŠPZ), 

nastavit spolupráci a průběh péče o žáka s PAS (např. pravidelný kontakt s rodinou; 

výměna informací o práci se žákem ve škole a v domácím prostředí; snaha o jednotný 

přístup; využívání stejných metod). 

 

3. Prostředí školy – po dohodě se zákonnými zástupci žáka stanovujeme postup, 

jak seznámit spolužáky a další pracovníky školy se specifiky žáka. Je důležité podávat 

srozumitelné a konkrétní informace k danému žákovi s PAS, ne pouze obecné. 

Je vhodné zařadit programy práce se třídou, které umožní lepší seznámení se žáků třídy 

navzájem.  

mailto:spc.obadalova@zskptvajdy.cz
mailto:spc.mlynarczykova@zskptvajdy.cz
mailto:spc.mlynarczykova@zskptvajdy.cz


 

4. Doporučení ŠPZ – naplňování doporučení uvedených v Doporučení pro vzdělávání 

žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupráce se školským poradenským 

zařízením, spoluúčast při průběžném vyhodnocování poskytování podpůrných 

opatření. 

 

5. Koordinátoři PAS – v každém kraji působí krajský koordinátor péče o žáky s PAS 

v oblasti školství, který má přehled o poskytovaných službách a možnostech podpory 

pro tyto žáky v daném kraji. Seznam koordinátorů je uveřejněn na webových stránkách 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy či Národního ústavu pro vzdělávání 

a je i součástí příloh tohoto metodického doporučení. 

 

6. Respekt k individualitě – úkolem školy je respektovat specifika každého žáka a zajistit 

průběh vzdělávání v souladu se vzdělávacími potřebami žáka, současně vytvářet 

stabilní, vstřícné prostředí, ve kterém se budou všichni žáci cítit bezpečně.  

 

7. Komunikace – podporovat rozvoj verbální i neverbální komunikace. Většina žáků s PAS 

má významné deficity v komunikaci. Neverbální komunikace nemusí být čitelná, 

žáci s PAS mohou mít i osobitý komunikační styl. Pro žáky s PAS může být obtížné 

porozumění zejména nejednoznačným otázkám, složitým a dlouhým souvětím, ironii, 

sarkasmu, nadsázce. Řada žáků s PAS využívá i různé systémy znakování.  

 

8. Předvídatelnost – pro některé žáky s PAS jsou důležitá konkrétní, přesná sdělení 

(např. co; kdy; kde; jak; v jakém pořadí). Pro většinu žáků s PAS je nezbytné informace 

spojovat s vizualizací. 

 

9. Motivace – žák s PAS musí rozumět smyslu vykonávané činnosti. Důležité je stanovit 

individuální motivaci pro konkrétního žáka a následně ji ve spojení s realizovanými 

činnostmi pozitivně posilovat, propojovat i se systémem odměn.  

 

10. Tolerantní a empatický přístup – porucha autistického spektra může způsobit 

nestandardní projevy v chování, které je třeba brát na vědomí a přehnaně 

na ně neupozorňovat. Znevýhodnění není důvodem k bezbřehé akceptaci 

všech projevů chování žáka. Je třeba definovat projevy chování, které se budou v rámci 

školy tolerovat, vzhledem k tomu, že vyplývají z podstaty PAS. Důležité je předcházení 

vzniku nežádoucího chování a nastavení intervenčního postupu (viz kapitola 

5 a 6 metodického doporučení) pro případy, kdy takové chování nastane.  

 

 



Desatero komunikace se žákem s PAS ve škole 
 

1. Zohlednit zkušenosti zákonného zástupce a nejbližšího okolí žáka s PAS – 

pro nastavení přístupu a komunikace se žákem v průběhu jeho vzdělávání je velmi 

důležité vycházet ze zkušeností jedinců z nejbližšího okolí žáka (např. zákonných 

zástupců žáka, rodinných příslušníků). 

2. Respektovat specifika v navazování a udržení očního kontaktu – u žáků s PAS může 

být oční kontakt vyhýbavý či ulpívavý, pro některé žáky s PAS je důležitější obsah 

sdělení než udržování očního kontaktu. Žáka s PAS může rozrušit i vzdálený oční 

kontakt – při současném hovoru pedagoga s jinou osobou. 

3. Dodržovat osobní zónu jedince – pro některé žáky s PAS je obtížné zachovat během 

konverzace přiměřenou vzdálenost od komunikačního partnera. Žáci s PAS 

často nejsou schopni vyhodnotit, nakolik vstupují do jeho osobní zóny (lze využít 

vizualizace např. pomocí položeného archu papíru na podlaze – „podsedák“ při sezení 

na koberci). Dodržování osobní zóny by mělo být oboustranné. V případě potřeby 

je možné žáka s PAS navést k udržení osobní zóny. U senzoricky citlivých jedinců 

je potřeba přihlédnout k jejich specifikům (např. doteky; intenzita hlasu).  

4. Vzít v úvahu případné zvláštnosti v řeči – např. zvýšené či snížené tempo řeči, 

hlasitost, zvláštní vyjadřování, specifika v intonaci, echolálie, verbalizace. U některých 

žáků expresivní řeč zcela chybí nebo ji funkčně nevyužívají.  

5. Neodsuzovat způsob komunikace upřednostňovaný žákem a nestandardní projevy 

chování – např. motorický neklid; nepřiměřená gestikulace; grimasování; nezdvořilost 

(např. nepozdraví; nepoděkuje); nevhodné komentování určitých skutečností; 

používání vulgarismů. Nastavte žákovi s PAS jasné hranice a vysvětlete, proč a v jakých 

situacích je určité chování akceptováno, či nikoliv. Nevhodné chování žáka s PAS 

klidným hlasem, gestem odmítněte. 

6. Mluvit přiměřeně hlasitě, konkrétně, jednoznačně, stručně, zachovávat klidný tón – 

pro žáka s PAS je důležité vědět CO, JAK, KDE, KDY, KDO a PROČ. Problematické může 

být používání ironie, dvojsmyslů či jazykových hříček v komunikaci. Mnozí žáci s PAS 

jim nerozumí nebo je chápou doslovně, což vede k neočekávaným reakcím. Neměli 

bychom také dávat najevo překvapení z odlišného způsobu myšlení. 

7. Podle potřeby usměrňovat průběh konverzace – seznámit žáka s průběhem 

konverzace, vysvětlit mu, co je jejím hlavním tématem. Žáci s PAS mají tendenci 

odbíhat od tématu hovoru ke svým oblíbeným tématům, ulpívat na detailech. 

Pokud má žák s PAS nutkavou potřebu nadále hovořit, je třeba vymezit čas pro jeho 

sdělení, poté se vrátit zpět k původnímu tématu. 



8. Zeptat se, pokud nerozumíte obsahu sděleného – taktně se žáka s PAS doptejte, 

pokud nevíte, co chtěl sdělit. Nehovořte o žákovi s PAS před ním, ale obracejte 

se přímo na něj.  

9. V případě obtíží s porozuměním využívat vizuální podporu – u některých žáků s PAS 

se setkáváme s významnými problémy v porozumění řeči. V takovém případě je dobré 

využívat vizuální podporu, např. obrázky, grafy, symboly, piktogramy, sociální příběh, 

časový plán. 

10. Shrnutí a adresnost sdělovaného obsahu, zdůraznění důležitých bodů – někteří žáci 

s PAS obtížně rozlišují podstatné informace od nepodstatných. Příliš mnoho informací 

je může zahltit a nemusí vést k pochopení. Při nepochopení frontálních instrukcí 

je u některých žáků potřeba sdělení směřovat konkrétně k jejich osobě a ověřit 

si, zda žák správně porozuměl sdělení. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Zdroj:  

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a 

mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) 

 
 
 
 
 
 
V Kopřivnici:  15. 9. 2019 
 
 
 
 
………………………………                                                   ……………………………      
Mgr. Kateřina Křístková                                                             Mgr. Vlasta Geryková 
školní metodik prevence                                                                   ředitelka školy 
 


