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Metodické doporu�ení 
 k primární prevenci rizikového chování u d�tí, žák� a student�  

ve školách a školských za�ízeních 
 

Hlava I 
Obecná ustanovení 

 
�lánek 1 

P�edm�t úpravy 
 

(1) Metodické doporu�ení Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy (dále jen MŠMT) k primární 
prevenci rizikového chování u d�tí, žák� a student� (dále jen „žák“) ve školách a školských za�ízeních 
v souladu se Strategií prevence rizikového chování u d�tí a mládeže v p�sobnosti resortu školství, 
mládeže a t�lovýchovy, Národní strategií protidrogové politiky, Strategií prevence kriminality – všechny 
strategie vždy na p�íslušná období, § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona �. 561/2004 Sb., o p�edškolním, 
základním, st�edním, vyšším odborném a jiném vzd�lávání (školský zákon), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, § 18 písm. c) zákona �. 379/2005 Sb., o opat�eních k ochran� p�ed škodami p�sobenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o zm�n� souvisejících zákon�, 
Koncepcí státní politiky pro oblast d�tí a mládeže:  

a) vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a za�len�ní 
prevence do školního vzd�lávacího programu a školního �ádu, 

b) popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, 
c) definuje Preventivní program (u subjekt�, které žádají o dotaci, Minimální preventivní 

program – dále jen preventivní program),  
d) doporu�uje postupy škol a školských za�ízení (dále jen „školy“) p�i výskytu vybraných 

rizikových forem chování d�tí a mládeže (viz p�íloha �. 1 – 14 ). 
 
(2) Primární prevence rizikového chování u žák� v  p�sobnosti MŠMT se zam��uje prioritn� na 

p�edcházení rozvoje rizik, které sm��ují zejména k následujícím rizikovým projev�m v chování žák�:  
 

a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, 
rasismus a xenofobie, homofobie 

b) záškoláctví,  

c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling 

d) rizikové sporty a rizikové chování v doprav�,  

e) spektrum poruch p�íjmu potravy, 

f) negativní p�sobení sekt, 

g) sexuální rizikové chování, 

 
(3) Aktivity škol jsou cílen� sm�rovány k prokazateln� efektivní specifické primární prevenci a 

eliminaci aktivit z oblasti neefektivní primární prevence. K rozpoznání a zajišt�ní pomoci v�asné 
intervence nebo krizové intervence zejména v p�ípadech: 
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traumatických zážitk�- domácího násilí, šikanování, násilného chování, týrání a zneužívání d�tí, v�etn� 
komer�ního sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, experimentování 
s návykovými látkami (legální a nelegální návykové látky), rizikových stravovacích návyk� vedoucích k 
poruchám p�íjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). 
 

(4) Toto metodické doporu�ení je ur�eno pro právnické osoby vykonávající �innost škol a školských 
za�ízení z�izovaných MŠMT. Doporu�ováno je k využití i ostatním školám zapsaným do školského 
rejst�íku a poskytovatel�m služeb souvisejících se vzd�láváním a výchovou. Sou�ástí Metodického 
doporu�ení je praktický návod pro školy „Co d�lat když“, který obsahuje velice detailní a p�itom 
praktické doporu�ení �editel�m škol a školním metodik�m prevence, jak se zachovat p�i výskytu 
ur�itého rizikového chování ve školách. 

 
�lánek 2 

Vymezení základních pojm� 
 

(1) Základním principem primární prevence rizikového chování u žák� je výchova k p�edcházení a 
minimalizaci rizikových projev� chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního 
chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zát�žových situací osobnosti. Jedná se o oblast 
zabývající se prevencí v oblastech uvedených v �l. 1 odst. 2 s cílem zabránit výskytu rizikového chování 
v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody p�sobené jejich výskytem mezi žáky. 
  

(2) Specifická primární prevence – aktivity a programy, které jsou zam��eny specificky 
na p�edcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žák�. Jedná se o: 

a) všeobecnou prevenci, která je zam��ena na širší populaci, aniž by byl d�íve zjiš�ován rozsah 
problému nebo rizika,  

b) selektivní prevenci, která je zam��ena na žáky, u nichž lze p�edpokládat zvýšený výskyt 
rizikového chování,  

c) indikovanou prevenci, která je zam��ena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší 
výskyt rizikových faktor� v oblasti chování, problematických vztah� v rodin�, ve škole nebo 
s vrstevníky.  

 
(3) Nespecifická primární prevence – veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování 

pozitivního sociálního chování prost�ednictvím smysluplného využívání a organizace volného �asu, 
nap�íklad zájmové, sportovní a volno�asové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování ur�itých 
spole�enských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpov�dnosti za sebe a své jednání. Tento typ 
prevence je významný v kontextu aplikace r�zných efektivních a vyhodnotitelných specifických 
program�. 
 
    (4) Efektivní primární prevence – kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy 
v menších skupinách, vytvá�ení dobrého klimatu ve t�íd� a skupin�, p�edevším programy pomáhající 
odolávat žák�m sociálnímu tlaku zam��ené na zkvalitn�ní komunikace, osvojování a rozvoj sociáln� 
emo�ních dovedností a kompetencí, konstruktivní zvládání konflikt� a zát�žových situací, odmítání 
legálních a nelegálních návykových látek, zvyšování zdravého sebev�domí a sebehodnocení, posilování 
odvahy, stanovování realistických cíl�, zvládání úzkosti a stresu apod. Principy efektivní a 
vyhodnotitelné primární prevence jsou založeny na soustavnosti a dlouhodobosti,  aktivnosti, 
p�im��enosti, názornosti, uv�dom�losti. 

 
(5) Neú�inná primární prevence: 
a)  zastrašování a triviální p�ístup: „prost� �ekni ne“, citové apely, pouhé p�edávání informací, 

samostatn� realizované jednorázové akce, potla�ování diskuse, stigmatizování a znevažování 
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osobních postoj� žáka/studenta, p�ednášky, pouhé sledování filmu, besedy s bývalými uživateli 
(ex-usery) na základních školách, nezapojení žák�/student� do aktivit a nerespektování jejich 
názor�, politiku nulové tolerance na škole a testování žák� jako náhražku za kontinuální primární 
prevenci. 

b) hromadné kulturní �i sportovní aktivity nebo návšt�va historických a kulturních památek, by 
m�ly být pouze dopl�kem, na který by m�la vždy navazovat diskuse v malých skupinkách. 

 
 (6) Preventivní program – konkrétní dokument školy zam��ený zejména na výchovu a vzd�lávání 

žák� ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emo�n� sociální rozvoj a komunika�ní 
dovednosti. Preventivní program je založen na podpo�e vlastní aktivity žák�, pestrosti forem preventivní 
práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých 
žák� školy. Preventivní program vychází z preventivní strategie školy, je zpracováván na jeden školní 
rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole �eské školní inspekce, je vyhodnocován pr�b�žn� 
a na záv�r školního roku je hodnocena kvalita a efektivita zvolených strategií primární prevence. Dané 
hodnocení je sou�ástí výro�ní zprávy o �innosti školy.1  

 
(7) Nové metodické doporu�ení reflektuje aktuální terminologii – rizikové chování. Pojem sociáln� 

patologické jevy je pojmem sociologickým a postihuje fatální jevy ve spole�nosti (alkoholismus, 
krádeže, vraždy apod.), k nimž mimo jiné také musí sm��ovat opat�ení primární prevence. Nicmén� ve 
školním prost�edí pedagogové pracují s rizikovým chováním, v��i n�muž zaujímají ú�inná primárn� 
preventivní opat�ení s cílem minimalizace projev� i rizik takového chování a p�ípadn� je diagnostikují a 
následn� p�ijímají efektivní opat�ení. 
 
 

Hlava II 
Systém primární prevence rizikového chování 

 
�lánek 3 

Systém organizace a �ízení primární prevence rizikového chování u žák� 
 

(1) MŠMT 
a)  v návaznosti na schválené vládní dokumenty z oblasti primární prevence rizikového chování u žák� 

zpracovává p�íslušný koncep�ní materiál resortu na dané období - ak�ní plán, metodicky podporuje a 
koordinuje problematiku primární prevence, 

b)  vytvá�í podmínky pro realizaci resortního systému prevence na národní úrovni v oblasti metodické 
a legislativní, 

c)  každoro�n� vy�le�uje resortní finan�ní prost�edky na specifickou primární prevenci rizikového, 
chování, podílí se na certifika�ním procesu a podporuje zejména kvalitní certifikované programy,  

d)  vytvá�í internetový informa�ní komunika�ní systém odborn� garantovaný MŠMT, 
e)  rozvíjí spolupráci v oblasti primární prevence na horizontální (meziresortní úrovni), má z�ízen 

poradní orgán Výbor pro koordinaci primární prevence; na vertikální úrovni má z�ízen Výbor 
krajských školských koordinátor� prevence, dále spolupracuje s nadresortními orgány zejména s 
Ú�adem vlády  Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Republikovým výborem pro 
prevenci kriminality Ministerstva vnitra, 

f)  dále spolupracuje s odbornou ve�ejností – nestátním neziskovým sektorem, pedagogickými fakultami, 
odbornými fakultami VŠ �R (zejména Centrem adiktologie 1.LF Psychiatrické kliniky UK Praha), 
pedagogicko-psychologickými poradnami, 

                                                           
1  § 12 odst. 1 zákona �. 561/2004 Sb., o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším odborném a jiném vzd�lávání (školský 
zákon) 
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g) koordinuje resortní �innost a spolupracuje s p�ímo �ízenými organizacemi, jakými jsou Výzkumný 
ústav pedagogický, Institut pedagogicko-psychologického poradenství, Národní institut pro další 
vzd�lávání a Národní institut d�tí a mládeže, v oblasti primární prevence a efektivn� využívá jejich 
odborného potenciálu v oblasti metodické, vzd�lávací, výzkumné, v oblasti kontrolní využívá 
odborný potenciál �eské školní inspekce,  

h)   metodicky podporuje  krajské školské koordinátory prevence a rozvíjí spolupráci v krajích.  
 
 
 (2) Krajský ú�ad – zahrnuje krajské ú�ady i Magistrát hl. m. Prahy (dále jen „KÚ“) 
a) koordinuje �innosti jednotlivých institucí systému prevence v resortu školství, mládeže                  

a t�lovýchovy na krajské úrovni a zajiš�uje napl�ování úkol� a zám�r� obsažených ve Strategii 
prevence rizikového chování u d�tí a mládeže v p�sobnosti resortu školství, mládeže a t�lovýchovy, 

b)  v rámci organiza�ní struktury krajského ú�adu pov��uje vhodného pracovníka funkcí ”krajského 
školského koordinátora prevence”  

c)  vytvá�í podmínky pro realizaci Preventivních program� ve školách svého regionu a v�cn� kontroluje 
jejich pln�ní  

d)   zabezpe�uje funk�ní systém vzd�lávání pedagogických a dalších pracovník� školství na úrovni kraje, 
zam��ený na zvyšování jejich odborné zp�sobilosti pro �innost v oblasti prevence, 

e)  za�azuje do dlouhodobých zám�r� vzd�lávání a rozvoje vzd�lávací soustavy v kraji témata týkající se 
zejména  specifické ale i nespecifické primární prevence, 

f)  v rámci koncepce školské politiky a své pravomoci z�izuje pedagogicko-psychologické poradny2.  
Krajskému ú�adu se doporu�uje každoro�n� vy�le�ovat z jeho rozpo�tu finan�ní prost�edky ur�ené 

výhradn� na specifickou primární prevenci a rozlišit  p�i statistických sb�rech dat aktivity specifické  
prevence všech návykových látek (alkohol, tabák a nelegální drogy) a prevence dalšího rizikového 
chování. 
 

(3) Krajský školský koordinátor prevence 
a) za ú�elem koordinace �inností realizovaných v rámci krajské koncepce prevence spolupracuje 

p�edevším s krajským protidrogovým koordinátorem, koordinátorem romské problematiky a 
manažerem prevence kriminality, pracovníky OSPOD a odboru zdravotnictví KÚ; spolu s nimi a s 
dalšími subjekty podílejícími se na prevenci v rámci kraje se aktivn� ú�astní vytvá�ení 
a zdokonalování krajské koncepce prevence nebo krajské strategie na p�íslušné období, prosazuje 
p�itom napl�ování úkol� a zám�r� obsažených ve Strategii MŠMT a Ak�ním plánu realizace strategie 
prevence rizikového chování,  

b) monitoruje situaci ve školách  v regionu z hlediska podmínek pro realizaci Preventivních program� a 
navazujících aktivit v oblasti prevence,  

c) metodicky vede a spolupracuje s metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách 
z�izovaných krajem p�i koordinaci preventivních aktivit škol v rámci kraje a participuje 
na zajiš�ování pracovních porad (seminá��) pro školní metodiky prevence, kte�í ve školách v kraji 
p�sobí, spolupracuje a metodicky podporuje  školská za�ízení z�izovaná krajem, 

d) shromaž�uje informace o realizaci Preventivních program� a o realizaci dalších preventivních, 
kontrolních a represivních opat�ení v oblasti rizikového chování ve školách a školských za�ízeních 
na území kraje;  

e)  provádí kontrolu napl�ování Preventivních program� a p�ipravuje jejich vyhodnocení, využívá 
získané informace pro návrhy inovací v krajské koncepci a programu prevence a prost�ednictvím 
Rady kraje p�edkládá souhrnné informace MŠMT,  

 f) sumarizuje návrh na financování Preventivních program� a dalších aktivit v oblasti prevence ze 
státních zdroj�.  

                                                           
2   § 35 odst. 2 písm. j) zákona �. 129/2000 Sb., o krajích (krajské z�ízení) a § 116 zákona �. 561/2004 Sb., o p�edškolním, 
základním, st�edním, vyšším odborném a jiném vzd�lávání (školský zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). 
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g)  vytvá�í záv�re�nou kvalitativní a kvantitativní zprávu za oblast prevence rizikového chování v rámci 
kraje, ve spolupráci s krajským protidrogovým koordinátorem, zprávu zasílá každoro�n� na MŠMT, 

h)   je �lenem Výboru krajských školských koordinátor�. 
 

(4) Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradn� (dále PPP) 
a) zajiš�uje v PPP specifickou prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opat�ení v oblasti 

územní p�sobnosti vymezené krajským ú�adem podle odstavce (2), 
b) zajiš�uje koordinaci a metodickou podporu školních metodik� prevence3, organizuje pro n� 

pravidelné pracovní porady (seminá�e) a poskytuje jim individuální odborné konzultace,   
c) na žádost školy a školského za�ízení pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a 

dalšími pedagogickými pracovníky �ešit aktuální problémy související s výskytem rizikového 
chování, 

d) udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a subjekty, které se v kraji v prevenci 
angažují, 

e) spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence zejména p�i vypracovávání podklad� 
pro výro�ní zprávy �i jiná hodnocení a p�i stanovování priorit v koncepci preventivní práce 
ve školství na úrovni kraje, 

f) pe�uje o sv�j odborný rozvoj formou dalšího vzd�lávání v problematice specifické prevence, 
g) minimální rozsah �innosti metodika prevence v PPP je 0,5 úvazku, doporu�ený rozsah �innosti 

je plný úvazek4.  
 

(5) �editel školy a školského za�ízení 
Vytvá�í podmínky pro p�edcházení rozvoje rizikového chování zejména 

a) zabezpe�ením poskytování poradenských služeb ve škole se zam��ením na primární prevenci 
rizikového chování, 

b) koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním Preventivního programu a 
za�len�ním Školního preventivního programu do osnov a u�ebních plán� školního vzd�lávacího 
programu školy5,  

c) zapracováním do školního �ádu a vnit�ního �ádu �ešením aktuálních problém� souvisejících 
s výskytem rizikového chování ve škole6, 

d) jmenováním školního metodika prevence, pedagogického pracovníka, který má pro výkon této 
�innosti odborné p�edpoklady, kvalifikaci, p�ípadn� mu zajistí podmínky ke studiu k nezbytnému 
výkonu specializovaných �inností v oblasti prevence rizikového chování7,  

e) pro systematické další vzd�lávání školního metodika v oblasti specifické primární prevence8 a pro 
�innost školního metodika s žáky a zákonnými zástupci nezletilých žák� ve škole, 

f) podporou týmové spolupráce školního metodika, výchovného poradce, školního psychologa/školního 
speciálního pedagoga, t�ídních u�itel� a dalších pedagogických pracovník� školy p�i p�íprav�, 
realizaci a vyhodnocování Preventivního programu9, 

                                                           
3  § 5 odst. 3 písm. e) vyhlášky �. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
za�ízeních. 
4 § 5 odst. 3 písm. e) vyhlášky �. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
za�ízeních. 
5 § 18 písm. c)  zákona �. 379/2005 Sb., o opat�eních k ochran� p�ed škodami p�sobenými tabákovými výrobky, alkoholem 
a jinými návykovými látkami a o zm�n� souvisejících zákon�, § 5 odst. 3 a § 29 odst. 1 zákona �. 561/2004 Sb., 
o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším odborném a jiném vzd�lávání (školský zákon). 
6  § 7 odst. 2 písm. b) vyhlášky �. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
za�ízeních. 
7  § 7 odst. 1 vyhlášky �. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských za�ízeních, 
§ 9 odst. 1 písm. c) a odst. 2 vyhlášky �. 317/2005 Sb., o dalším vzd�lávání pedagogických pracovník�, akredita�ní komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovník�. 
 
8  § 24 odst. 3 zákona �. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm�n� n�kterých zákon�. 
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g) spoluprací s metodikem prevence v PPP a s krajským školským koordinátorem  prevence, 
h) podporou aktivit p�íslušného obecního ú�adu zam��ených na rozvoj zdravého životního stylu  
i) monitorováním a vyhodnocováním realizace Preventivního programu a realizace dalších opat�ení, ve 

školním �ádu a vnit�ním �ádu musí být popsána kontrolní  a sank�ní opat�ení v oblasti rizikového 
chování ve škole.  
 
(6) Školní metodik prevence  

Standardní �innosti školního metodika prevence jsou vymezeny  p�íslušným právním p�edpisem.10  
 

(7) T�ídní u�itel (ve vztahu k primární prevenci): 
a) spolupracuje se školním metodikem prevence p�i zachycování varovných signál�11, podílí se na reali-

zaci  Preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztah� ve t�íd�, 
b) motivuje k vytvo�ení vnit�ních pravidel t�ídy, která jsou v souladu se školním �ádem, a dbá na jejich 

d�sledné dodržování (vytvá�ení otev�ené bezpe�né atmosféry a pozitivního sociálního klimatu 
ve t�íd�); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky t�ídy, 

c) zprost�edkovává komunikaci s ostatními �leny pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy 
se zákonnými zástupci nezletilých žák� t�ídy, 

d) získává a udržuje si p�ehled o osobnostních zvláštnostech žák� t�ídy a o jejich rodinném zázemí. 
 

 
�lánek 4 

Za�len�ní primární prevence rizikového chování u žák� do školních vzd�lávacích program� 
 

(1) Do školního vzd�lávacího programu vydaného �editelem školy12 je za�len�na problematika 
prevence rizikového chování u d�tí, v p�ípad�, není-li vydán rámcový vzd�lávací program13, je tato 
problematika za�len�na do osnov tak, aby se prevence rizikového chování u žák� stala p�irozenou 
sou�ástí školních osnov a výuky jednotlivých p�edm�t� a nebyla pojímána jako nadstandardní aktivita 
škol. 

 
(2) Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplat�ovaná prevence rizikového chování u žák� podle 

odstavce 1 byla provád�na komplexn�, tj. ve všech oblastech školního prost�edí a života, jichž se 
prevence rizikového chování u žák� dotýká: 

a) Psychosociální dovednosti (sob�sta�nost, autonomie, d�stojnost, seberealizace, 
spokojenost v rodinných, p�átelských a dalších mezilidských vztazích, sociální a kulturní 
integrovanost, tvo�ivost, schopnost milovat, pracovat a žít v souladu s rozmanitou 
kulturou a sv�tem). 

b) Existence  (pe�uji o sebe, o sv�j zevn�jšek, volím mezi zdravým a nezdravým zp�sobem 
života, jsem nezávislý a mám p�edstavu o své budoucnosti, v��ím v budoucnost, vnímám, 
že život má smysl). 

                                                                                                                                                                                                          
9 § 7 odst. 1 vyhlášky �. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských za�ízeních. 
10  p�íloha �. 3/II vyhlášky �. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
za�ízeních. 
11   p�íloha �. 3/II vyhlášky �. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
za�ízeních – poradenské �innosti odst. 2. 
12 § 5 odst. 3 zákona �. 561/2004 Sb., o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším odborném a jiném vzd�lávání (školský 
zákon) 
13 § 5 odst. 2 zákona �. 561/2004 Sb., o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším odborném a jiném vzd�lávání (školský 
zákon) 
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c) Sounáležitost (vnímám se jako sou�ást životního prost�edí a Zem�, cítím se bezpe�n� ve 
škole,  ve m�st�, jsem oce�ován a ostatní si m� váží, mám kamarády a vážím si jich, 
umím se o sebe postarat a  p�ijímat zdravotní/sociální pomoc a služby). 

d) Adaptabilita (dávám pozor na sebe a sv�j zevn�jšek,  jsem žák, ú�astním se sportovních a 
rekrea�ních aktivit, setkávám se s lidmi a trávím s nimi volný �as, plánuji si volbu profese 
nebo zam�stnání, �eším s odvahou své problémy, mám právní pov�domí). 

 
 

(3) Preventivní program 
a) je preventivním programem školy a školského za�ízení, 
b) je sou�ástí školního vzd�lávacího programu, který vychází z p�íslušného rámcového 

vzd�lávacího programu, pop�. upravovaného p�ílohou. 
c) vychází z omezených �asových, personálních a finan�ních investic se zam��ením na nejvyšší 

efektivitu, 
d) jasn� definuje dlouhodobé, st�edn�dobé  a krátkodobé cíle, 
e) je naplánována tak, aby mohla být �ádn� uskute��ována, 
f) se p�izp�sobuje kulturním, sociálním �i politickým okolnostem i struktu�e školy �i specifické 

populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje specifika ve školním prost�edí,  
g) oddaluje nebo snižuje výskyt rizikového chování   
h) zvyšuje schopnost žák� a student� �init informovaná a zodpov�dná rozhodnutí, 
i) má dlouhotrvající vliv  na zm�nu chování, 
j) pojmenovává problémy z oblasti rizikového chování dle �l. 1, odst. 1 a p�ípadné další rizikové 

projevy chování , 
k) pomáhá zejména t�m jedinc�m, kte�í pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, 

cizinc�m, d�tem a žák�m zdravotn� �i sociáln� znevýhodn�ným) p�i ochran� jejich lidských 
práv,  

l) podporuje zdravý životní styl a usiluje o p�edávání vyvážených informací a dovedností,  
m) pokud se na realizaci podílí vn�jší subjekt (mimo samotnou školu), pak (je-li pro danou oblast 

zavedeno) doporu�ujeme volbu takového subjektu, který má pro danou �innost certifikaci. 
 

 
�lánek 5 

Preventivní program školy, školského za�ízení (dále jen škola) 
 

(1) Na tvorb� a realizaci Preventivního programu se podílejí všichni pedagogi�tí pracovníci školy. 
Koordinace tvorby a kontrola realizace pat�í ke standardním �innostem školního metodika prevence, p�i 
tvorb� a vyhodnocování Preventivního programu školní metodik prevence dle pot�eby spolupracuje s  
metodikem prevence v PPP14. 

 
(2) Škola vždy zpracovává Preventivní program (v p�ípad� programu realizovaného externím 

subjektem doporu�ení viz P�íloha 1.), který podléhá kontrole �eské školní inspekce. K zahájení nebo 
rozvinutí prioritních preventivních projekt� realizovaných jako sou�ást Preventivního programu nebo 
k zabezpe�ení Preventivního programu m�že škola využít dota�ního �ízení v rámci prevence rizikového 
chování u d�tí a mládeže v p�sobnosti resortu MŠMT nebo kraj� na daný rok. 

 
�lánek 6 

Odm��ování školního metodika prevence a metodika prevence v PPP 
 

                                                           
14  p�íloha �. 1 vyhlášky �. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských za�ízeních – 
informa�ní a metodická �innost odst. 8. 
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(1) Pedagogickému pracovníkovi, který vedle p�ímé pedagogické �innosti vykonává také 
specializované �innosti15, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifika�ní p�edpoklady, se poskytuje 
p�íplatek ve výši 1 000 až 2 000 K� m�sí�n� podle §133 Zákoníku práce.16 

 
(2) Nezbytnými dalšími kvalifika�ními p�edpoklady dle odstavce 1 se rozumí studium k výkonu 

specializovaných �inností v délce trvání nejmén� 250 vyu�ovacích hodin ukon�ené obhajobou záv�re�né 
písemné práce a záv�re�nou zkouškou p�ed komisí (program zahrnuje 250 hodin p�ímé i nep�ímé výuky, 
v�etn� stáží na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, interven�ní a lé�ebnou pomoc – dle 
Standard� pro ud�lování akreditací DVPP). Studium k výkonu specializovaných �inností stanoví § 9 
vyhlášky MŠMT �. 317/2005 Sb., o dalším vzd�lávání pedagogických pracovník�, akredita�ní komisi a 
kariérním systému pedagogických pracovník�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 
(3) S p�ihlédnutím k náro�nosti a odbornému zam��ení �innosti školního metodika prevence není 

vhodné slu�ovat jeho funkci s funkcí výchovného poradce. 
 

 
Hlava III 

Záv�re�ná ustanovení 
 
 

�lánek 7 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se Metodický pokyn ministra školství, mládeže a t�lovýchovy k prevenci sociáln� 

patologických jev� u d�tí a mládeže �. j.: 20 006/2007-51. 
 

�lánek 8 
Ú�innost 

 
Metodické doporu�ení nabývá ú�innosti dnem 1.11.2010. 

 
   
 
 
 

 
Ing. Ladislav N�mec  
  nám�stek ministra 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15  § 9 odst. 1 písm. c)  a odst. 2 vyhlášky �. 317/2005 o dalším vzd�lávání pedagogických pracovník�, akredita�ní komisi       
a  kariérním systému pedagogických pracovník�. 
16   § 133 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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P�íloha 1. 
 

Preventivní program 
Praktický návod pro školy – Jak vhodn� zvolit preventivní program. 

 
Za výb�r externího dodavatele (NNO, PPP, SVP apod.), který realizuje na škole preventivní program, 
vždy odpovídá �editel školy. Proto by m�l vybírat odpov�dn�.  
 
Jak postupovat, jestliže externí organizace - 

�� Má program certifikovaný MŠMT nebo Ú�adem vlády 

o Pokud má program organizace certifikát odborné zp�sobilosti poskytovatel� program� 
primární prevence uživatel� návykových látek, lze p�edpokládat, že takovýto program je 
to efektivní pro vaši školu. V tomto p�ípad� již další znaky dobrého programu nemusíte 
�íst, protože certifikovaný program je všechny napl�uje.  

 
�� Nemá program certifikovaný, zam��te svou pozornost na to, do jaké míry a v jaké kvalit� 

organizace nabízí - 

a) Kompletní informace o programu (jak a co + �asový rozpis) p�edem. 

a. Organizace je schopná vám p�edem poskytnout informace o tom, jak bude program ve 
vaší škole probíhat. Kolik obsahuje hodin, jaké témata se v jednotlivých �ástech 
probírají, kdo bude program lektorovat atd. 

b) Schopnost pružn� reagovat a p�ipravit program tak, aby co nejlépe vystihnul pot�eby školy 

a. Znakem kvalitního programu je také to, že dokáže pružn� reagovat na pot�eby školy, 
ba dokonce, jednotlivých t�ídních kolektiv� a témata i délku programu tomu 
p�izp�sobit.  

c) P�izp�sobení v�ku cílové skupiny 

a. Stejn� tak by m�l být program primární prevence p�izp�sobený cílové skupin�, jinak 
vypadá práce s d�tmi na ZŠ, jinak na SŠ. Kvalitní organizace by vás m�la informovat 
o tom, pro jakou cílovou skupinu jsou jejich programy p�ipravené, ideální je, pokud 
má varianty programu pro r�zné v�kové skupiny.  

d) Nevyžaduje nep�ítomnost pedagoga – program nemá co skrývat 

a. Škola má po celou dobu vyu�ování zodpov�dnost za své žáky. Doporu�ujeme, aby byl 
pedagog vždy p�ítomen na programu. Jenom tak m�žete ov��it kvalitu programu. 
Pokud by organizace vyžadovala nep�ítomnost pedagoga na hodin� a od�vod�ovala to 
tím, že d�ti se p�ed pedagogem budou styd�t a nebudou mít tendence se otev�ít – je to 
znak neprofesionality.  

e) Proškolení lekto�i  

a. Organizace je schopná doložit doklady o vzd�lání lektor�, kte�í mají pravidelnou 
supervizi.  

f) Akreditace neznamená kvalitní program pro práci s žáky 

a. POZOR! Akreditace se ud�luje pouze pro programy dalšího vzd�lávání 
pedagogických pracovník�. To, co zažijete na akreditovaném programu, nemusí být to 
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stejné, co bude organizace �ešit v rámci práci s d�tmi. Akreditace = program pro 
dosp�lé, Certifikace = program pro d�ti.  

g) Organizace je schopna poskytnout podporu a informace i pedagog�m 

a. Organizace nabízí nejen krátkodobé akce s d�tmi, ale kontinuáln� pracuje i 
s pedagogy školy a metodicky je vede p�i realizaci Preventivního programu. 

h) Financování organizace je pr�hledné, mezi sponzory se nevyskytují sekty atd.  

a. Organizace z�eteln� deklaruje, z jakých zdroj� je její aktivita podporována. 

b. Programy, které jsou nabízeny zdarma, musejí mít svého donora. Zajímejte se, kdo za 
financováním programu skute�n� stojí. 

i) Program není organizován hromadn� (p�ednášky v t�locvi�nách apod.) (maximáln� 30 d�tí, 
nebo max. 1 t�ída) 

a. Hromadné p�edávání informací v rámci krátkodobých aktivit, jednorázových 
p�ednášek a besed se ukázalo jako neefektivní. 

j) Program nabízí jasné a vyvážené informace – ne zastrašování, sliby, zavád�jící informace, 
zakazování. 

k) Program je realizátorem evaluován, škola je seznamována se zp�tnou vazbou realizace 
programu. 
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CO D�LAT, KDYŽ - INTERVENCE PEDAGOGA 
Rizikové chování ve školním prost�edí - rámcový koncept 

 
P�íloha �. 1  

Návykové látky – drogy 

Typ 
rizikového 
chování: 

Užívání návykových látek lze považovat za rizikové chování, na kterém se podílí 
mnoho faktor�. Vydefinování rizikových faktor� pomáhá najít vhodné a ú�inné 
intervence a p�edcházet hlubším negativním dopad�m, které ovliv�ují rozvoj 
osobnosti a uplatn�ní mladého �lov�ka v život�. 

 
Abstinence od drog – zdržení se nebo vzdání se n�jaké substance, která zp�sobuje 
požitek. 
Experimentální užití drog – jednorázová zkušenost, nejvýše 2-3 zkušenosti v život�. 
Rekrea�ní – p�íležitostné/pravidelné užívání drog je zakomponované do životního 
stylu zejména mladých lidí, nep�sobí vážné zdravotní, sociální a ekonomické 
problémy. 
Problémové užívání drog je dlouhodobé perorální, intravenózní a jiné užívání 
návykových látek. Problémové užívání v�tšinou zp�sobuje zdravotní a sociální i 
ekonomické problémy. 
Závislé užívání drog bývá nep�etržité a pravidelné, ur�uje životní styl a p�sobí vážné 
poškození somatické, psychologické a sociální. 

Východiska 
 

V �R existuje pouze omezené množství výzkum�, jež by nabízely tzv. „tvrdá data“ 
potvrzující, že zm�ny ve vztahu k užívání návykových látek lze p�ímo p�ipsat 
ur�itému typu preventivním intervencím. Pot�ebné jsou dlouhodobé výzkumy 
zam��ené na hodnocení efektivity vzd�lávání o drogách a dlouhodobý výzkum 
monitorující chování ve vztahu k drogám u d�tí a adolescent�. Rozd�lení na legální 
nebo nelegální drogy je v odborné literatu�e nejednotné nebo absentující. V roce 2007 
byl opakovan� realizován významný mezinárodní projekt ESPAD (Evropská školní 
studie o alkoholu a jiných drogách), do kterého se zapojilo 35 zemí. Hlavním cílem 
�eské �ásti této studie je podat p�ehled o situaci v �eské republice týkající se rozsahu 
kou�ení, pití alkoholu a užívání nelegálních drog v populaci dospívající mládeže a 
porovnat ji se situací v ostatních evropských zemích. Alarmující zjišt�ní z této studie 
nebyla doposud systémov� v �eské republice zohledn�na, na rozdíl od ostatních 
zapojených stát� EU.  
 
Základní informace o drogách: 
Alkohol 
Alkohol je droga, s kterou se dít� setká nejd�íve – nej�ast�ji v rodin� nebo u 
vrstevník�. Je to vysoce tolerovaná droga, jejíž užívání m�že vést k jinému 
rizikovému chování. Alkohol je snadno dostupný. �eské d�ti za�ínají s konzumací 
alkoholu nejd�íve z EU (p�ibližn� v 11 letech). �esko pat�í mezi státy s nejv�tší 
spot�ebou alkoholu na sv�t�, p�edevším piva. Alkohol má vliv na psychiku a mozek, 
což se projevuje v chování podle množství požitého alkoholického nápoje. P�i nižších 
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dávkách má stimula�ní efekt – zlepšuje náladu, sebev�domí, mnohomluvnost, p�i 
vyšších dávkách se snižuje sebekriti�nost, zábrany, zvyšuje se agresivita. Pouhé 
informace a vzd�lávání o alkoholu svádí ztracenou bitvu se sociálními normami 
v �eské republice, které užívání alkoholu podporují. Zákonné normy jsou 
nedostate�n� dodržovány a uplat�ovány. K pravidelnému pití alkoholu se p�iznávají 
nej�ast�ji studenti v t�ch zemích, kde je zárove� nejvyšší celoživotní prevalence užití 
alkoholu. V �R pat�í k pravidelným konzument�m alkoholu 46 % student� z toho 54 
% chlapc� a 40 % dívek (Espad, 2007).  
 
Tabák 
S kou�ením za�ínají již malé d�ti a brzy se u nich rozvine psychosociální závislost, až 
u 70 % ku�ák� vzniká fyzická drogová závislost na nikotinu. Tabákový pr�mysl 
zam��uje reklamu již na malé d�ti, které jsou snadno ovlivnitelné. Tabák bývá první 
drogou, se kterou se d�ti setkají podobn� jako s alkoholem. Alarmující je, že v �esku 
kou�í 40-50%  d�tí mezi 15. až 18. rokem, �ímž zaujímáme negativní p�ední místo v 
Evrop�. K prvnímu setkání s cigaretami dochází zpravidla v rodin� od starších 
sourozenc� nebo kamarád�.  
 
Marihuana 
Rostlina, která roste prakticky po celém sv�t�. Ú�inné látky se nazývají cannabinoidy. 
Mají psychotropní efekt a další využitelné vlastnosti, nap�. p�i lé�b� bolesti a p�i 
r�zných chorobách. Sušené listy marihuany mají výrazné aroma. Další forma drogy je 
hašiš, což je konopná prysky�ice, která má barvu tmav� zelenou až hn�dou. Psychická 
závislost se objevuje u dlouhodobých uživatel�, nebývá zvýšená tolerance na drogu 
ani výrazné odvykací p�íznaky. U ur�itých osob m�že dojít k rozvinutí psychických 
problém� - deprese, úzkosti, paniky vedoucí k sebepoškozování, m�že dojít 
k poruchám myšlení a krátkodobé pam�ti, rozvoji paranoidního stavu. V�tšina t�chto 
stav� po odezn�ní intoxikace ustupuje. Marihuana bývá u mladých lidí nej�ast�ji 
zneužívanou nelegální drogou. 
 
T�kavé látky - �edidla, lepidla, plynné látky 
Jedná se o vysoce nebezpe�né chemikálie. Tyto látky ovliv�ují mozek - centrální 
mozkovou soustavu.  Toluen je nej�ast�ji užíván už malými d�tmi, nebo� je snadno 
dostupný a levný, ob�as ho kupuje i n�kdo starší. Rodi�i bývají rizika 
s experimentováním podce�ovány. Ú�inek je krátkodobý a brzy odezní. Dostavuje se 
euforie, poruchy vnímání, halucinace, poruchy v�domí a spánku, agrese. Toluen 
vyvolává psychickou závislost. Nebezpe�nost této látky spo�ívá v neodhadnutí dávky. 
M�že dojít k bezv�domí až komatu, k srde�ní zástav�, zástav� dechu nebo udušení 
zvracením. Trvale poškozuje mozek - je to rozpoušt�dlo, po n�mž �lov�k hloupne, 
stává se agresivním. 
 
Methamfetamin 
Jedná se o stimula�ní drogu - má budivý efekt, ovliv�uje centrální mozkovou 
soustavu. U nás je nej�ast�ji užíván pervitin, který je tzv. „�eskou“ drogou. Je 
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dostupná prakticky všude na území �eské republiky. Pervitin zrychluje myšlení, 
zvyšuje motorické tempo, vytvá�í t�es, zahání únavu, vyvolává euforii a p�íjemné 
pocity t�lesné i duševní, snižuje chu� k jídlu. Po užití pervitinu má jedinec rozší�ené 
zornice o�í, zvýšený tep a krevní tlak, zvýšenou celkovou aktivitu organizmu, 
intoxikovaný je hovorný, neklidný, v dobré nálad�, ztrácí zábrany, zvyšuje se jeho 
sexuální pud. 
 
Heroin 
�adí se mezi opioidy, které se používají jako léky proti bolesti (analgetika), léky proti 
kašli (antitusika). Na �erném trhu se nesetkáváme s jeho �istou podobou, což zvyšuje 
jeho rizikovost. Injek�ní aplikace drogy je vysoce riziková. Má rychlý vliv na 
centrální nervový systém, potla�uje bolest, p�sobí euforii, má tlumivé a zklid�ující 
ú�inky. �asto se apatie st�ídá s nespavostí, únavou a podrážd�ností. Na jeho 
pravidelném užívání vzniká i fyzická závislost, takže syndrom odn�tí látky 
(abstinen�ní p�íznaky) je provázen velkými bolestmi a dalšími závažnými 
somatickými problémy. 
 
Extáze 
Pod pojem „extáze“ �adíme celou �adu synteticky vytvo�ených stimula�ních látek 
s halucinogenním potenciálem. U mladých lidí pat�í mezi velmi rozší�enou drogu. 
V n�kterých sociálních subkulturách dokonce k ur�itému životnímu stylu. Drogu 
užívají mladí lidé na tane�ních akcích, v klubech a na masových tane�ních festivalech. 
Uživatelé drogu považují za bezpe�nou a p�íjemnou. Uživatel extáze hodn� tan�í a 
nepoci�uje vy�erpání, to m�že být nebezpe�né a m�že dojít k dehydrataci. 
 
P�íznaky užívání drog: 
Výkyvy nálad 
Vzn�tlivé a agresivní chování 
Únava 
Úpadek vzhledu a zanedbávání zevn�jšku, špinavé oble�ení 
Za�ervenání kolem nosu 
Zúžení nebo rozší�ení zornic 
Lhaní, tajnosti 
Ztráta chuti, hubnutí 
Utrácení hodn� pen�z 
Ztrácení v�cí z domu, krádeže pen�z doma i ve škole 
Ztráta zájmu o zájmy, sport 
Zm�na kamarád�, ztráta p�vodních kamarád� 
Samotá�ství 
Zvýšený zájem o drogové symboly (na tri�kách, hudba subkultury apod.) 
Zhoršení školního prosp�chu 
Pozdní �asté p�íchody dom�, �asté p�espávání u neznámých kamarád� 
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Rizikové faktory 
 
 

Doména 
 

Protektivní faktory 
 

Nedostatek rodi�ovské 
kontroly 

Rodina Posílení podporu rodiny.  

Chudoba Komunita, prost�edí Silné komunitní vazby 
Užívání drog v referen�ní 
skupin� 

Vrstevníci Zvyšování akademických 
komp	tencí 

Problematické chování 
v p�edškolním v�ku 

Osobnost Kontrola impulzivity, v�asná 
diagnostika intervence 

Užívání drog u rodi�� Osobnost, rodina Podpora životních šancí 
Choroby, dlouhodobá 
hospitalizace 

Osobnost Silné rodinné vazby, 
rehabilitace 

Institucionální výchovná pé�e Osobnost Podpora vazeb v p�vodní 
rodin� a rodinném klimatu, 
náhradní rodina, 
psychoterapeutické a 
socioterapeutické programy 

Nezam�stnanost Komunita, prost�edí Podpora životních šancí a 
vlastních kompetencí 

Poruchy chování a jiné 
rizikové chování 

Osobnost Posílení kontrolních 
mechanism�, podpora 
rodinných vazeb, selektivní a 
indikovaná prevence, 
psychoterapie… 

Vydefinování ochranných faktor� pomáhá objasnit, že mnoho dospívajících, kte�í jsou v riziku 
ohrožení, p�esto rizikovému chování nepodlehnou nebo se u nich výrazn� neprojeví. Pokud se u nich 
projeví, zmizí v pr�b�hu dospívání rychleji, než u druhých ohrožených jedinc�. Mnozí dospívající 
dokážou p�ekonat p�ekážky dospívání, navzdory p�sobení všech rizikových faktor�. Je však nutné 
p�edpokládat, že se u nich v období dospívání mohou projevovat p�irozené výkyvy v chování.  To, 
co jim umož�uje zvládnout tyto p�ekážky a nezaplést se do konfliktu se zákonem, vystudovat a 
získat pot�ebné dovednosti pro p�echod do dosp�losti a být dostate�n� kompetentní, jsou práv� 
ochranné faktory. Nabízí se úvaha, že ve skute�nosti nebyli nijak vysoce ohroženi a m�li vysokou 
míru ochranných faktor� – resilience. Z užšího pojetí se jedná o osobnostní rys, z širšího pojetí se 
jedná o dynamický, multifaktorový proces v interakci s prost�edím a kulturou od narození, takže 
významnou roli zde hraje dobrá vazba na rodinné p�íslušníky. 

Sí� partner�, 
spolupráce 
v komunit�, 
kraji 
 

• Školy, u�itelé 
• Rodi�e 
• D�ti a mládež 
• Policie 
• Nestátní neziskové organizace 
• Ú�ady-kraje, obce (protidrogoví koordináto�i, krajští školští koordináto�i 

prevence, koordináto�i prevence kriminality aj.) 
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• Média 
• Ve�ejnost 
• Léka�i 
• Politici 
• Dobrovolníci 
• Významné osobnosti…. 

Vždy je vhodné, aby si pedagog – spíše škola ve spolupráci s okresním 
metodikem prevence a koordinátory prevence na úrovni kraj� i okres�  vytvo�il 
svou vlastní sí� d�ležitých kontakt� a partner� pro spolupráci nebo pro �ešení 
problém�. 
 
 

Legislativní 
rámec 

Zákon �. 379/2005 Sb., o opat�eních k ochran� p�ed škodami p�sobenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o zm�n� 
souvisejících zákon�. 
 
Zákon �. 561/2004 Sb., o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším odborném a 
jiném vzd�lávání (školský zákon). 
 
Vyhláška �. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských za�ízeních. 
 

Zákona �. 140/1961 Sb., trestní zákon 
 
Úmluva o právech dít�te 104/1991 Sb. 
 
 

Typy prevence   

WHO definuje prevenci jako intervenci s cílem zamezit �i snížit výskyt a ší�ení 
škodlivosti ú�ink� užívání alkoholu a nealkoholových drog. Ustav pro léka�ství 
americké akademie v�d (Institute of Medicine) d�lí prevenci na t�i kategorie 
všeobecnou, selektivní a indikovanou prevenci. Toto rozd�lení pom��uje rizika 
užívání drog v ur�ité populaci a rozsah intervencí. 

 
Všeobecná primární prevence 
dlouhodobý kontinuální program primární prevence rizikového chování  
(zahrnuje celou populaci, komunitu, školu). Cílem je p�edcházet rizikovému 
chování. P�íkladem je všeobecná prevence obsažená v rámcových vzd�lávacích 
plánech a preventivních plánech. 

 
Ve školní všeobecné prevenci se postupn� jádro preventivních program� za�íná 
soust�edit - orientovat na model sociálního vlivu, vždy v kombinaci s více 
specifickými, zejména interaktivními programy, kde se využívá škála metod a 
program�. V prevenci se nejvíce prozatím osv�d�ila kombinace p�im��ené 
(p�edevším) ekonomických sankcí a systematických dlouhodobých 
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preventivních program�. Prokazatelné výsledky mají pouze dlouhodobé a 
systémov� provázané aktivity (respektující r�zné cílové skupiny a jejich pot�eby, 
kulturní, sociální, ekonomické, náboženské  odlišnosti ). Významnou roli hraje 
zapojení rodi�� a komunity do organizace školy. Rodi�e i škola mohou spole�n� 
vytvá�et zdravé, estetické prost�edí, spole�n� za�izují zdravé prost�edí ve škole. 
Rodi�e by m�li mít d�v�ru v pedagogy, klasifikaci a normy školy, stejn� tak by 
m�li mít d�v�ru ve své d�ti a umožnit jim vyjad�ovat své názory. To ovšem 
p�edpokládá postupnou zm�nu interakce školy s rodi�i. 
 
Selektivní primární prevence rizika užívání návykových látek 
primární prevence se zam��uje na rizikové skupiny, kdy je užívání drog 
podmín�no biologickými, sociálními, psychologickými, environmentálními 
faktory. Cílem je v�asné a efektivnímu �ešení problematiky rizikových skupin 
d�tí a mládeže, které mohou mít problémy v chování.  
Indikovaná primární prevence rizika užívání návykových látek 
zam��ená na takové skupiny, kde je riziko užívání drog zna�né, ale nespl�ují 
kritéria pro závislost-DSM IV (4. Vydání Diagnostického a statistického 
manuálu duševních poruch). P�íkladem indikované prevence je snížení užívání 
konopných drog nebo alkoholu. P�i intervencích se zohled�uje míra rizika a volí 
se kombinace vyhodnotitelných intervencí, které podporují zm�nu chování. 

 
Specifická primární prevence  rizika užívání návykových látek je zam��ená 
na: 
v�domosti, porozum�ní a zp�soby p�emýšlení, rozvoj vlastních názor�, 
osvojování a rozvoj sociáln� emo�ních dovedností a kompetencí, umož�uje 
stanovit realistické cíle, nabízí prostor k diskusi a vzájemnému porozum�ní, 
rozvoj sociáln� p�ijatelných postoj� a hodnot. 

 
Nespecifická primární prevence bývá zam��ena na nesystémové p�edávání 
parciálních informací, ne vždy založených na objektivních datech a d�kazech. 
Rozvíjení aktivit ve volném �ase je velmi významné zvlášt� pro d�ti, nebo� 
vybalancovává život mezi domovem, školou a komunitou.  U starších d�tí a 
adolescent� by nem�la být nespecifická primární prevence klí�ová. Mnohdy se 
p�edpokládá, že zam�stnávání mladých lidí sociáln� p�ijatelnými aktivitami (jako 
je sport a zájmové kroužky) odradí mladé lidi od experiment� a užívání drog -  
mladí lidé budou naprosto abstinovat. Ovšem realita a vývojové specifika 
mladých lidí nekorespondují s p�áním dosp�lých a jejich pot�ebou kontroly nad 
nimi.  

Doporu�ené 
postupy z 
hlediska 
pedagoga - školy 
 

 
11 kritérií, která se projevují jako mediáto�i ovliv�ující efektivitu 
preventivních program� provád�ných ve škole (MacBeath, 2001): 
            Profesionální �ízení školy a školského za�ízení. 

Sdílené vize (pedagog� i student�) a dlouhodobé zám�ry. 
Rozvíjející se kvalita u�ebního prost�edí. 
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D�raz na efektivitu výuky (soulad mezi zám�rem a výsledkem). 
            Vysoké o�ekávání od každého studenta. 

Pozitivní p�ístup (pedagogové i studenti). 
Jasná pravidla výuky a kritéria posuzování jejích výsledk�. 
Sledování a vyhodnocování reálných výsledk�. 
Organizace výuky jako celek a vyvozování záv�r� ze zjišt�ných 
nedostatk� a p�izp�sobování reálné situaci. 
Práva a odpov�dnost student� a jejich posilování. 
Vztah mezi školou a domovem student� (zapojení rodi��, komunity atd.).  

 
 
VHODNÝ P�ÍSTUP 

• Adekvátnost programu a intervencí v�ku, pot�ebám a mentálním 
schopnostem dít�te 

• Podpora sebed�v�ry, aktivity a hodnotových zájm� 
• Kontinuální proces 
• Zam��ení na zm�nu postoj� a chování 
• Živé interaktivní u�ení, podpora zájmu a zv�davosti vhodnými 

zábavnými metodami 
• Využívání sm�rodatných vzor�, pokud možno z blízkého okolí 
• Otev�ená hodnotov� orientovaná diskuse 
• Zapojení do života místní komunity 
• Realizaci program� navrhují a �ídí kvalifikovaní interdisciplinárn� 

orientovaní odborníci  
 
NEVHODNÝ P�ÍSTUP 

• Odstrašování, triviální „Prost� �ekni ne“ 
• Jednorázové neinteraktivní akce, multimediální akce, divadelní a jiné 

kulturní p�edstavení bez návaznosti 
• Zam��ení pouze na poznatky 
• P�ednášková forma 
• Neosobnost, formalismus, využívání atrakcí - ex-user� (bývalých 

uživatel� drog na ZŠ) nebo aktuálních uživatel�, stav�ní na „hv�zdách“ 
showbyznysu 

• Potla�ování nebo „bezb�ehost“ diskuse 
• Vedení programu „shora“ a mimo místní kontext 
• Amatérismus realizátor�, náhodný výb�r úzkých specialist� (léka�i, 

policisté, r�zní „spasitelé“) neškolených v primární prevenci 

Kdy,koho a v 
jakém p�ípad� 
vyrozum�t – 
škála rizika ve 
vztahu k typ�m 
prevence,  

Veškerá opat�ení a postupy by m�la mít škola zapracována ve školním �ádu a 
rozpracována v dalších materiálech. Opat�ení, která škola zapracuje do školního 
�ádu a uplat�uje jejich realizaci, musí být prioritn� v souladu s Úmluvou o právech 
dít�te. 
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Doporu�ené postupy školy: 

(1)   Vytvo�it podmínky pro p�edcházení výskytu p�ípad� užívání návykových 
látek v prostorách školy v dob� školního vyu�ování, v�etn� všech 
školních akcí i mimoškolní �innosti. 

(2)  Zajistit ochranu zdraví žák� p�ed škodlivými ú�inky návykových látek 
v prostorách školy v dob� školního vyu�ování, v�etn� veškerých 
školních akcí.  

(3) Školním �ádem školy a vnit�ním �ádem školského za�ízení (dále jen 
„školní �ád“) jasn� vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, 
jejich nošení do školy. 

(4) Poskytovat žák�m a zákonným zástupc�m nezletilých žák� nezbytné 
informace. 

(5) Poskytovat žák�m v�cné a pravdivé informace o návykových látkách 
formou, která je p�im��ená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji. 

(6) P�sobit preventivn� na žáky v oblasti primární prevence užívání 
návykových látek.  

(7) Do veškerých pou�ení o ochran� zdraví zakotvit informace o rizicích 
užívání návykových látek a zákazu jejich užívání p�i všech �innostech 
souvisejících se školními aktivitami. 

(8) Poskytovat žák�m, kte�í mají s užíváním návykových látek problémy, 
jakož i zákonným zástupc�m nezletilých žák�, informace o pomáhajících 
institucích a možnostech �ešení situace. 

(9) P�i �ešení p�ípad� souvisejících s užíváním návykových látek nebo 
distribucí NL je t�eba spolupracovat s dalšími zainteresovanými 
institucemi a orgány – externí subjekty realizující primárn� preventivní 
programy, školská poradenská za�ízení, Policie �R, orgány sociáln�-
právní ochrany d�tí apod.  

(10) V p�ípad� externích subjekt� realizujících preventivní programy ve 
školách a školských za�ízeních preferovat programy, jejichž odborná 
zp�sobilost byla ov��ena nebo certifikována a efektivita program� je 
vyhodnocována. 

(11) V p�ípadech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost sm�rem 
k orgán�m �inným v trestním �ízení, orgán�m sociáln�-právní ochrany 
obce s rozší�enou p�sobností a zákonným zástupc�m nezletilého žáka. 

 
TABÁKOVÉ VÝROBKY 

Ve vnit�ních i vn�jších prostorách všech typ� škol je zakázáno kou�it. 
Kou�it zde nesm�jí žádné osoby a není možné ani z�izovat ku�árny nebo místa 
pro kou�ení vyhrazená. 
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(1) Prostory školy je vhodné ozna�it viditelným textem a grafickou zna�kou 
zákazu kou�ení. Takto je t�eba ozna�it vnit�ní i vn�jší prostory.  

(2) Školním �ádem je nutné kou�ení v prostorách školy zakázat a stanovit 
opat�ení za porušování tohoto zákazu. 

 

Konzumace tabákových výrobk� ve škole  

(1) V p�ípad�, kdy je žák p�istižen p�i konzumaci tabákových výrobk� 
v prostorách školy nebo v dob� školního vyu�ování, �i v rámci akcí školou 
po�ádaných, je primárn� nutné mu v další konzumaci zabránit. 

(2) Tabákový výrobek je t�eba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl 
v konzumaci pokra�ovat. 

(3) Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního �ádu školy: o 
události sepíše stru�ný záznam s vyjád�ením žáka, (zejména odkud, od 
koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své 
agendy. 

(4) V p�ípad� porušení zákazu kou�ení informuje t�ídní u�itel zákonného 
zástupce nezletilého žáka. 

(5) V závažných p�ípadech (zejména s ohledem na v�k nebo chování dít�te) a 
jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociáln� právní ochrany 
obce s rozší�enou p�sobností. Škola m�že od orgánu sociáln�-právní 
ochrany obce vyžadovat pomoc nebo od jiných subjekt� nebo školských 
za�ízení. 

(6) Z konzumace tabákových výrobk� ve škole je t�eba vyvodit opat�ení 
stanovené školním �ádem.  

 

 

ALKOHOL 

Prodej nebo podávání alkoholických nápoj� osobám mladším 18 let je 
v �R zakázáno. Zakázáno je rovn�ž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, 
anebo je v konzumaci alkoholu podporovat. 

(1) Školním �ádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy 
v dob� školního vyu�ování i na všech akcích školou po�ádaných. 

(2) Podávání alkoholických nápoj� osobám mladším 18 let m�že být trestným 
�inem nebo p�estupkem. 

 

Konzumace alkoholu ve škole  

(1) V p�ípad�, kdy je žák p�istižen p�i konzumaci alkoholu v prostorách 
školy nebo v dob� školního vyu�ování, �i v rámci akcí školou 
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po�ádaných, je primárn� nutné mu v další konzumaci zabránit. 

(2) Alkohol je t�eba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci 
pokra�ovat. 

(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, p�ípadn� dalších okolností 
pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí n�jaké nebezpe�í. 

(4) V p�ípad�, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na 
zdraví a život�, zajistí škola nezbytnou pomoc a pé�i a volá léka�skou 
službu první pomoci. 

(5) Jestliže akutní nebezpe�í nehrozí, postupuje pedagogický pracovník 
podle školního �ádu školy: O události sepíše stru�ný záznam 
s vyjád�ením žáka (nap�. okolnosti konzumace alkoholu, zda byly 
realizovány orienta�ní testy na alkohol a s jakým výsledkem, viz níže 
bod 12), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí 
vedení školy. 

(6) V p�ípad�, že žák není schopný pokra�ovat ve vyu�ování, vyrozumí 
škola ihned zákonného zástupce nezletilého žáka, pop�. rodi�e nebo 
jinou blízkou osobu zletilého studenta a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, 
protože není zdravotn� zp�sobilý k pobytu ve škole. 

(7) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociáln� 
právní ochrany dít�te obce s rozší�enou p�sobností a vy�ká jeho pokyn�. 
Škola m�že od orgánu sociáln�-právní ochrany dít�te obce s rozší�enou 
p�sobností vyžadovat pomoc. 

(8) Zákonnému zástupci ohlásí škola skute�nost, že nezletilý žák 
konzumoval alkohol ve škole i v p�ípad�, kdy je žák schopen výuky. 

(9) Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu 
sociáln�-právní ochrany dít�te.  Oznamovacím místem je p�íslušný odbor 
obecního ú�adu obce s rozší�enou p�sobností podle místa bydlišt� dít�te.      

(10) V p�ípad� žákova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupc�, poskytne 
škola pot�ebné informace o možnostech odborné pomoci p�i �ešení 
takové situace. 

(11) Z konzumace alkoholu ve škole je t�eba vyvodit opat�ení stanovené 
školním �ádem. Za rizikové a protiprávní jednání je rovn�ž považováno 
navád�ní jiných žák� k užívání alkoholických nápoj�. 

12)  V p�ípad� d�vodného podez�ení na intoxikaci žáka m�že pedagogický 
pracovník provést orienta�ní test na p�ítomnost alkoholu (dechová 
zkouška), ale pouze na základ� p�edem získaného souhlasu zákonného 
zástupce nezletilého žáka nebo zletilého studenta s orienta�ním 
testováním žáka na p�ítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu 
pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem, jako 
je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stru�ný 
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záznam s vyjád�ením žáka (více viz níže P�íloha). Test pln� hradí rodi� 
nebo zákonný zástupce. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i 
v p�ípad� p�íchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze 
prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.   

 

Nález alkoholu ve škole  

(1)  V p�ípad�, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, 
postupují takto: 

a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjišt�ní jeho chemické 
struktury.  

b) O nálezu ihned uv�domí vedení školy. 

c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro p�ípad usv�d�ujícího 
d�kazu. 

d) Zpracují stru�ný záznam o události.  

(2)    V p�ípad�, kdy pracovníci školy zadrží u n�kterého žáka alkohol, 
postupují takto: 

a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjišt�ní její 
chemické struktury. 

b) O nálezu ihned uv�domí vedení školy. 

c) O nálezu sepíší stru�ný záznam, s vyjád�ením žáka, u kterého byl 
alkohol nalezen, datum, místo a �as nálezu a jméno žáka. Zápis 
podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej 
odevzdal). V p�ípad�, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto 
skute�nost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je p�ítomen/na 
�editel/ka školy nebo její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní 
metodik prevence do své agendy. 

d)  O nálezu vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka, a 
v p�ípad�, že se jedná o opakovaný nález u téhož nezletilého žáka, i 
orgán sociáln�-právní ochrany dít�te, kterým je obecní ú�ad obce 
s rozší�enou p�sobností.  

e) V p�ípad� podez�ení, že alkohol obsahuje i jiné p�ím�si a byl 
nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, p�edají zajišt�nou tekutinu 
p�ivolanému léka�i. 

 

NÁVYKOVÉ LÁTKY 

Zakázána je výroba, distribuce, p�echovávání, ší�ení i propagace 
omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na v�k žáka a prost�edí, ve 
kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovn�ž navád�ní k užívání t�chto 
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látek. 

(1) Školním �ádem škola stanoví zákaz užívání návykových látek (dále jen 
NL) a jejich distribuci a p�echovávání. Sou�asn� stanoví zákaz vstupu do 
školy pod jejich vlivem. Školním �ádem stanoví rovn�ž sankci za porušení 
zákazu. 

(2) Ten, kdo se hodnov�rným zp�sobem dozví, že jiný p�ipravuje nebo páchá 
trestný �in nedovolené výroby a držení NL a jed� podle §187 a § 188 
trestního zákona a spáchání nebo dokon�ení takového trestného �inu 
nep�ekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. P�ekazit takový �in lze tím, 
že ho v�as oznámí orgán�m Policie �R nebo státnímu zástupci.  

 

Konzumace NL ve škole  

(1) V p�ípad�, kdy je žák p�istižen p�i konzumaci NL v prostorách školy 
nebo v dob� školního vyu�ování, �i v rámci akcí školou po�ádaných, je 
primárn� nutné mu v další konzumaci zabránit. 

(2) Návykovou látku je t�eba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl 
v konzumaci pokra�ovat. O události se sepíše stru�ný záznam 
s vyjád�ením žáka, v�etn� toho, zda byly provedeny orienta�ní testy na 
NL, p�ípadn� další vyšet�ení, a s jakým výsledkem, viz níže bod 14). 
Tento záznam založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí 
vedení školy. 

(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, p�ípadn� dalších okolností, 
pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí n�jaké nebezpe�í. 

(4) V p�ípad�, kdy je žák pod vlivem NL do té míry, že je ohrožen na zdraví 
a život�, zajistí škola nezbytnou pomoc a pé�i a volá léka�skou službu 
první pomoci. 

(5) Jestliže akutní nebezpe�í nehrozí, postupuje pedagogický pracovník 
podle školního �ádu školy. P�edevším ihned zajistí vyjád�ení žáka a 
vyrozumí vedení školy. 

(6) V p�ípad�, že žák není schopen pokra�ovat ve vyu�ování, vyrozumí 
škola ihned zákonného zástupce nezletilého žáka, pop�. rodi�e nebo 
jinou blízkou osobu zletilého studenta, a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, 
protože není zdravotn� zp�sobilý k pobytu ve škole. Vyrozum�ní škola 
u�iní i v p�ípad�, kdy žák zp�sobilý k pobytu ve škole je. 

(7) V p�ípad�, že žák není schopný dbát pokyn� zam�stnanc� školy, 
vyrozumí škola ihned zákonného zástupce nezletilého žáka, pop�. rodi�e 
nebo jinou blízkou osobu zletilého žáka, a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, 
protože není zdravotn� zp�sobilý k pobytu ve škole. 

(8) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociáln� 
právní ochrany a vy�ká jeho pokyn�. Škola m�že od orgánu sociáln�-
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právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 

(9) Zákonnému zástupci ohlásí škola skute�nost, že nezletilý žák 
konzumoval NL ve škole i v p�ípad�, kdy je žák schopen výuky (dbát 
pokyn� pracovník� školy). Zákonný zástupce má právo se písemn� 
vyjád�it k této skute�nosti a postupu školy. 

(10) Sou�asn� splní oznamovací povinnost k orgánu sociáln�-právní ochrany 
dít�te. Oznamovacím místem je p�íslušný odbor obce s rozší�enou 
p�sobností podle místa bydlišt� dít�te. 

(11) V p�ípad� uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupc�, 
poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci p�i �ešení 
takové situace. 

(12) Z konzumace NL ve škole je t�eba vyvodit opat�ení stanovené školním 
�ádem. Nicmén� je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je 
rizikový pouze sob�, distributor m�že ohrozit okolí. Distribuce je 
trestným �inem, užívání NL je porušením školního �ádu. 

(13) Prokázané navád�ní jiných žák� k užívání návykových látek je 
považováno rovn�ž za rizikové a protiprávní jednání. 

(14) V p�ípad� podez�ení na intoxikaci žáka m�že ve výjime�ných 
indikovaných p�ípadech pedagogický pracovník provést orienta�ní test 
na p�ítomnost NL (zkouška ze slin), ale pouze na základ� p�edem 
získaného souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka nebo souhlasu 
zletilého studenta s orienta�ním testováním žáka na p�ítomnost NL. 
Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník 
obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše 
pedagogický pracovník stru�ný záznam s vyjád�ením žáka (více viz níže 
P�íloha). Test pln� hradí rodi� nebo zákonný zástupce. 

Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v p�ípad� p�íchodu žáka do 
školy pod vlivem NL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve 
škole.  

 

Distribuce NL ve škole  

(1) Distribuce NL je v �eské republice považována za protiprávní jednání. Je 
proto zakázána a m�že být kvalifikována jako trestný �in. Množství, které 
žák distribuuje, není nijak rozhodující. 

(2) P�echovávání NL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u 
sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní 
jednání bylo blíže specifikováno bu
 jako p�estupek nebo v p�ípad� 
množství v�tšího než malého jako trestný �in (provin�ní v p�ípad� 
nezletilého žáka) - ale toto množství nemusí mít žádný vliv na káze�ský 
postih, který je stanovený školním �ádem. 
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(3) Jestliže má pracovník školy d�vodné podez�ení, že ve škole došlo 
k distribuci NL, musí o této skute�nosti škola vždy vyrozum�t místn� 
p�íslušné odd�lení Policie �R, protože se jedná o podez�ení ze spáchání 
trestného �inu. 

(4) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo 
namí�eno proti osob� mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného 
zástupce a orgán sociáln�-právní ochrany obce s rozší�enou p�sobností. 

(5) Pokud v rámci tohoto podez�ení zajistí pracovníci školy n�jakou látku, 
postupují zp�sobem popsaným níže. 

 

Nález NL ve škole  

A.  V p�ípad�, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, 
kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 

(1) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjišt�ní její chemické struktury. 

(2) O nálezu ihned uv�domí vedení školy spolu s písemným záznamem 

(3) O nálezu vyrozumí Policii �R, která provede identifikaci a zajišt�ní 
podez�elé látky. 

(4) V p�ípad� �asové p�ekážky na stran� Policie se z praktických d�vod� 
doporu�uje za p�ítomnosti dalšího pracovníka školy s použitím 
gumových/latexových rukavic vložit látku do obálky, napsat datum, �as 
a místo nálezu. Obálku p�elepit, p�elep opat�it razítkem školy a svým 
podpisem a uschovat do školního trezoru. Zajišt�nou látku následn� 
p�edat Policii �R.  

B. V p�ípad�, kdy pracovníci školy zadrží u n�kterého žáka látku, 
kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 

(1)    Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjišt�ní její chemické 
struktury. 

(2) O nálezu ihned uv�domí vedení školy. 

(3) O nálezu sepíší stru�ný záznam s vyjád�ením žáka, u kterého byla látka 
nalezena, datum, místo a �as nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, 
u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V p�ípad�, že 
podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skute�nost do zápisu. Zápisu 
a rozhovoru se žákem je p�ítomen/na �editel/ka školy nebo její/jeho 
zástupce. 

(4) O nálezu vyrozumí Policii �R, která provede identifikaci a zajišt�ní 
podez�elé látky a informuje zákonného zástupce nezletilého žáka. 

(5) V p�ípad�, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, p�edají 
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látku zajišt�nou výše uvedeným postupem, p�ivolanému léka�i, který se 
dostaví v p�ípad�, že to vyžaduje zdravotní stav žáka. M�že to usnadnit 
lé�bu, nebo� u �ady NL jsou známy protilátky, které odstraní nebo zmírní 
akutní ú�inek NL. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí 
Policie �R. 

C.  V p�ípad�, kdy pracovníci školy mají d�vodné podez�ení, že n�který 
 žák� má NL u sebe, postupují takto: 

(1)   Jedná se o d�vodné podez�ení ze spáchání trestného �inu, resp. provin�ní 
v p�ípad� nezletilých osob, nebo p�estupku, a proto �ešení této situace 
spadá do kompetence Policie �R. 

(2)   Bezodkladn� vyrozumí Policii �R, zkonzultují s ní další postup a 
informují zákonného zástupce nezletilého žáka. 

(3)  Žáka je nutné mít do p�íjezdu Policie �R izolovaného od ostatních žák�, 
ale zásadn� pod dohledem.  U žáka v žádném p�ípad� neprovád�jí osobní 
prohlídku nebo prohlídku jeho v�cí.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
P�íloha:  
 
Souhlas zletilého studenta nebo zákonného zástupce nezletilého žáka 
s orienta�ním testováním žáka nebo studenta na p�ítomnost alkoholu nebo 
NL 
 
 
Škola, adresa, razítko: 
 
Souhlasné prohlášení zletilého studenta nebo zákonného zástupce nezletilého 
žáka k možnosti orienta�ního testování p�ítomnosti návykových látek (alkoholu a 
NL) v lidském organismu v pr�b�hu školní docházky na naší škole. 
 
Zp�sob testování: 
Testování na p�ítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, na  p�ítomnost 
omamn� psychotropní látky pomocí zkoušky ze slin. 
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Jméno žáka/studenta 
................................................................................................................. 
 
Souhlasím s možností orienta�ního testování p�ítomnosti návykových látek u 
sebe (zletilý student) nebo u  mého nezletilého syna/dcery, existuje-li d�vodné 
podez�ení na požití návykové látky.  
  
Beru na v�domí, že v p�ípad� pozitivního nálezu orienta�ního testu, mám jako 
zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý student právo zajistit provedení 
léka�ského laboratorního vyšet�ení, jehož náklady se v p�ípad� jeho pozitivního 
výsledku tímto zavazuji  pln� uhradit, v�etn� certifikovaného testu na NL.  
 
Sou�asn� tímto potvrzuji, že jsem byl ze strany školy/školského za�ízení 
informován o zp�sobu, jakým se testování provádí, d�vodech pro provedení 
testování a možných d�sledcích testování písemnou formou.  
Zárove�  beru na v�domí, že v p�ípad� pozitivního nálezu testu na návykové 
látky budou v��i výše jmenovanému žákovi/studentovi uplat�ována následující 
sank�ní opat�ení:  

- _________________________________________  
- _________________________________________ 
- _________________________________________ 

 
V……………… dne…………                                                     

  podpis zákonného 
zástupce 

     nebo zletilého 
studenta 

 
 
 
 

Možnosti a 
limity pedagoga 
- školy  

Rizika a limity prevence: 
Jednozna�n� vytvo�ené programy vzd�lávání (kucha�ky) jsou �asto žádány, ale 
sebelepší manuál není schopen postihnout chování d�tí a mládeže ve všech 
vývojových a osobnostních specifikách s ohledem na jejich individuální pot�eby 
a sociální kontext. Limitem realizace efektivní prevence bývá, pokud do 
program� prevence není zapojená celá škola. Nedostatek nebo ztráta zájmu 
pedagog� a odborník� provází �asto nedostatek finan�ních prost�edk� 
poskytovaných na prevenci. Dalším problémem je, že výsledky nelze m��it po 
krátké dob�, ale vyžadují dlouhodobé sledování a vyhodnocení. Z tohoto d�vodu 
je efektivita primární v krátkodobém horizontu obtížn� prokazatelná. P�i 
vysokých požadavcích na kvalitu program�, vzd�lání pedagog�, se po ur�ité 
dob� ztrácí motivace.  Zna�ným rizikem u pedagog� bývá, že mají vysoká 
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o�ekávání, doufají, že se v hodinách preventivního programu vy�eší všechny 
lidské problémy nebo také nepovažují zlepšení sociálních dovedností žák� a 
interaktivní programy v malých skupinách, které využívají velké spektrum 
pedagogických a psychosociálních metod, za tak d�ležité, jako nap�. formální 
znalosti. Vlastní podpora pedagoga spo�ívá v umožn�ní absolvovat 
seberozvojové programy zam��ené na osobnost, programy prevence vyho�ení a 
poskytovat prostor pro další celoživotní vzd�lávání. Pedagog, zejména školní 
metodik, by m�l získávat objektivní aktualizované informace z oblasti 
adiktologie, m�l by pochopit myšlení a chování d�tí a adolescent� a m�l by znát 
mýty a klišé o drogách a jejich uživatelích. M�l by být schopen senzitivn� 
vnímat kulturní a sociální odlišnosti a m�l by um�t motivovat rodinu i obec ke 
spolupráci se školou. 
V rámci koncepce školního preventivního programu, s návazností na školní 
vzd�lávací program by m�la škola využít i pr��ezových témat .Pokud škola 
využije možnosti externích organizací, nabízejících ucelené preventivní 
programy, i tam by m�ly programy externí organizace navazovat na 
sou�asná témata ve školním vzd�lávacím programu. 
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18 
 

 

http://www.adiktologie.cz/search.php?searchstring=prim%C3%A1rn%C3%AD+
prevence&l=cz 
http://iporadna.cz/drogy/index.php 
http://www.drogy.net/ 
http://www.promilesms.cz/ 
http://www.alkoholmetr.cz/ 
http://www.alkoholik.cz/ 
http://www.drogy.net/portal/alkohol/ 
http://www.plbohnice.cz/nespor/addictcz.html 
http://www.niquitin.cz/jak-prestat-kourit 
http://www.clzt.cz/ 
http://www.modernijenekourit.cz/index.php?cat=16 
http://ec.europa.eu/health-eu/doc/alcoholineu_sum_cz_en.pdf 
http://www.dokurte.cz/ 
 
http://www.msmt.cz/socialni-programy/prevence-uzivani-tabaku-alkoholu-a-
jinych-drog-u 
 
http://www.drogy-
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CO D�LAT, KDYŽ – INTERVENCE PEDAGOGA 
Rizikové chování ve školním prost�edí – rámcový koncept 

 
P�íloha �. 2 

P�íloha �. 2 – Rizikové chování v doprav� 

Typ rizikového 
chování  

Rizikové chování v doprav� m�žeme obecn� charakterizovat jako takové 
jednání, které vede v rámci dopravního kontextu k dopravním kolizím a 
následn� k úraz�m nebo úmrtím. 
 
D�líme ho zejména podle cílové skupiny, o které pojednáváme. Základní 
d�lení p�edstavují motorizovaní a nemotorizovaní ú�astníci dopravy: 
 
a) chodec, 
b) cyklista, 
c) cyklista v m�stském prost�edí, 
d) cestující hromadnou dopravou, 
e) spolujezdec v motorizovaném vozidle, 
f) �idi� mopedu nebo motocyklu s objemem do 50 cm3. 
 
Druhým kritériem pro d�lení je v�k cílové skupiny. 
 
Z pohledu prevence ve školách je nejvýznamn�jší dopravní výchova, která   
za�íná na prvním stupni základních škol (navazuje na p�edškolní dopravní 
výchovu) a trvá až do prvního ro�níku st�edních škol.   
 
D�lení podle v�ku: 
 

1. stupe� základní školy – chodec, cyklista a cestující hromadnou 
dopravou, 
2. stupe� základní školy – cyklista v m�stském provozu, 
st�ední škola – cyklista v m�stském provozu, �idi� mopedu a motocyklu 
do 50 cm3, spolujezdec. 

 
D�lení podle typu rizikového chování: 
 

1. rizikové chování zp�sobené vlivem návykových látek (alkohol a 
jiné drogy), 

2. rizikové chování zp�sobené neznalostí dopravních p�edpis�, 
3. rizikové chování zp�sobené osobnostními faktory (agresivní 

jednání, vyhledávání vzrušujících zážitk�, depresivita, p�ece�ování 
vlastních schopností). 
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Východiska 
 

V doprav� se v rámci preventivních aktivit zam��ujeme na cílovou skupinu 
�idi�� a dalších ú�astník� dopravního systému, kte�í (i) se nechovají 
rizikov� (primární prevence) a u nichž se snažíme vzniku rizikového 
chování zabránit, nebo ho alespo� co nejvíc oddálit, (ii) na skupinu �idi�� a 
dalších ú�astník� dopravního systému, kte�í se chovají rizikov� a jejichž 
chování se snažíme zm�nit, resp. mu zamezit (sekundární prevence), (iii) 
na skupinu �idi�� a dalších ú�astník� dopravního systému, kte�í se chovali 
rizikov� (a už se nechovají) a jejichž sou�asné chování se snažíme 
podpo�it, anebo na skupinu �idi�� a dalších ú�astník� dopravního systému, 
kte�í se chovají rizikov�, svoje chování nehodlají zm�nit a jejichž chování 
se snažíme modifikovat tak, aby sm�rovalo k snižování následných rizik 
(terciální prevence). 
 
P�íkladem jednotlivých opat�ení m�že být: 
 
(i) – dopravní výchova na školách, výcvik a výchova v autoškolách aj., 
(ii) – informa�n�-edukativní kampan�, mediální kampan�, 
(iii) – rehabilita�ní programy pro �idi�e. 
 
Rizikové chování v doprav� je: 
 
- chování v rozporu s oficiálními a neoficiálními pravidly, 
- agresivní chování, 
- neo�ekávané (nebo nezvyklé) chování. 
 
 
V rámci preventivních aktivit v doprav� p�edcházíme: 

 
- nehodám (selhání dopravního systému), 

- úraz�m, 
- ztrátám na životech, 
- psychickým traumat�m, 
- materiálním škodám, 
- negativním ekonomickým dopad�m (nap�. jako d�sledku 
dopravního kolapsu), 
- ni�ení životního prost�edí. 

 
 

Rizikové faktory 
 
 

Doména 
 

Protektivní faktory 
 

Nedostatek kladných vzor� 
 v rodin� 

rodina Posílení monitoringu rodiny, 
osv�ta rodi�� 
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Nedostate�né vzd�lání 
(dopravní výchova) a 
praktické dovednosti (nap�. 
nácvik na dopravním h�išti) 

škola Akademické kompetence, 
školní iniciativa (zapojení do 
vzd�lávacích akcí), 
systematická výchova od 
školky až po získání 
�idi�ského oprávn�ní 

Osobnostní faktory – 
p�ipravenost k agresivnímu 
jednání, vyhledávání vzrušení, 
úzkostnost, depresivita, nízká 
sebekontrola, nedostate�ná 
anticipace rizika, 
problematický vztah k autorit�   

osobnost  Screening (nap�. Preventure, 
Unplagged), selektivní 
primární prevence  

Nevhodná úprava komunikací 
a prost�edí pro nácvik 
vhodného dopravního chování 
(cesta do školy, p�echody, 
dopravní h�išt�) 

komunita Spolupráce s komunitou, 
poskytování odborných 
(pedagogických) informací/ 
požadavk� dopravním ú�ad�m/ 
policii  

Sí� partner�, 
spolupráce 
v komunit�, kraji 
(definování, s kým  je 
možno spolupracovat, 
na koho se obrátit a 
kdy, odkazy na 
kvalitní web info i 
zahrani�ní apod.) 

Zast�ešující organizací pro bezpe�nost silni�ního provozu je BESIP, 
p�sobící p�i Ministerstvu dopravy �R. Na komunální úrovni se jedná o tyto 
partnery: 
 

a) m�stská policie (zejména v oblasti dozoru a asistence v dopravním 
provozu v místech s vysokým výskytem d�tí – nap�. projekt 
Bezpe�ná cesta do školy), 

b) dopravní policie (zejména v oblasti vzd�lávání 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. 
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Legislativní rámec, 
dokumenty (krajské 
plány, strategie, web. 
odkazy) 

 
 
a) Národní strategie bezpe�nosti silni�ního provozu 
http://www.ibesip.cz/Narodni-strategie-BESIP 
 
b) Zákon o provozu na pozemních komunikacích a p�edpisy provád�cí a 
související s komentá�em 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/silnicni-provoz/ 
 
c) Implementace dopravní výchovy do školního vzd�lávacího programu 
http://www.dopravnialarm.cz/media/file/ss-implementace-dopravni-
vychovy-do-vzdelavaciho-kurikula-strednich-skol.pdf 
 
 
 

Typ prevence  
specifická prevence × 
nespecifická 
prevence (všeobecná, 
indikovaná, 
selektivní), (kdy, pro 
koho, za jakých 
okolností). Nespec. 
prevence m�že u ur�. 
RCH mít význam, 
zvlášt� v d�tství. 

 
a) nespecifická prevence 
Obecn� m�žeme �íct, že v oblasti RCH v dopravním kontextu má 
nespecifická prevence pom�rn� zásadní význam. Jedná se zejména 
o volno�asové aktivity, které nenásilnou formou p�ispívají k formování 
vhodných dopravních postoj� a návyk�. P�íkladem m�že být hra na 
autobus (d�ti jezdí po h�išti na kole, mají zastávky atd. a pohybují se, jako 
by byly autobus). Vhodným prost�edím m�že být prost�edí školní družiny. 
Smyslem je obecn� podpo�it vhodné návyky a postoje. 
 
b) specifická prevence 
 

(i) všeobecná – jedná se o dopravní výchovu (jak teoretická �ást, tak 
praktický nácvik). Za velice vhodné považujeme za�azení dopravní 
výchovy od 1. ro�níku ZŠ, a to minimáln� v rozsahu 2× p�l den za 
1 školní pololetí. Nedílnou sou�ástí by m�l být nácvik praktických 
dovedností. 

(ii) indikovaná a selektivní – jedná se zejména o oblast rizikových 
faktor� majících p�vod v osobnosti dít�te. Vhodné je použít n�který 
ze screeningových nástroj� (nap�. Preventure, Unplagged) pro 
indikaci a další práci s rizikovou skupinou. Dalším zp�sobem pro 
indikaci cílové skupiny m�že být pozorování nebo orienta�ní test v 
rámci dopravní výchovy. V rámci indikované nebo selektivní 
primární prevence se zam��ujeme na individuální práci dle 
rizikových faktor� osobnosti dít�te.  

 

Doporu�ené postupy  
a metody z hlediska 

Vhodné postupy: 
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pedagoga 
(zjišt�ní soc. klimatu 
ve t�íd�, sociometrie, 
interaktivní programy, 
rozvoj sociálních 
kompetencí – popis,  
v�asná intervence, 
besedy aj. Efektivní 
postupy by m�ly být 
evaluovány, založeny 
na v�decky ov��ených 
datech….) 
 × Nevhodné postupy 
(multimediální akce a 
kampan�, sportovní 
akce jsou užite�né a 
podp�rné, ale 
neza�azují se do 
specifických 
program�, 
zastrašování aj.) 

I) Dopravní výchova 
 
a) dopravní besedy v prost�edí školní t�ídy – m�že vést dopravní policista, 
dopravní psycholog, vyškolený pedagog, 
b) použití multimediálních pom�cek – ilustrace prost�ednictvím 
audiozáznamu, PC her, p�ehrávání scének, r�zných ilustrovaných materiál� 
(nap�. pro výuku dopravního zna�ení – více informací v odkazech na 
literaturu), 
c) praktický nácvik na dopravním h�išti, 
d) exkurze (pracovišt� dopravní policie, dopravní podnik aj.). 
 
II) Práce s rodinou 
 
Formou poskytování informací na rodi�ovských sch�zkách, p�ípadn� 
individuální konzultace s rodi�i. Za vhodné považujeme poskytnutí  
informa�ního materiálu rodi��m (více viz odkazy na literaturu) podle 
zp�sobu dopravy jejich dít�te do školy. 
 
III) Práce s osobností dít�te 
 
Za vhodné považujeme indikaci prost�ednictvím pozorování p�i dopravní 
výuce (p�ípadn� na dopravním h�išti), nebo dle rizikových faktor� 
(uvedených výše) zjišt�ných p�i screeningu rizikového chování obecn�. Ve 
výjime�ných p�ípadech m�že jít také o informace od policie (p�estupky 
nebo trestné �iny). 
 
Za nevhodné postupy pro d�ti na ZŠ považujeme multimediální masové 
akce založené na prezentaci negativních dopad� (formou zastrašování) 
rizikového chování v doprav� (nap�. akce The Action). 
 

Kdy, koho a v jakém 
p�ípad� vyrozum�t – 
škála rizik ve vztahu 
k typ�m prevence, 
(rodi�e, PPP, 
OSPOD). Vymezení, 
kdy už nejde 
o prevenci, ale 
represivní opat�ení – 
p�estupek, trestný �in 
(informace – Policie 
�R/OSPOD). 

 
V oblasti RCH v kontextu dopravy tém�� výlu�n� komunikujeme s rodi�i 
dít�te a domlouváme p�ípadné akce orientované na zvýšení kompetencí  
dít�te v dopravním systému (ideáln� dle informací od rodi��, v jakých 
dopravních situacích se jejich dít� pohybuje). Výjime�n� kontaktujeme 
policii, a to zejména v p�ípad�, kdy jsme sv�dky aktivit d�tí, které mohou 
vést k dopravním nehodám. 

Možnosti a limity Pedagog, pokud má podez�ení, pop�. zkušenost s výrazn� rizikovým 
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pedagoga (doporu�ení 
rozvoje duševního 
zdraví, prevence burnt 
out …) 

chováním žáka, mám možnost konzultovat nápadnosti v chování žáka 
s výchovným poradcem ve škole, pop�. obrátit se na p�íslušnou 
ped.psych.poradnu s žádostí o konzultaci, pop�. využít možnost supervize. 
 
 

Odkazy, literatura 
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Brno : MSD, 2008 
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CO D�LAT, KDYŽ - INTERVENCE PEDAGOGA 
Rizikové chování ve školním prost�edí - rámcový koncept 

 
P�íloha �. 3 

Poruchy p�íjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie) 
 

Typ rizikového 
chování  

Mentální anorexie a bulimie p�edstavují ve svých projevech mezní 
polohy jídelního chování od život ohrožujícího omezování p�íjmu potravy 
až po p�ejídání spojené se zvracením nebo jinou nevhodnou kompenzací 
energetického p�íjmu. Pro ob� poruchy je p�ízna�ný nadm�rný strach 
z tlouš�ky, nespokojenost s t�lem a nadm�rná snaha o dosažení štíhlosti a 
její udržení. Další psychické a zdravotní problémy v�tšinou souvisí 
s mírou podvýživy a s intenzitou užívaných „metod“ na zhubnutí.  

Mentální anorexie je porucha charakterizovaná zejména úmyslným 
snižováním t�lesné hmotnosti. Základním kritériem anorexie je nízká 
t�lesná hmotnost (alespo� o 15% nižší než odpovídá v�ku a výšce) a 
aktivní snaha hubnout nebo nep�ibrat (nemocní n�kdy popírají snahu 
hubnout, ale mluví o zdravé výživ� a životním stylu). Postupn� si zvykají 
na snížený p�íjem energie, nadm�rnou sebekontrolu v jídle a �asto i 
zvýšený energetický výdej, snadno se cítí p�ejedeni. Bývá rozlišován 
nebulimický (restriktivní) a bulimický (purgativní) typ mentální anorexie, 
kdy v jejím pr�b�hu dochází k opakovaným epizodám p�ejídání nebo 
zvracení, užívání laxativ nebo diuretik. 

Mentální bulimie je porucha charakterizovaná zejména opakujícími se 
záchvaty p�ejídání, spojenými s p�ehnanou kontrolou t�lesné hmotnosti. 
Rozhodujícím kritériem p�ejídání je subjektivní pocit ztráty kontroly nad 
jídlem. N�kdy je rozlišován purgativní (vyskytuje se zvracení, laxativa 
nebo diuretika) a nepurgativní (ke kontrole hmotnosti jsou využívány 
p�ísné diety, hladovky nebo intenzivní cvi�ení) typ bulimie.  

 

Východiska 
 

Poruchy p�íjmu potravy/dále PPP/ se �asto rozvíjejí pomalu a nenápadn�, 
ztracené v nevhodných jídelních návycích vrstevník� a rodiny. Mentální 
anorexie za�íná nej�ast�ji ve v�ku t�inácti až osmnácti let, mentální 
bulimie obvykle mezi patnáctým až p�tadvacátým rokem v�ku. PPP pat�í 
mezi nej�ast�jší problémy dospívajících dívek a mladých žen (pom�r ženy 
: muži bývá uvád�n 8-15 : 1). Kolem 6% d�v�at vykazuje koncem puberty 
n�které anorektické p�íznaky. Výskyt anorexie je uvád�n 0,3-0,8% 
rizikové populace (životní prevalence u žen až 4%), výskyt bulimie 1,5 – 
4,5% rizikové populace. I když úsp�šnost lé�by poruch p�íjmu potravy je 
relativn� vysoká, mohou mít tyto poruchy velmi závažné d�sledky pro 
život nemocného. Mentální anorexie pat�í mezi nejletáln�jší duševní 
poruchy. Poruchy p�íjmu potravy mohou zp�sobovat �adu zdravotních 
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komplikací, které souvisí p�edevším s váhovým úbytkem a nedostate�nou 
výživou nebo jsou d�sledky zvracení, nadužívání projímadel nebo diuretik. 

K rozvoji mentální anorexie nebo bulimie dochází v p�ípad�, že více �i 
mén� disponovaný jedinec je vystaven vlivu faktor�, které mohou vést 
k držení diet a sou�asn� n�kterým dalším vliv�m, které jsou nebezpe�né 
z hlediska rozvoje jiných duševních poruch. Disponovanost pro diety je 
spojena p�edevším s ženským pohlavím, p�ed�asnou nebo opožd�nou 
fyzickou zralostí, nevhodnou distribucí t�lesného tuku, dietním a jídelním 
chováním referen�ního prost�edí, reálností nebezpe�í nadváhy a n�kterými 
zájmovými (sportovními) nebo profesními aktivitami. Intenzita, s jakou 
jsou dietní tendence prosazovány, souvisí s individuálními možnostmi 
nemocného, které definuje p�edevším jeho v�k, osobnost a rodinné 
prost�edí, a s jeho „pot�ebou“, kterou posilují jeho zájmy, sociální a osobní 
pozice a zkušenost. Další rizikové faktory posouvají hranice, až kam je 
nemocný ochoten jít nejenom v sebekontrole a nevhodných jídelních 
návycích, ale i v emo�ních reakcích, postojích a chování v�etn� nap�íklad 
krádeží nebo sebepoškozování. Na této rovin� se za�ínají uplat�ovat 
obecn� rizikové faktory, jako je nap�íklad alkoholismus nebo duševní 
choroba v rodin�. Další vlivy se dostávají do hry až v pr�b�hu rozvoje 
poruchy jako její vedlejší produkt (d�sledky podvýživy, zm�n�na kvality 
života a adaptace na problém) a posilují základní symptomatologii PPP. 
S v�domím nemoci a „nálepkováním“ („..jsem divná, trpím duševní 
poruchou…“) je n�kdy v pr�b�hu rozvoje poruchy spojeno v�domí 
výjime�nosti nebo odlišnosti, které m�že lé�bu komplikovat. 

 

Rizikové faktory 
 

Doména 
 

Protektivní faktory 
 

Specifické: nevhodné jídelní a 
stravovací zvyklosti v rodin�, 
diety, obezita v rodin�, PPP 
v rodin�, n�které sporty 
Obecné:Nedostatek rodi�. 
kontroly, duševní poruchy, 
alkohol v rodin�, p�ílišné 
zam��ení na sebekontrolu a 
výkon (nebo naopak absence 
sebekontroly), p�ílišný d�raz 
na vzhled. Rodi�e jako vzor 
�ešení problém�. 

Rodina Posílení monitoringu- 
podpory rodiny,  edukace: 
zm�ny stravovacích zvyklostí 
(vymezení p�im��ené normy – 
snaha se vyhnout extrém�m). 

Prezentování nevhodných 
módních vzor�, diet, 
jednostranných �ešení, 
nekritické zd�raz�ování 

Komunita Prezentace diferencovaných, 
nevyhrocených vzor�, 
p�im��enost v prezentovaných 
postojích, diskuse k otázkám 
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hédonistických hodnot (užít 
si“) na jedné stran� a 
sebekontroly na druhé 

zdraví, životního stylu, 
hodnot…. 

Užívání diet, nevhodné 
stravovací a pohybové 
zvyklosti, skandalizace 
nadváhy, šikana kv�li nadváze 
a vzhledu 

Vrstevníci Bohatší, jinak zam��ené 
zájmy, oslabení sout�živosti, 
šikany pro vzhled, nadváhu. 
Edukace ve sm�ru zdravé 
výživy, nebezpe�í diet a 
n�kterých „metod hubnutí“. 

 Úzkostnost, pedanterie 
Impulzivita a  nezdrženlivost 
u bulimie 

Osobnost Vhodné relaxace, 
diferencovanost zájm� a 
aktivit, p�im��ená 
sebekontrola, psychoterapie 

Nadváha, obezita Jedinec Úprava stravovacích a 
pohybový návyk�, nebezpe�í 
diet a jednostranné snahy 
redukovat hmotnost 

Nízké sebev�domí, d�raz na 
vn�jškové hodnoty, orientace 
na jednoduché �ešení, 
neschopnost akceptovat 
zp�tnou vazbu, následky 

Škola 
Rodina 
Komunita 

Rozvoj individuálních 
možností, výchova 
k r�znorodosti, p�im��enosti, 
rozvoj obecné vzd�lanosti 
Psychoterapie, rodinná 
terapie 

Vzhledem k tomu, že jde o poruchy p�ízna�né pro období dospívání, zasahují tyto problémy do 
formování osobnosti nemocného a ovliv�ují jeho pracovní a sociální dovednosti. S rozvojem PPP 
p�ibývá závažn�jších psychických i zdravotních problém�. Závažná patologie pak „zakrývá“ �asto 
srozumitelné po�átky rozvoje problému. Dlouhodobý pr�b�h onemocn�ní  posiluje závislost 
nemocného na okolí, které na jeho problémy reaguje zvýšenou úzkostí a obavami. Nemocní si 
mohou zvyknout na roli nemohoucího jedince. Nau�í se vyžadovat podporu a ohledy okolí, 
vyžadovat ústupky a ochranu p�ed následky svého chování.Vývoj poruchy m�že souviset také se 
skrytou patologií rodiny, proto sou�ástí lé�ebné pé�e je i psychoterapeutická pomoc.  

Sí� partner�, 
spolupráce 
v komunit�, kraji 
(vydefinování s kým  
je možno 
spolupracovat, na 
koho se obrátit a kdy, 
odkazy nakvalitní web 
info i zahrani�ní apod) 

Jednotka specializované pé�e pro PPP PK VFN (Ke Karlovu 11, Praha 2, 
224965353) - Každou 3. st�edu v m�síci ve 14,30 Klub pro rodi�e a blízké 
osoby (i u�itelé, spolužáci) pacient� s PPP 
D�tská psychiatrická klinika (V úvalu 84/1, 15000 Praha 5, tel: 224 
433 400) 
Anabell – ob�anské sdružení ( posta@anabell.cz ) 
Krizové centrum RIAPS (Chel�ického 39, Praha 3, 222 58 06 97) 
Linky d�v�ry 
Sí� organizace STOB (redukce nadváhy – programy pro rodiny) 
Fórum zdravé výživy :   www.fzv.cz 

Legislativní rámec, 
dokumenty, (krajské 
plány, strategie, web. 

Programy zam��ené na zdravou výživu, pé�i o duševní zdraví mládeže a 
zdravý životní styl, bezpe�nou a udržitelnou redukci nadváhy 
N�které publikace (svépomocné manuály o PPP) – ne p�íb�hy nemocných 
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odkazy) Web. odkazy:  www. ideální.cz ,   www.doktorka.cz , www.lekarna.cz, 

www.anabell.cz , www.stop-ppp.estranky.cz, www.boulimie-anorexie.ch 
 

Typ prevence  
specifická prevence x 
nespecifická 
prevence  

Všeobecná prevence: výchova k p�im��enosti a umírn�nosti v postojích, 
d�raz na nebezpe�í jednostranných nebo extrémních postoj� ve výživ�, 
životním stylu, ve sportu. Dobrá školní jídelna, naopak omezení automat� 
na sladkosti, slazené nápoje ve školách. 
Specifická: nebezpe�í a neú�innost reduk�ních diet, obecné informace o 
PPP (zejména pro rodi�e) 
 

Doporu�ené postupy  
a metody z hlediska 
pedagoga 
X Nevhodné postupy  

Vhodná je v�asná intervence u rizikových jedinc� (rychle zhubnul, zvrací 
s jakoukoli argumentací….), interaktivní programy, rozvoj všeobecných 
aktivit, zájm�. U b�žné populace spíše se zam��it na p�edcházení 
nevhodných reduk�ních diet a prost�edk� na zhubnutí (d�raz ne na 
nebezpe�nost, ale na neú�innost. P�edcházet šikan� pro vzhled, oble�ení, 
t�lesný výkon, to, co jí nebo pije. Rozší�it nabídku vhodných, konkrétních 
materiál� (svépomocné p�íru�ky jak zvládat anorexii, bulimii) pro 
nemocné a jejich rodin. p�íslušníky. 
 
Neú�inná je mechanická prezentace informací o PPP a o protagonistech 
sv�ta dospívajících, kte�í trpí PPP (jen vede k nápodob�). D�ležité je 
nezd�raz�ovat n�které informace, které by mohly vzbudit zájem o 
amfetaminy, prost�edky na hubnutí, kou�ení… jen pro jejich vliv na 
redukci t�l. hmotnosti. 

Kdy,koho a v jakém 
p�ípad� vyrozum�t – 
škála rizika ve 
vztahu k typ�m 
prevence. 

Pediatra, rodi�e vždy, když dít� výrazn�ji zhubne, opakovan� bylo 
p�istiženo, že zvrací (sta�í informace od vrstevník�), sebepoškozuje se. 
Rodi�e i když dít� nechodí do školní jídelny. 
 
 
 

Možnosti a limity 
pedagoga (doporu�ení 
rozvoje duševního 
zdraví, prevence burnt 
out …) 

U�itel není terapeut, zprost�edkuje ale dít�ti a rodin� zp�tnou vazbu 
o n�kterých jídelních zvyklostech dít�te, m�že pomoci p�edcházet šikan� 
pro fyzický vzhled a výkon (zejména u�itelé t�locviku), doporu�it pop�. 
zprost�edkovat kontakt s psychologem nebo léka�em. Opatrn� se poušt�t 
do oblasti „zdravé výživy“ a redukce hmotnosti (doporu�ení mohou být 
jednostrann�, p�ehnan� interpretována) 

Odkazy, literatura 

Webové odkazy viz výše 
Krch F.D.: Mentální anorexie, Portál 2010; Krch F.D.: Mentální bulimie- 
jak bojovat s p�ejídáním, Grada 2008 
Papežová H.a kol. Spektrum poruch p�íjmu potravy.Grada.2010. 
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CO D�LAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA 
Rizikové chování ve školním prost�edí - rámcový koncept 

 
P�íloha �. 4 

Alkohol u d�tí školního v�ku 

Typ rizikového 
chování  

Alkohol je v Evrop� nejrozší�en�jší návykovou látkou. Rozší�enost pití 
alkoholu má hluboké spole�enské a kulturní ko�eny. Alkohol je legální 
drogou, p�i�emž její dostupnost je v r�zných zemích upravena odlišn�. 
V �eské republice je podle zákona možné podávat a prodávat alkohol 
zletilým osobám, tj. od 18 let v�ku.  

Alkohol je návyková látka, která má velmi komplexní ú�inky na lidský 
organizmus, které se rozhodn� neomezují jen na ovlivn�ní psychiky nebo 
chování. Ú�inky alkoholu na CNS jsou známé, týkají se mozkové k�ry 
(ovlivn�ní poznávacích schopností, zejména p�ijímání, uchování a 
vybavování, resp. využívání informací), moze�ku (alkohol ovliv�uje 
motoriku), hipokampu (alkohol snižuje schopnost zapamatovat si nové 
informace), mozkového kmene (alkohol zde m�že ovlivnit �ízení dýchání a 
krevního ob�hu). Alkohol také siln� p�sobí na mozkový okruh odm�ny 
(reward pathway), vyvolává pocity uspokojení, které pak vedou k tendenci 
opakovat konzumní chování. Postupn� se pak v n�kterých p�ípadech m�že 
rozvinout závislost na alkoholu, která je závažnou psychiatrickou 
poruchou. Pokud jde o srdce a ob�hový systém, alkohol zvyšuje krevní 
tlak a vede k hypertenzi, dále m�že vést k poškození srde�ní tkán� a 
vyvolávat poruchy srde�ního rytmu. Játra jsou nejd�ležit�jším orgánem 
látkové vým�ny a sou�asn� orgánem, kde dochází k odbourávání alkoholu 
prost�ednictvím enzymu alkoholdehydrogenáza. Pravidelný nadm�rný 
p�íjem alkoholu vede k vážnému poškození jaterních funkcí a pozd�ji 
k rakovin�. Nadm�rný p�íjem alkoholu vede �asto k onemocn�ním r�zných 
orgán� trávicího systému (hltan, jícen, žaludek, st�eva, kone�ník). Velmi 
složité jsou interakce mezi alkoholem a hormony, obecn� lze �íct, že 
alkohol poškozuje jak tkán�, které hormony produkují, tak tkán�, které na 
hormony reagují. Výsledkem je zpravidla dysregulace �asto i více 
funk�ních okruh�. Alkohol také narušuje spánek a snižuje tak schopnost 
regenerace organizmu. 

Ú�inky alkoholu závisí na dávce. Je proto dobré si uv�domovat obsah 
alkoholu v jednotlivých druzích alkoholických nápoj�. Prakticky polovina 
veškerého alkoholu v �R se vypije v pivu. Pivo má nej�ast�ji 4 až 5 
objemových procent alkoholu, tj. v jednom p�llitru piva je p�ibližn� 20 ml 
�istého lihu (tj. p�ibližn� 16 gram� etanolu). Víno má nej�ast�ji 
koncentraci 11 až 13 %, destiláty 35 až 40 procent. Sv�tová zdravotnická 
organizace udává jako zdravotn� bezpe�né denní dávky 16 gram� alkoholu 
pro ženy a 24 gram� pro muže (rozumí se zdravé a dosp�lé osoby. D�ti a 
dospívající by alkohol nem�li p�ijímat v�bec, protože by mohl ohrozit 
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jejich zdravý vývoj. 

Poruchy vyvolané alkoholem se nov�ji d�lí na: 1) rizikové pití (hazardous 
use), kdy zdraví jedince je již alkoholem ohroženo, avšak symptomy 
poškození nejsou ješt� patrné (jedinec si žádné poškození neuv�domuje); 
2) škodlivé pití (harmful use), kdy jsou poškození zdraví p�íp. sociálního 
fungování již zjevná a jedincem uv�domovaná; 3) závislost na alkoholu, 
což je již závažná psychiatrická porucha se specifickými p�íznaky 
(diagnózu ur�uje odborný léka� a závislý jedinec se zpravidla musí 
podrobit specializované lé�b�).  

P�i práci s mládeží je velmi d�ležité klást d�raz na informaci, že vznik 
závislosti není jediným rizikem pití alkoholu. Naprostá v�tšina zdravotních 
škod i ekonomických ztrát pramení z nadm�rného pití nebo pití p�i 
nevhodné p�íležitosti (úrazy, dopravní nehody, intoxikace apod.). 

Východiska 
 

Pití alkoholických nápoj� �eskými d�tmi a dospívajícími 
 
Poznatky o spot�eb� alkoholu u d�tí a dospívajících vycházejí ze dvou 
rozsáhlých mezinárodních studií, jich se �eská republika ú�astní již od 
roku 1994, resp. 1995. Jde o studie Sv�tové zdravotnické organizace 
HBSC (Health Behaviour in School-aged Children, v �eštin� známá jako 
studie Mládež a zdraví) a studie ESPAD (European School Project on 
Alcohol and other Drugs – Evropská školní studie o alkoholu a jiných 
drogách). Datová báze každé studie �ítá vždy n�kolik tisíc jedinc� a vzorek 
je reprezentativní pro �R. O metodologii studií podrobn�ji v Currie et al, 
2007 a Hibell et al., 2009). 
 
Pití alkoholu u �eských d�tí školního v�ku (studie HBSC) 
 
V�tšina d�tí školního v�ku udává první zkušenosti s alkoholem ve v�ku mezi 
11 a ž 13 roky. �asto jde o zkušenosti, které se váží k n�jakým rodinným 
událostem nebo oslavám, kdy je d�tem dovoleno ochutnat nebo pít malé 
množství alkoholu. V tomto v�ku jde tedy v�tšinou o výjime�né pití. 
Poznatky studie HBSC nazna�ují, že ve skupin� 11 letých d�tí udává 
pravidelné pití alkoholu (alespo� jednou týdn�) asi 9 % chlapc� a 4 % dívek. 
Prevalence pravidelného pití alkoholu pak nar�stá s v�kem, a ve v�ku 15 let 
pije pivo pravideln� jedna t�etina chlapc� a jedna p�tina d�v�at (viz Tabulka 
1). Pivo je mezi d�tmi školního v�ku nej�ast�ji konzumovaným druhem 
alkoholu, následuje víno, které pravideln� pije asi 10 % d�tí, pití destilát� 
udává 10 % chlapc� a necelých 7 % d�v�at. Pokud jde o pravidelné pití 
alkoholu, nebyly zaznamenány velké zm�ny p�i dvou posledních výzkumech 
(2002 a 2006). 
Rizikové formy pití alkoholu jako je pití nadm�rných dávek alkoholu p�i 
jedné konzumní p�íležitosti nebo opilost se �ast�ji objevují až ve v�ku 15 let. 
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Údaje o výskytu opakované opilosti jsou shrnuty v tabulce 2. U chlapc� jsou 
zde jen menší zm�ny mezi lety 1998 až 2006, avšak u d�v�at výskyt 
rizikových forem pití z�eteln� nar�stal. Opakovanou opilost udávalo v roce 
2006 30 % patnáctiletých dívek, �ímž se velmi p�iblížily hodnot�, kterou 
udávali stejn� sta�í chlapci (37 %). 
Výsledky studie HBSC nazna�ily také velmi t�snou souvislost mezi pitím 
alkoholu a jinými formami užívání návykových látek. Tabulka 3 ukazuje na 
t�sné vztahy mezi kou�ením, pitím alkoholu a užíváním marihuany. Mezi 
neku�áky je výskyt rizikového pití i kou�ení marihuany výrazn� nižší než 
mezi denními ku�áky. Tyto poznatky nazna�ují, že vlivy rodiny, vrstevník� a 
blízkého sociálního prost�edí významn� ovliv�ují chování d�tí školního 
v�ku. 

 

 

 
Rizikové faktory 
 

Doména 
 

Protektivní faktory 
 

Genetické (závislost na 
alkoholu u rodi�� zvyšuje 
pravd�podobnost výskytu 
poruchy u potomk�) 

Rodina Práce s rodinou, s rodinným 
systémem, podpora rodiny 

   
Specifické: nevhodné 
konzumní zvyklosti rodi��, 
špatný rodi�ovský model. 
Obecné:Nedostatek rodi�. 
kontroly, duševní poruchy v 
rodin�, konfliktní partnerské 
vztahy mezi rodi�i, stress, 
nevhodné výchovný styl, málo 
�asu na dít�, inadekvátní 
komunikace. 

Rodina Dobré rodinné vztahy, jasná 
pravidla chování, která jsou 
sdílena a dodržována, 
pozitivní rodi�ovský model 
pokud jde o vztah k alkoholu, 
dostatek �asu, který rodi�e 
v�nují pot�ebám dít�te a 
komunikaci s ním. 

„Prokonzumní“ orientace 
komunity (alkohol je 
považován za žádoucí sou�ást 
zábavy). Nevhodné vzory 
(zp�váci, hudební skupiny 
sportovci apod. reprezentující 
hodnotovou orientaci 
s vysokým ocen�ním 
excesivního užívání alkoholu 
nebo drog). 

Komunita Pozitivní vzory v komunit�, 
které prezentují úsp�ch ve 
sportu, um�ní, práci a život� 
bez asociace s alkoholem nebo 
jinými návykovými látkami.  

Silná pouta na nevhodnou Vrstevníci Dobrá vrstevnická skupina 
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vrstevnickou skupinu (kou�ení 
a užívání alkoholu ve 
skupin�). 

s p�im��enými zájmy a 
aktivitami (vhodné jsou i 
vrstevnické vazby v rámci 
organizované skupiny jako 
nap�. Junák nebo jiné zájmové 
organizace). 

Impulzivita, ADHD, poruchy 
chování. 

Osobnost Normální osobnost, schopnost 
sebekontroly. 

Nízké sebehodnocení, velká 
pot�eba ocen�ní ze strany 
referen�ní vrstevnické 
skupiny. 

Jedinec Dobré sebehodnocení, 
samostatnost, odolnost v��i 
skupinovému tlaku. Cílená 
intervence /pop�. 
psychoterapie/ 

P�íliš kompetitivní školní 
prost�edí, které se nev�nuje 
mezilidským vztah�m a 
opomíjí zdravý životní styl. 

Škola 
 

Škola s d�razem na rozvoj 
v�domostí i sociálních 
dovedností, podn�cující 
kooperaci a zdravý životní 
styl. 

K prvním zkušenostem s alkoholem dochází nej�ast�ji ve v�ku 11 až 13 let. Výzkumné práce 
dokládají, že raný za�átek pravidelného pití je silným prediktorem pozd�jších problém�. Nelze 
opomíjet skute�nost, že alkohol je spojován mezi mladými lidmi s �adou nejr�zn�jších o�ekávání a 
zejména p�i pití ve skupin� je vnímán jako faktor skupinové koheze. Ú�inek alkoholu na psychiku 
a sociální funkce alkoholu pak mohou již u d�tí školního v�ku vést k aktivnímu vyhledávání 
p�íležitostí spojených s konzumem alkoholu. �asto jde o okamžik, kdy se (zatím sice 
nepozorovan�) za�íná problém s alkoholem formovat. V podmínkách základní školy není velký 
prostor na aktivní intervenci ze strany pedagoga, a ani není možné zásadní intervenci od u�itele 
o�ekávat. Nicmén� rozpoznat problém je možné a jednat v takovém p�ípad� s rodi�i, školním 
psychologem nebo poradnou je nutné.  
 
Sí� partner�, 
spolupráce 
v komunit�, kraji 
(vydefinování, s kým  
je možno 
spolupracovat, na 
koho se obrátit a kdy, 
odkazy na kvalitní 
web info i zahrani�ní 
apod.) 

V každém p�ípad� je nutná spolupráce s rodi�i. Pokud jsou rodi�e bez 
zájmu, je možné se obracet na ped.- psych. poradnu, specializované 
pracovišt� zabývající se prevencí (v Praze nap�. Prev-centrum nebo 
Sananim). Pokud škola nemá na žádné specializované za�ízení kontakt, 
m�že se obrátit na krajského protidrogového koordinátora, který má 
p�ehled o specializovaných pracovištích v kraji. 
 

Legislativní rámec, 
dokumenty, (krajské 
plány, strategie, web. 
odkazy) 

Základní informace týkající se alkoholu a drog v�etn� aktuální legislativní 
úpravy je možné získat na stránkách Národního monitorovacího st�ediska 
pro drogy a drogové závislosti www.drogy-info.cz. 
Dobré www stránky mají také velké NNO, které se zabývají 
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problematikou závislostí, nadregionální p�sobnost mají Sananim o.s. 
(www.sananim.cz) a Podané ruce o.s. (www.podaneruce.cz). V dané 
oblasti po léta úsp�šn� p�sobí pražské Prev-centrum 
(www.prevcentrum.cz). 
Za velmi užite�ný zdroj kvalifikovaných informací považuji stránky 
primá�e Karla Nešpora (www.drnespor.eu). Na t�chto stránkách je možné 
nalézt a voln� stáhnout materiály o závislostech, svépomocné manuály i 
metodické p�íru�ky vhodné pro využití ve škole. 
 

Typ prevence  
specifická prevence x 
nespecifická 
prevence  

Všeobecná prevence: formování vhodných postoj� k návykovým látkám 
v rámci výchovy ke zdraví. P�im��en� v�ku by m�li mít žáci informace o 
alkoholu, jeho povaze, ú�incích a rizicích. 
Specifická: realizuje se v�tšinou jako prevence zam��ená na zneužívání 
návykových látek, kde by vedle ilegálních drog m�ly být zastoupeny i 
legální návykové látky (alkohol a tabák). 
 

Doporu�ené postupy 
a metody z hlediska 
pedagoga 
X Nevhodné postupy  

Osv�d�uje se v�cnost, a to jak p�i p�edávání informací o návykových 
látkách, tak p�i �ešení p�ípadných problém�. Z interakce s pedagogem mají 
žáci vycítit zájem o jejich zdraví a prosp�ch. Totéž platí pro jednání 
s rodi�i. P�i sd�lování informací o návykových látkách není nutné, aby se 
pedagog stav�l do role experta, je však žádoucí, aby informace, které ší�í, 
byly ov��ené, v�cné a odpovídaly stavu poznání o tématu. 
Prezentování p�íkrých hodnotících soud� bývá málo efektivní a n�kdy 
dokonce kontraproduktivní. (Žáci sd�lení nep�ijmou pro formu jeho 
podání). Sd�lení formulovaná hodnotícím tónem (nap�. „Je špatné, když 
d�ti pijí alkohol.“ nebo „Kou�ení je špatné, protože zp�sobuje rakovinu 
plic“) jsou mén� ú�inná než sd�lení, která jsou suchým konstatování faktu 
(nap�. „Alkohol p�sobí na vyvíjející se nervovou soustavu a m�že ohrozit 
zdravý vývoj psychiky. Léka�i i spole�nost cht�jí chránit zdraví mladých 
lidí, proto ze zákona není dovoleno alkohol podávat nezletilým.“). 
 

Kdy, koho a v jakém 
p�ípad� vyrozum�t – 
škála rizika ve 
vztahu k typ�m 
prevence. 

Informovat rodi�e je nutné v p�ípad�, že dít� má závažn�jší problém 
s návykovými látkami. Vždy je vhodné informovat d�tského léka�e. Pokud 
je nutná intervence a není dobrá spolupráce s rodi�i, obracejte se na 
specializovaná za�ízení. V p�ípad�, kdy spolupráce s rodi�i není efektivní a 
dít� je ohroženo, má škola možnost se obrátit na OSPOD s upozorn�ním 
na možné zanedbání mravní výchovy dít�te. 

Možnosti a limity 
pedagoga (doporu�ení 
rozvoje duševního 
zdraví, prevence burn 
out …) 

U�itel v mnoha p�ípadech m�že odhalit problém v jeho po�átcích a 
mnohdy sta�í rozumné usm�rn�ní dít�te, které je pak schopné korigovat 
své chování. V p�ípadech kdy je problém závažn�jší, m�l by u�itel 
pomáhat p�i zajišt�ní vhodné odborné pé�e.  
U�itel není specialista na �ešení problém� se závislostí, nemá také nést 
odpov�dnost za �ešení problém�, které p�esahují jeho kompetence a 
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poslání. 

Odkazy, literatura 

Webové odkazy viz výše. 
Jako vhodnou literaturu lze použít Nešpor K., Csémy L. Alkohol drogy a 
vaše d�ti (voln� ke stažení na www.drnespor.eu). 
Stejn� dob�e je možné použít i jiné zdroje informací (viz internetové 
adresy uvedené výše. 
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CO D�LAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA 
Rizikové chování ve školním prost�edí - rámcový koncept 

 
P�íloha �. 5 

Syndrom týraného dít�te - CAN 
 

Typ rizikového 
chování 

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dít�te (CAN - Child 
Abuse and Neglect). Jde o jakoukoliv formu týrání, zneužívání a 
zanedbávání d�tí, která je pro naší spole�nost nep�ijatelná. Statistiky 
uvád�jí, že CAN v �R trpí v sou�asné dob� 1 – 2 procenta d�tské 
populace, což p�edstavuje 20 – 40 tisíc d�tí. Dít� nej�ast�ji poškozují jeho 
rodi�e a další �lenové rodiny, pokud jsou k dít�ti necitliví a bezohlední a 
pokud je pod�izují nebo využívají k uspokojení vlastních pot�eb. Takové 
chování m�žeme chápat jako zneužití fyzické síly nebo psychické 
nad�azenosti a moci dosp�lého nad pod�ízeným a závislým dít�tem. 

Východiska 

 
Zm�ny v chování dít�te 

� celková stísn�nost a nezájem o d�ní kolem 
� zvýšená opatrnost v kontaktu s dosp�lými 
� úzkost a vyd�šené reakce v p�ítomnosti konkrétních dosp�lých 

osob nebo v situaci, kdy je dít� s dosp�lým samo 
� vyhýbání se školním a mimoškolním aktivitám 
� nápadn� lhostejné postoje, výroky typu „mn� je to jedno“ 
� agresivní napadání a šikanování vrstevník� 
� zvýšená citová dráždivost a agresivní projevy na sebemenší 

podn�ty 
� potíže se soust�ed�ním a zhoršení prosp�chu ve škole 
� váhání s odchodem dom� po vyu�ování 
� neomluvené absence ve škole 
� odmítání jídla nebo p�ejídání 
� sebepoškozování 
� út�ky z domova  

 
Známky na t�le dít�te 

� opakovaná zran�ní v�etn� zlomenin 
� mod�iny  
� �ezné rány  
� otoky �ástí t�la, nap�íklad rt�, tvá�í, záp�stí  
� stopy po svazování  
� otisky r�zných p�edm�t� na t�le  
� natrhnutí ucha  
� otisky dlan� a prst�  
� stopy po opa�ení nebo popálení cigaretou  
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FYZICKÉ (T�LESNÉ) TÝRÁNÍ a jeho rozpoznání:  

a) aktivní (bití a jiné agresivní formy napadání dít�te) 
b) pasivní 

 
N�které známky zanedbávání: 
• trvalý hlad 
• podvýživa 
• chudá slovní zásoba 
• špatná hygiena 
• zkažené zuby a �asté zán�ty dásní 
• dít� není o�kované proti nemocím 
• nevhodné oble�ení vzhledem k po�así 
• nedostatek dohledu – dít� je ve�er doma samo, venku pobývá dlouho do 
tmy a bez dozoru apod. 
• vy�erpanost, p�epracovanost 
• s dít�tem se nikdo neu�í, nezajímá se o jeho školní povinnosti 
• vyhození z domova 
 
N�které projevy zanedbávaného dít�te: 
• má chudé nebo velmi špatné vztahy s rodi�i 
• touží po citu a pozornosti jakéhokoliv dosp�lého (ned�lá rozdíly mezi  
  blízkými a cizími lidmi, vrhá se k cizím dosp�lým, odešlo by s nimi) 
• je neobvykle unavené až apatické, n�kdy naopak nezvládnutelné 
• všechno jí hltav� a hladov� 
• chodí za školu nebo do ní chodí pozd� 
• má potíže s u�ením 
• zdráhá se odcházet dom� 
• houpá se, cucá v�ci nebo prsty, kýve hlavou 
• žebrá o jídlo, peníze nebo jiné v�ci 

 
U každého podez�ení o výskytu daného jevu musí být vždy informován �editel školy/šk. za�ízení. 

 

kdo �eší + s kým 
spolupracuje 

školní metodik prevence s výchovným poradcem, školním psychologem, 
t�ídním u�itelem, se školským poradenským za�ízením, pediatrem, 
orgánem sociáln� právní ochrany dít�te 

Legislativní rámec 

Trestní zákon v paragrafech 167 a 168 uvádí dv� povinnosti, které má 
každá fyzická osoba a za jejichž nespln�ní hrozí i trestní stíhání – 
nep�ekažení trestného �inu a neoznámení trestného �inu. Paragrafy se 
samoz�ejm� vztahují na celou škálu trestných �in�, ale pokud je zúžíme na 
oblast násilných �in� páchaných na d�tech a na týrání dít�te, znamená to: 
Když se kdokoliv hodnov�rným zp�sobem dozví, že n�kdo páchá nebo se 
chystá k páchání trestného �inu týrání sv��ené osoby (§ 215 trestního 
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zákona) nebo znásiln�ní nebo pohlavního zneužívání (§ 242 TZ), má za 
povinnost tento trestný �in p�ekazit. Tímto p�ekažením se myslí nejen 
osobní intervence toho, kdo se o trestném �inu dozv�d�l, ale i to, když se 
doty�ný obrátí na policii nebo státního zástupce. Neoznámení trestného 
�inu se pak vztahuje na situaci, kdy se n�kdo dozví, že n�kdo jiný již 
spáchal trestný �in, a tuto skute�nost neoznámí, a to op�t bu� policii, nebo 
státnímu zástupci. Tomu, kdo nesplní tuto svoji povinnost, hrozí až t�i roky 
odn�tí svobody. Povinnost není nutno splnit pouze v p�ípad� ohrožení 
zdraví �i života sebe �i osoby blízké �i pokud by její spln�ní bylo spojeno 
se zna�nými nesnázemi.   
Paragraf 215 se vztahuje pouze na p�ípady, že jde o týrání dít�te osobou, 
která má dít� ve své pé�i �i výchov�. Pokud však dít� týrá n�kdo jiný, 
náhodný sv�dek samoz�ejm� nebude primárn� zjiš�ovat, zda dít�ti ubližuje 
rodi� nebo n�kdo cizí, ale bude se snažit tomuto konání zabránit. Agresor 
pak bude souzen podle jiných paragraf�. 
Zákon �. 359/1999 Sb., o sociáln�-právní ochran� d�tí chrání u�itele p�i 
jeho postupu na ochranu práv dít�te. Je zde p�ímo vyzýván k tomu, aby 
v p�ípad� podez�ení na týrání žáka kontaktoval odborníky. U�itelé by se 
tedy nem�li obávat, že ud�lají kroky, které budou mimo jejich kompetenci. 
To, aby se pokusili týranému dít�ti co nejú�inn�ji pomoci, se tak stává 
nejen sou�ástí zákonné povinnosti, ale i jejich profesionality.  
Tento zákon navíc výslovn� ur�uje jako povinnost r�zným institucím, 
mimo jiné i škole a školskému za�ízení, nahlásit p�ípad ohrožení zdraví 
nebo života dít�te, a to i tehdy, když se objeví pouze podez�ení na trestný 
�in. (U fyzických osob je tento postup formulován jako právo, nikoliv jako 
povinnost.) Zatímco tedy u trestního zákona je pot�eba vycházet 
z hodnov�rného, tedy doloženého p�edpokladu, v p�ípad� zákona 359 sta�í 
mít jen podez�ení.  
Mám to oznámit rodi��m, když je zneuživatelem n�kdo z rodiny? 
V takovém p�ípad� respektujte p�ání dít�te, protože ono to p�ece mohlo 
rodi��m �íct, ale z n�jakého d�vodu to neud�lalo. Je d�ležité, o jaký typ 
zneužívání jde. Jestliže jde o jednorázové napadení, pak to rodi��m ur�it� 
oznamte, jestliže je to dlouhodobá záležitost a do rozhovoru s rodi�i se 
vám p�íliš nechce, nechejte to rad�ji na orgánu sociáln� právní ochrany 
nebo na policii. 

Jak postupovat 

U�itel m�že žákovi zachránit i život 
Školy a školská za�ízení jsou spolu se zdravotnickými za�ízeními t�mi 
subjekty, které p�ípady týrání, zneužívání �i zanedbávání dít�te oznamují 
p�íslušným ú�ad�m nej�ast�ji. Pedagogové jsou navíc od léka�� ješt� 
v užším pr�b�žném kontaktu s d�tmi.  
U�itelé jsou hned po rodi�ích dít�ti nejblíže. A pokud pedagog vyu�uje 
dít�, které je pravd�podobn� týráno, m�že sehrát klí�ovou roli p�i 
zamezení dalšímu týrání – m�že mu pomoci zbavit ho dalšího fyzického 
nebo psychického týrání a m�že mu dokonce n�kdy zachránit i život.  
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Náhlé zm�ny jako alarm 
Prvním, co musí u�itel ud�lat, aby mohl týranému dít�ti pomoci, je v�bec 
všimnout si a odhalit to, že dít� nese n�jaké stopy týrání. Jde jednak o 
zm�ny chování žáka, jednak o fyzické známky vypovídající o násilném 
zacházení s dít�tem. 
Jedním z nej�ast�jších signál� ukazujících na možné týrání doma je náhlé 
podstatné zhoršení prosp�chu žáka.  Dít�ti za�ne být úpln� jedno, zda 
dostane dobrou, nebo špatnou známku. Z veselého dít�te se �asto stane 
úzkostný žák, který je nepr�bojný. M�že mít zárove	 nejr�zn�jší problémy 
ve vztazích se spolužáky – dít�, které bylo d�íve kamarádské, se za�ne 
najednou ostatních stranit, nebo se m�že naopak za�ít chovat v��i nim 
agresivn�. U žáka se mohou projevit také nejr�zn�jší poruchy 
v pravidelných návycích – spaní (do školy chodí pozd�) nebo stravování 
(p�i ob�d� opakovan� nedojídá) . 
Pokud jde o t�lesné známky, zvlášt� u�itel t�locviku má jedine�nou 
možnost všimnout si r�zných mod�in, od�enin �i nezvyklé únavy �i apatie 
žáka. 
Zvláštní kategorií jsou mén� viditelné, a zárove	 o to citliv�jší signály, 
které nicmén� u�itel m�že zaregistrovat. Jejich skute�ná diagnostika je 
však již v�cí odborníka. Jde nap�íklad o potíže p�i sezení v lavici, které 
mohou ukazovat na poruchy zažívání nebo t�eba na krev v mo�i . 
Rozhovor s žákem je klí�ový 
Když u�itel po zpozorování neklamných známek vzbuzujících podez�ení 
na syndrom týraného dít�te dojde k záv�ru, že dít�ti je pot�eba pomoci, 
m�l by se vždy nejd�íve pokusit navázat s žákem osobní kontakt. Nejlepší 
je, když se ho n�kde v soukromí dotáže na to, pro� má nap�íklad na t�le 
mod�iny nebo t�eba pro� v posledním dob� odchází ze školy jako poslední, 
zatímco d�íve byl naopak mezi prvními, kdo pospíchali dom�. 
Situaci prvního kontaktu mezi u�itelem a žákem samoz�ejm� vždy 
zjednodušuje to, pokud vztahy mezi nimi nejsou jen striktn� formální. 
Takovouto atmosféru lze ješt� umocnit tím, že u�itel nabídne žákovi 
n�jaké pohošt�ní, uva�í �aj a rozhovor vede nejd�íve zeširoka – 
nedoporu�uje se p�i takovémto osobním rozhovoru v�novat se problému 
okamžit�.  
P�edpokládá se, že rozhovor povede v�tšinou t�ídní u�itel. Nic by však 
nem�lo bránit tomu, aby ho vedl i jiný u�itel, který má z n�jakých d�vod� 
s d�tmi mén� formální vztahy, t�eba t�locviká� nebo u�itel p�edm�tu, jenž 
má žák obzvláš� rád a je tedy pravd�podobné, že dob�e vychází i s tím, 
kdo ho vyu�uje.  
Když je dít� ned�v��ivé 
Je prakticky nemožné stanovit p�esnou hranici toho, kdy by m�l u�itel již 
ustoupit z role prvního kontaktu ve v�ci týraného dít�te a o problému 
informovat další instituce. Každý p�ípad je individuální. 
P�edevším v situaci, kdy se u�iteli neda�í navázat komunikaci s žákem, je 
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dobré obrátit se na pedagogicko-psychologickou poradnu. 
Jednou z možností je, že u�itel žákovi, který se nechce se svým problémem 
sv��it, doporu�í, aby se obrátil na Linku bezpe�í. Dít� si m�že o svém 
problému po telefonu popovídat anonymn� a záleží jen na n�m, zda se 
b�hem rozhovoru stane d�v��iv�jším a sd�lí na sebe kontakt. A pokud se 
ani odborníkovi na pomyslném druhém konci telefonního drátu nepoda�í 
dít� p�im�t k identifikaci, snaží se ho ješt� p�esv�d�it, aby se obrátilo na 
kohokoliv, komu d�v��uje.  
Nem�li bychom také zapomínat na ostatní žáky, mezi nimiž se týrané dít� 
ve škole pohybuje. U�itel by se proto m�l také obrátit na jeho spolužáky 
nebo sourozence a zeptat se jich, zda o p�í�in� jeho problém� nev�dí n�co 
bližšího. 
Vystoupení týraného dít�te z anonymity je to nejt�žší, co po n�m m�žeme 
chtít. Nepochybn� to souvisí s faktem, že má totiž mluvit o tom, jak mu 
ubližují jeho nejbližší. 
Rodi� m�že situaci ujasnit 
P�estože je to práv� rodi�, nebo jiný zákonný zástupce, kdo je 
pravd�podobným p�vodcem týrání, neznamená to, že by ho m�la škola 
z celého procesu pomoci žákovi automaticky vyšachovat. Pokud si u�itel 
pozve do školy zákonné zástupce žáka, neo�ekává se, že by na n� m�l 
hned ude�it s tím, aby mu vysv�tlili, kdo u nich doma týrá jejich dít�.  
U�itel by m�l v první fázi po rodi�i chtít, aby pouze okomentoval to, jak si 
vysv�tluje problémy, které u�itel u dít�te vypozoroval. M�že tak i zjistit, 
že skute�nou p�í�inou žákova neobvyklého chování je n�co jiného než 
domácí týrání. Anebo m�že být zájem školy o osud žáka pro zákonného 
zástupce dostate�nou výstrahou k tomu, aby si uv�domil, že další 
ubližování dít�ti bude mít pro n�j vážné následky. Navíc u�itel m�že 
z chování rodi�e nep�ímo poznat, zda v rodin� k týrání nedochází. 
Rozumný rodi�, nebo zákonný zástupce, který sv��enému dít�ti nijak 
neubližuje, by m�l naopak uvítat zájem školy, která se ho snaží upozornit 
na to, že jejich dít� má n�jaký problém a je i ochotna mu p�i jeho �ešení 
pomoci.  
Pokud u�itel od rodi�� nic nezjistí, a dít� se chová i nadále nezvykle, jde o 
další d�vod k zapojení odborníka. 
U�itel se podle prvotních známek ukazujících na týrání m�že n�kdy 
nejd�íve jen dohadovat, zda jde o situaci, kdy mu ubližují jeho blízcí, 
anebo se jedná o školní šikanu. Proto i rozhovor s rodi�i m�že pedagogovi 
pomoci vylou�it jednu z t�chto dvou možností.  
Nakonec p�ímý kontakt u�itele se zákonnými zástupci dít�te je také 
ur�itým, ale samoz�ejm� jen nep�ímým indikátorem možného týrání – 
pedagog se na vlastní o�i m�že p�esv�d�it z jakého sociálního prost�edí 
dít� pochází. M�že pro n�j jít o p�ekvapení tím spíše, když rodi�e jinak se 
školou nekomunikují, nechodí na t�ídní sch�zky. 
Na �ad� je odborník 
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Je právem každého pedagoga, aby sám zvolil postup, který považuje 
v daném p�ípad� za nejlepší. Tehdy, když dít� samo p�izná, že je týráno, 
nebo když si u�itel jinak potvrdí, že bylo n�jak fyzicky nebo psychicky 
poškozeno, m�l by kontaktovat odborníky. P�i zjišt�ní n�jaké zdravotní 
újmy však nedoporu�uji kontaktovat jen léka�e. Pediatr si totiž p�eje, aby 
dít� p�išlo v doprovodu rodi�e. Také do pedagogicko-psychologické 
poradny by m�lo dít� jít spolu se zákonným zástupcem. Pokud se však 
škole poda�í domluvit se s poradnou na kontaktu bez ú�asti rodi��, 
považuji toto porušení pravidel za p�ijatelné. Prioritou je pomoci dít�ti za 
každou cenu. 
V p�ípad�, že se u�itel utvrdí v podez�ení na týrání žáka, situace se 
nezlepšuje a komunikace s rodi�i také k ni�emu nevede, doporu�uje se 
školám kontaktovat p�edevším OSPOD, a to podle spádové oblasti, kam 
škola v dané obci p�ináleží, tedy podle obcí s rozší�enou p�sobností. 
(Pokud se však škola na rodi�e neobrátí, má plné právo p�i podez�ení na 
týraní žáka kontaktovat OSPOD rovnou.) Na t�chto ú�adech je veden 
registr problémových rodin a je tedy možné, že po avízu školy budou 
sociální pracovníci hned v�d�t, jaké problémy jsou s danou rodinou 
spojeny. 
Základní informace – tabu zóny  
V�novala jsem se doposud tomu, jak má �i m�že u�itel postupovat, když 
zjistí známky možného týrání. Nem�li bychom však také zapomínat na 
prevenci. 
Záleží op�t na dané škole a u�iteli, jakým zp�sobem za�adí do výuky 
problematiku nebezpe�í týrání dít�te. Informace o tom, že nikdo nesmí 
dít�ti ubližovat, jsou sou�ástí d�tských práv, se kterými by školy m�ly 
žáky seznámit. Téma týrání dít�te, zvlášt� pohlavního zneužívání, m�že 
škola za�adit i do sexuální výchovy a pozvat si p�íslušného odborníka. 
V každém p�ípad� by se n�jakou formou d�ti m�ly v pr�b�hu školní 
docházky dozvídat, kde jsou hranice, za které by nem�l ani rodi� vkro�it, a 
co d�lat, pokud se dít� setká s prvními projevy týrání, zneužívání �i 
zanedbávání. Každé dít� by se m�lo co nejd�íve seznámit jednak s tím, co 
p�edstavují takzvané tabu zóny na jeho t�le, jednak by m�lo v�d�t, na koho 
se obrátit a kam zavolat, pokud mu n�kdo za�ne ubližovat nebo i když má 
jen pochybnosti o správnosti chování svých blízkých k vlastní osob�.  
 

Jak �ešit sexuální zneužívání  

 
Sexuální zneužívání – je každé nep�im��ené vystavení dít�te sexuálnímu 
�inu nebo chování, které vede k uspokojování pot�eb zneuživatele.  
 
Pohlavní zneužívání (§ 242 zákona �. 140/1961 Sb., trestního zákona) je 
závažným trestným �inem proti lidské d�stojnosti, na který se vztahuje 
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povinnost p�ekazit jej (§ 167 trestního zákona). P�ekazit znamená, že 
zabráníte páchání nebo dokon�ení takového jednání (oznámit orgán�m 
�inným v trestním �ízení).  
 
Dít� se mi sv��í osobn� 
1. uv�domit si, že jde o velmi citlivou záležitost 
2. seznámit s tím co nejužší okruh dalších osob 
3. pokud se zneužívání dopouští rodi�, není žádoucí informovat ho o tom, 
že se vám dít� sv��ilo 
4. komunikovat s dít�tem – podrobn�jší vyšet�ování nechat na 
psychologovi a policii 
5. vhodn� dít�ti sd�lit, že skute�nost musíte ohlásit na policii 
6. ohlásit na policii 
7. ocenit dít�, že za vámi p�išlo a ujistit ho, že pro n� ud�láte všechno, co 
je ve vašich silách 
8. jestliže dít� nechce, abyste v�c ohlásili, situaci konzultujte s 
odborníkem, ale od oznámení události vás to nesmí odradit 
 
Dozvím se – oznámím �editeli – kontaktujeme policii a orgán sociáln�-
právní ochrany d�tí. 
  
Zjistím to z n�jaké školní ankety nebo 
dotazníku                                                
Dít� se vyjad�uje n�kdy v náznacích a nejasn�, proto je velmi d�ležité 
porozum�t tomu, co vám vlastn� �íká. V každém p�ípad� s ním navažte o 
p�estávce nebo po vyu�ování rozhovor, ale tak, abyste nebudili nežádoucí 
pozornost. Jestliže vám dít� potvrdí vaši domn�nku, postupuje jako výše. 
Nevyslýchejte ho a nepodsouvejte mu své názory, nechejte ho voln� 
vypráv�t. 
 
Dozvím se to od spolužák� nebo z jiných zdroj� 
Nejprve p�emýšlejte, jestli tomu nasv�d�uje i vaše pozorování. Pokuste se 
s dít�tem navázat rozhovor, ale do ni�eho ho nenu�te. Prost�edníkovi 
�ekn�te, že je d�ležité, aby za vámi p�išlo zneužívané dít� samo. 
Nevyšet�ujte a nijak nepátrejte. Jestliže si nejste jistí, oznamte v�c orgánu 
sociáln�-právní ochrany, který ji prošet�í. 
 
Dít�  je ob� tí  sexuálního napadení 
Jestliže se stalo ob�tí napadení cestou do školy a úto�níkem je neznámá 
osoba, potom urychlen� vše oznamte policii, rodi��m a orgánu sociáln�-
právní ochrany dít�te. Chovejte se pevn� a jednozna�n� a dít� neopoušt�jte 
až do p�íchodu rodi��. 

V jakém p�ípad� 
vyrozum�t Polici 

Pokud má u�itel jistotu, že byl spáchán trestný �in, má ze zákona 
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�R/OSPOD povinnost obrátit se na orgány �inné v trestním �ízení, pokud má 

podez�ení, zákon ur�uje školskému za�ízení za povinnost nahlásit tuto 

skute�nost obecnímu ú�adu, tedy sociálnímu pracovníkovi z orgánu 

sociáln� právní ochrany d�tí (OSPOD) . 

Co by m�lo být cílem 
�ešení 

 
Cílem musí být p�edejít vzniku traumatizace dít�te, zabránit pokra�ování a 
zabránit rozvoji dlouhodobých zdravotních, sociál. a psychol. následk� 
 

Doporu�ené odkazy 

 
� D�tské krizové centrum, tel: 241 484 149  
� Internetová poradna: problem@ditekrize.cz  
� Linka bezpe�í, tel: 800 155 555  
� Linka d�v�ry RIAPS: 222 580 697, linka@mcssp.cz  
� www.capld.cz/linky.php (adresá� linek d�v�ry v celé �R) 
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CO D�LAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA 
Rizikové chování ve školním prost�edí - rámcový koncept 

 
P�íloha �. 6 

Šikana 
 

Typ rizikového 
chování 

šikanování – (z fr. chicane = týrání)  
zp�sob   chování  umož�ující  v�tšinou  v  bezprost�ední  komunikaci   
fyzickým  a psychickým týráním druhých získat nad nimi pocit p�evahy, moci 
�i ur�ité výhody. Jde o jednání agresivní, �asto nezákonné, ale trp�né a 
mnohdy podporované ur�itou skupinou. Lze je charakterizovat jako chování 
asociální. Podhoubí šikany je v osobnostních rysech týrajícího i jeho ob�ti a 
v lhostejnosti okolí, v sociální atmosfé�e, v n�kterých ideologiích ….                        
(Velký sociologický slovník, Univerzita Karlova, Vydavatelství Karolinum, 
1996 Praha) 

Východiska 

P�ímé a nep�ímé znaky šikanování 
Nep�ímé (varovné) znaky šikanování mohou být nap�.: 

• Žák je o p�estávkách �asto osamocený, ostatní o n�j nejeví zájem, 
nemá kamarády.  

• P�i týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi 
posledními.  

• P�i p�estávkách vyhledává blízkost u�itel�.  
• Má-li žák promluvit p�ed t�ídou, je nejistý, ustrašený.  
• P�sobí smutn�, neš�astn�, stísn�n�, mívá blízko k plá�i.  
• Stává se uzav�eným.  
• Jeho školní prosp�ch se n�kdy náhle a nevysv�tliteln� zhoršuje.  
• Jeho v�ci jsou poškozené nebo zne�išt�né, p�ípadn� rozházené.  
• Zašpin�ný nebo poškozený od�v.  
• Stále postrádá n�jaké své v�ci.  
• Odmítá vysv�tlit poškození a ztráty v�cí nebo používá 

nepravd�podobné výmluvy.  
• M�ní svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy.  
• Za�íná vyhledávat d�vody pro absenci ve škole.  
• Od�eniny, mod�iny, škrábance nebo �ezné rány, které nedovede 

uspokojiv� vysv�tlit. 
POZN: (Zejména je t�eba v�novat pozornost mladším žák�m nov� za�azeným 
do t�ídy, nebo� p�izp�sobovací konflikty nejsou vzácností!) 
 
 
Rodi�e žák� by si m�li všímat p�edevším t�chto možných p�íznak� 
šikanování: 

• Za dít�tem nep�icházejí dom� spolužáci nebo jiní kamarádi.  
• Dít� nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný �as, s nímž by si 
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telefonovalo apod.  
• Dít� není zváno na návšt�vu k jiným d�tem.  
• Nechu� jít ráno do školy (zvlášt� když d�íve m�lo dít� školu rádo). 

Dít� odkládá odchod z domova, p�ípadn� je na n�m možno i pozorovat 
strach.  

• Ztráta chuti k jídlu.  
• Dít� nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, p�ípadn� st�ídá r�zné 

cesty, prosí dovoz �i odvoz autem.  
• Dít� chodí dom� ze školy hladové (agreso�i mu berou sva�inu nebo 

peníze na sva�inu).  
• Usíná s plá�em, má neklidný spánek, k�i�í ze snu, nap�. "Nechte m�!"  
• Dít� ztrácí zájem o u�ení a schopnost soust�edit se na n�.  
• Dít� bývá doma smutné �i apatické nebo se objevují výkyvy nálad.   
• Zmínky o možné sebevražd�.  
• Odmítá sv��it se s tím, co je trápí.  
• Dít� žádá o peníze, p�i�emž udává nev�rohodné d�vody (nap�íklad 

opakovan� �íká, že je ztratilo), p�ípadn� doma krade peníze.  
• Dít� nápadn� �asto hlásí ztrátu osobních v�cí.  
• Dít� je neobvykle, ne�ekan� agresivní k sourozenc�m nebo jiným 

d�tem, možná projevuje i zlobu v��i rodi��m.  
• Dít� si st�žuje na neur�ité bolesti b�icha nebo hlavy, možná ráno 

zvrací, snaží se z�stat doma.  
• Své zdravotní obtíže m�že p�ehán�t, p�ípadn� i simulovat (manipulace 

s teplom�rem apod.).  
• Dít� se vyhýbá docházce do školy.  
• Dít� se zdržuje doma více než m�lo ve zvyku. 

 
P�ímé znaky šikanování mohou být nap�.: 

• Posm�šné poznámky na adresu žáka, poko�ující p�ezdívka, nadávky, 
ponižování, hrubé žerty na jeho ú�et.   

• Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nep�átelským až 
nenávistným, nebo pohrdavým tónem.  

• Nátlak na žáka, aby dával v�cné nebo pen�žní dary šikanujícímu nebo 
za n�j platil.  

• P�íkazy, které žák dostává od jiných spolužák�, zejména pronášené 
panova�ným tónem.  

• Skute�nost, že se jim pod�izuje.  
• Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných �in� �i k 

spoluú�asti na nich.  
• Hon�ní, strkání, š�ouchání, rány, kopání, které t�eba nejsou zvláš� 

silné, ale je nápadné, že je ob�� neoplácí.  
• Rva�ky, v nichž jeden z ú�astník� je z�eteln� slabší a snaží se 

uniknout. 
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U každého podez�ení o výskytu daného jevu musí být vždy informován �editel školy/šk. za�ízení. 
 
kdo �eší + s kým 
spolupracuje 

školní metodik prevence s výchovným poradcem, školním psychologem, 
t�ídním u�itelem, se školským poradenským za�ízením, pediatrem 

Legislativní rámec 

V právní praxi bývá pojem šikana  používán jako synonymum pro „úmyslné 
jednání, které je namí�eno proti jinému subjektu, a které úto�í na jeho 
d�stojnost". 
Z hlediska výkladu pojmu šikanování není d�ležité, zda k n�mu dochází 
slovními útoky, fyzickou formou, nebo hrozbou násilí. Rozhodující je, kdy se 
tak d�je úmysln�. 

  
 
Dále musí být spln�ny tyto podmínky 

• pachatel se dopustil jednání, které spl�uje znaky konkrétního trestného 
�inu tak, jak jsou vymezeny v trestním zákon�  

• musí být prokázán úmysl pachatele dopustit se takového jednání a míra 
spole�enské nebezpe�nosti  

• jeho jednání dosahuje intenzity uvedené v zákon�  

 
U trestných �in�, jejichž podstatou byla šikana, lze proto p�edpokládat, že 
práv� s ohledem na rozši�ující se p�ípady podobných jednání bude skutek za 
trestný �in považován. Šikana bývá nej�ast�ji postihována podle ustanovení 
trestního zákona, a to jako: 

• trestný �in omezování osobní svobody  
• trestný �in vydírání  
• trestný �in vzbuzení d�vodné obavy  
• trestný �in loupeže  
• trestný �in ublížení na zdraví  
• trestný �in poškozování cizí v�ci  
• trestný �in znásiln�ní �i pohlavního zneužíván  

 
K tomu, aby byl pachatel postižen, musí být starší 15 let (15-18 let mladiství). 
 
K trestní odpov�dnosti mladších 15 let nedochází, neznamená to však, že 
nemohou být postiženi jinak, p�ípadn� mohou být postiženi rodi�e. 
 
Nezletilý pachatel m�že být postižen na�ízením ústavní výchovy, m�že nad 
ním být stanoven dohled 
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Pokud jde o trestní sazby, je v p�ípad� šikany možný i jedno�inný skutek, tzn. 
že jedno jednání m�že být kvalifikováno jako více trestných �in�. 
 
Pokud k šikanování došlo v pr�b�hu vyu�ování, nese plnou odpov�dnost 
škola. Prokáže-li se zanedbání �editele školy nebo n�kterého pedagoga, m�že 
být právn� nebo pracovn�právn� potrestán. Na školském za�ízení lze v 
oprávn�ných p�ípadech požadovat i náhradu škody vzniklé v d�sledku šikany. 
A to jak náhradu na v�cech, tak na zdraví, v�etn� zp�sobené psychické újmy. 
Pokud dít� v d�sledku šikany nemohlo nap�. docházet do školy (vyšší stupe� 
šikany), nese školské za�ízení odpov�dnost i za škody vzniklé rodi��m dít�te v 
d�sledku nap�. uvoln�ní ze zam�stnání, zajišt�ní hlídání dít�te, zajišt�ní 
doprovodu do a ze školy apod. 
 
 
P�evzato z: 
KOLÁ�, Michal, Bolest šikanování, Praha, Portál, 2001, s. 213 – 218. 
Upraveno podle: www.poradenskecentrum.cz 

Jak postupovat 

Dev�t krok� p�i �ešení po�áte�ní šikany (s níž se ve své praxi setkáte 
nejpravd�podobn�ji) 
 
Schéma první pomoci: 
1. Odhad závažnosti onemocn�ní skupiny a rozpoznání zda nejde o 
neobvyklou formu šikanování 

• úkol napl�ujeme p�edevším prost�ednictvím rozhovoru s informátory a 
ob��mi  

• nesmí docházek k p�ímé konfrontaci pachatele a ob�ti 
2. Rozhovor s informátory a ob��mi 

• po rozhovoru s informátorem následuje rozhovor s ob��mi (ne s 
podez�elými pachateli)  

• p�i rozhovoru s ob�tí je d�ležité, aby o tom nev�d�li ostatní žáci (je 
pot�eba ochránit ji p�ed možnou pomstou agresor�)  

3. Nalezení vhodných sv�dk� 
• vytipovat �leny skupiny, kte�í budou pravdiv� vypovídat (vybrat žáky, 

kte�í s ob�tí sympatizují, kamarádí s ní, nebo ji alespo� neodmítají, 
žáky nezávislé na agresorech, kte�í nep�ijímají normy šikanování)  

4. Individuální, p�ípadn� i konfronta�ní rozhovory se sv�dky 
• rozhovory zorganizovat tak, aby o nich druzí nev�d�li  
• vyskytnou-li se t�žkosti, lze uskute�nit dopl�ující a zp�es�ující 

rozhovory nebo konfrontaci dvou sv�dk�  
• vážnou chybou je spole�né vyšet�ování sv�dk� a agresor�. Za zásadní 

chybu považuji konfrontaci ob�tí a agresor�  
5. Ochrana ob�ti 
6. Rozhovor s agresory, p�ípadn� konfrontace mezi nimi 
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• je to poslední krok ve vyšet�ování  
• dokud nemáme shromážd�né d�kazy,nemá smysl vést tento rozhovor  
• cílem je agresory okamžit� zastavit a ochránit ob�ti, ale i je samé p�ed 

následky jejich �in�  
7. Výchovná komise 

• v rámci spole�ného setkání pedagog� a žáka-agresora i jeho rodi�� se 
rozhoduje o výchovných opat�eních  

8. Rozhovor s rodi�i ob�ti 
• rodi�e je t�eba informovat o zjišt�ních a záv�rech školy a domluvit se 

na dalších opat�eních  
9. Práce s celou t�ídou 
  
Nej�ast�jší chyby: 

• u�itelé nepracují s faktem zásadní odlišnosti �ešení u po�áte�ních a u 
pokro�ilých šikan  

• p�i vyšet�ování se nebere z�etel na trauma, stud a ml�enlivost 
znásiln�né ob�ti  

• berou se vážn� falešní sv�dci, kterým poru�il „šéf“ agresor�  
• bezprost�edn� se konfrontuje výpov�� týraného žáka s výpov��mi 

jeho mu�itel�  
• pedagog vyšet�uje šikanu p�ímo ve t�íd�  
• �editel si pozve najednou údajné ob�ti, údajné agresory a jejich rodi�e, 

n�které pedagogy a vyšet�uje to z jedné vody na�isto  
• po vyšet�ení šikany se naráz pozvou všichni - rodi�e agresor�, ob�ti i s 

jejich ratolestmi  
• nez�ídka se ob�� nechá odejít ze školy, p�ípadn� se p�evedeno vedlejší 

t�ídy, p�i�emž šikanování se dále prohlubuje a zdokonaluje  
 
Postup vyšet�ující osoby, má-li podez�ení na šikanu 
 

� Konfrontovat svá pozorování s dalšími kolegy. 
� Co nejd�íve oznámit své podez�ení vedení školy, výchovnému poradci, 

konzultovat další postup. 
� Mezi  �ty�ma o�ima vyslechnout více nezaujatých sv�dk�, pop�ípad

konfrontovat sv�dky mezi  sebou. 
� Je zejména d�ležité získat odpov�di na následující otázky: 

a. Kdo je ob�tí, pop�ípad� kolik ob�tí je 
b. Kdo je agresorem, kolik agresor� je. Kdo z nich je iniciátor, kdo 

aktivní ú�astník šikanování a kdo je ob�tí i agresorem? 
c. Co, kdy, kde, a jak d�lali agreso�i ob�tem? 
d. K jak závažným agresivním a manipulativním projev

došlo? 
e. Jak dlouho šikana trvá? 

� Spojit se s rodi�i p�ípadné ob�ti, konzultovat výskyt nep�ímých znak
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šikany. Poprosit je o pomoc. 
� Vyslechnout ob�� – citliv�, diskrétn�, zaru�it bezpe�í a d�v�

informací. NIKDY ne�ešit problém op�ed celou t�ídou! 
� Zajistit ochranu ob�ti šikany. 
� Teprve nyní vyslechnout agresory, p�ípadn� konfrontovat agresory mezi 

sebou.  
NIKDY konfrontace ob�tí a agresor
Vytipovat nejslabší �lánek, dovést je k p�iznání �i vzájemnému       
obvi�ování. 

� Požádat vedení školy o svolání výchovné komise (vedení školy,          
výchovný poradce, t�ídní, školním metodik prevence sociáln
patologických jev�, p�ípadn� psycholog). Ta na základ�  shromážd�
informací posoudí, zde se jedná o šikanu a jaký je  stupe� její závažnosti 
/stupn� 1-3 po�áte�ní šikana, 4-5 šikana v pokro�ilém stádiu/, navrhne       
další postup v��i ob�tem i agresor�m i t�íd� jako celku. Potrestání       
agresor� je individuální, závisí na v�ku, intenzit� šikany a na tom, zda           
se jedná o první p�ípad �i recidivu. 

� Individuáln� pozvat rodi�e agresor�. Seznámit je se situací, sd�li
navrhovaná opat�ení, (zd�raznit možnost nápravy) a požádat je o 
spolupráci. Pokud odmítají, zvážit oznámení na Policii 	R. 

� Individuáln� pozvat rodi�e ob�tí šikany. Seznámit je se situací, domluvit se na 
opat�eních  (terapie, osobnostní výcvik…) 

� Rozebrat situace ve t�íd� (vynechat citlivé detaily), vysv�tlit nebezpe
d�sledky šikany, oznámit potrestání viník�. T�ídu i nadále pozorn
sledovat. 

 
 
Brutální šikana 
P�ípady brutální šikany nejsou na našich školách tak �ídkým jevem, jak by se 
mohlo zdát. Nevyhýbají se žádnému typu školy, nejsou ani výsadou "pas�ák�" 
nebo "u��ák�". P�i provalení skupinového násilí se v�tšinou projeví naprostá 
bezmocnost školy, která je krom� jiného dána také mimo�ádnými nároky na 
diagnostiku a lé�bu téhle zvláštní podoby šikany, pracovn� nazvané školní 
lyn�ování (o nezavin�né nep�ipravenosti u�itel� jsme se v této souvislosti již 
mnohokrát zmi�ovali). "  
 
V p�ípad� brutální šikany se doporu�uje postupovat následujícím zp�sobem 
 
1. Zvládnout šok a postarat se o ob�� 
Pedagog musí zvládnout sv�j vlastní šok, zastavit násilí a postarat se o ob��, 
poskytnout jí nejnutn�jší pomoc a ochranu. Žák, který se stal ob�tí, je totiž v 
zoufalé situaci, bojí se o život, je t�eba zran�ný. Láska, soucit a odvaha mohou 
být tou nejd�ležit�jší sou�ástí pomoci.  Jako p�íklad lze uvést u�itelku, která se 
se  slovy Co ti to ud�lali?  vrhla neohrožen� mezi agresory, vzala ob�� do 
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náru�í. Násilí se zastavilo. Ob�� byla v bezpe�í. N�kdy je ale nebezpe�né 
snažit se zastavit agresi sám, mohla by se obrátit proti pedagogovi. T�žko se 
m�že pustit slabá u�itelka nap�íklad mezi kluky - sportovce, kte�í jsou plni 
nezvládnuté agrese. Musí zavolat n�koho, kdo by jí pomohl. 
 
2. P�ivolat pomoc 
U�itel by m�l zalarmovat všechny své kolegy, ale nem�l by nechat t�ídu bez 
dozoru. Vyslat pro ostatní u�itele t�eba žáka, který nebyl do šikanování 
zapojený. Situace je natolik závažná, že je t�eba p�erušit vyu�ování. I když dít� 
není na první pohled zran�né, není možné �íct,“ sedni si, Pepí�ku, do lavice, 
te� musíme dobrat látku. Popovídáme si pak“. 
 
3. Zabránit domluv� 
U�itelé by m�li zabránit tomu, aby se t�ída mezi sebou domluvila, zamezit 
k�ivé skupinové výpov�di. N�kdo by m�l s žáky z�stat a hlídat je. Také je 
možné rozd�lit je do skupin. Ale i ty musejí z�stat pod dozorem. 
 
4. Poskytnout ob�ti pomoc a bezpe�í 
N�kdy dochází k tomu, že postižený žák je vážn� zran�ný, v tom p�ípad� je 
t�eba zavolat záchranku a informovat rodi�e. Pokud zran�ný není, i tak je t�eba 
ho chránit, pomáhat mu p�ekonat prožité trauma, uklidnit ho a ut�šit, snažit se 
mu dodat pocit bezpe�í. 
 
5. P�ivolat policii 
Škola je povinna nahlásit celou v�c policii, ale m�la by jednat nezávisle na ní. 
(Policie se m�že opozdit a p�ijet až n�který další den.) To znamená, za�ít 
rychle, ten samý den vlastní vyšet�ování (v duchu zásad strategie a taktiky, o 
kterých jsme se v našem cyklu již podrobn� zmi�ovali). Nejlépe je 
vyslechnout po jednom všechny ú�astníky a jejich výpov�di pak dát postupn� 
dohromady. Ideální je, když policie p�i svém vyšet�ování vychází z materiál� a 
zjišt�ní školy. Není to ale bohužel obvyklá praxe. Podle zkušeností je vhodné 
obrátit se p�ímo na kriminální policii, kde jsou z�ízeny funkce specialist� pro 
mládež. Pro výchovnou pomoc je však zásah policie málo významný, to už je 
úkolem školy. 
 

v jakém p�ípad� 
vyrozum�t Polici 
�R/OSPOD 

Pokud má u�itel jistotu, že byl spáchán trestný �in, má ze zákona povinnost 

obrátit se na orgány �inné v trestním �ízení, pokud má podez�ení, zákon ur�uje 

školskému za�ízení za povinnost nahlásit tuto skute�nost obecnímu ú�adu, 

tedy sociálnímu pracovníkovi z orgánu sociáln� právní ochrany d�tí 

(OSPOD). V p�ípad�, že se rodi�e odmítají spolupracovat se školou a odmítají 

se zú�ast�ovat výchovných komisí, je škola op�t oprávn�na vyrozum�t 

OSPOD.  

co by m�lo být cílem U�itelé, pedagogi�tí pracovníci, vychovatelé, atd. by m�li v�d�t, že v sou�asné 
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�ešení dob� žádné prost�edí, kde se zdržuje více d�tí delší dobu pohromad�, není v��i 
šikan� imunní. V t�chto kolektivech je t�eba zvýšen� v�novat pozornost 
r�zným p�íznak�m skrytého násilí, jak fyzického tak psychického, které by 
šikanu mohly signalizovat, d�sledn� se v�novat prevenci, vytvo�it kolektiv se 
zásadou, že silný chrání slabšího, kolektiv, kde vládne duch práva a 
spravedlnosti, d�v�ra k autorit� a vzájemná solidarita. 

Doporu�ené odkazy 

Nejlepší je ta pomoc, která je nejblíže a m�že být nejrychlejší. Zkuste se 
obrátit na pedagogicko–psychologickou poradnu, st�edisko výchovné pé�e, 
nebo jakéhokoli psychologa v míst� bydlišt�. V p�ípad�, že máte pocit, že 
Vám nikdo nepomáhá, oslovte školské odbory orgán� místní samosprávy nebo 
�eskou školní inspekci. 

Kontakty: 
Poradna webu Minimalizace šikany 
 
Domácí webové stránky s tématikou šikany:  

Spole�enství proti šikan� , www.sikana.org 
Internet poradna, www.internetporadna.cz 
Sdružení Linka bezpe�í (116 111) , www.linkabezpeci.cz 
Amnesty International 	R, www.amnesty.cz 
 

Zahrani�ní webové stránky s tématikou šikany:  

Evropská observato� pro násilí ve školách : 
www.obsviolence.com/english/members/ 
www.bullying.co.uk 
www.bullying.org/public/frameset.cfm 
www.schoolsecurity.org/trends/bullying.html 
www.nldontheweb.org/Banks_1.htm�
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CO D�LAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA 
Rizikové chování ve školním prost�edí - rámcový koncept 

 
P�íloha �. 7 

Kyberšikana 
 

Typ 
rizikového 
chování 

Pojem kyberšikana (n�kdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing, e-mobbing apod.) 
p�edstavuje úmyslné urážky, vyhrožování, zesm�š�ování nebo obt�žování druhých 
prost�ednictvím moderních komunika�ních prost�edk� v�tšinou v delším �asovém 
období. Kyberšikana se odehrává na Internetu (nap�. prost�ednictvím e-mail�, 
chatovacích aplikací jako je ICQ, v sociálních sítích, na videích umíst�ných na 
internetových portálech)nebo prost�ednictvím mobilního telefonu (nap�. SMS 
zprávami nebo nep�íjemnými telefonáty). Pachatel �asto jedná anonymn�, takže ob�� 
netuší, od koho útoky pochází.  
 

Východiska 

Typické rysy 

1) Je �asov� neomezená – úto�ník m�že ob�� obt�žovat 24 hodin denn� 
2) Publikum široké - kdokoliv 
3) Obsah se ší�í velmi rychle – prost�ednictvím informa�ních technologií 
4) Anonymita pachatel� – je zpravidla obtížné, pokud je pachatel zdatný v práci 

s PC, mobilem apod., vypátrat jeho identitu 
5) Zm�na pojetí osobnosti agresora x ob�ti – anonymita informa�ních technologií 

umož�uje úto�it i zjevn� fyzicky slabším jedinc�m na zdatné ob�ti 
6) Možná neúmyslnost – zve�ejn�ní fotografií nemusí být vždy mín�no jako útok 

na kohokoliv, nicmén� m�že ve výsledku zp�sobit nep�íjemnosti ob�ti 

 
Principy (pro� to pachatelé d�lají): 

1) Uvoln�ní 
2) Uznání 
3) Posílení pocitu sounáležitosti 
4) Demonstrace síly 
5) Strach 

P�í�iny a spoušt��e: 

1) Je to „normální“ 
2) Nuda 
3) Kulturní konflikty 
4) Spory ve t�íd� 
5) Rozpad p�átelství 
6) Prom�na t�ídního kolektivu 
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7) Zve�ejn�ní osobních informací  

Jak na ní – co nepodcenit – 

1) Žáci �asto netuší, �eho se dopoušt�jí 
2) D�ležité v�as vysv�tlit d�sledky jednání 
3) U�itelé musejí respektovat a akceptovat fakt, že po�íta�e k dnešní dob� pat�í 

(stejn� jako mobily) 

Jak kyberšikanu rozpoznat, indikátory – 

1) Schránky d�v�ry 
2) Zhoršení atmosféry ve t�íd� / škole 
3) Rozpady p�átelství 
4) B�hem školních akcí 

• Zdravotní potíže 
• Zm�ny chování 
• Ztrácení osobních v�cí 
• Zleh�ování situace 

 
 

U každého podez�ení o výskytu daného jevu musí být vždy informován �editel školy/šk. za�ízení. 
 

kdo �eší + s 
kým 
spolupracuje 

školní metodik prevence s výchovným poradcem, školním psychologem, t�ídním 
u�itelem, se školským poradenským za�ízením, pediatrem 

na základ� 
�eho 
(legislativa, 
dokumenty 
apod.) se 
problém �eší 

V právní praxi bývá pojem šikana  používán jako synonymum pro „úmyslné jednání, 
které je namí�eno proti jinému subjektu, a které úto�í na jeho d�stojnost". 
Z hlediska výkladu pojmu šikanování není d�ležité, zda k n�mu dochází slovními 
útoky, fyzickou formou, nebo hrozbou násilí. Rozhodující je, kdy se tak d�je úmysln�.  
 
Dále musí být spln�ny tyto podmínky 

• pachatel se dopustil jednání, které spl�uje znaky konkrétního trestného �inu 
tak, jak jsou vymezeny v trestním zákon�  

• musí být prokázán úmysl pachatele dopustit se takového jednání a míra 
spole�enské nebezpe�nosti  

• jeho jednání dosahuje intenzity uvedené v zákon�  

 
U trestných �in�, jejichž podstatou byla šikana, lze proto p�edpokládat, že práv� s 
ohledem na rozši�ující se p�ípady podobných jednání bude skutek za trestný �in 
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považován. Šikana bývá nej�ast�ji postihována podle ustanovení trestního zákona, a to 
jako: 

• trestný �in omezování osobní svobody  
• trestný �in vydírání  
• trestný �in vzbuzení d�vodné obavy  
• trestný �in loupeže  
• trestný �in ublížení na zdraví  
• trestný �in poškozování cizí v�ci  
• trestný �in znásiln�ní �i pohlavního zneužíván  

 
K tomu, aby byl pachatel postižen, musí být starší 15 let (15-18 let mladiství). 
 
K trestní odpov�dnosti mladších 15 let nedochází, neznamená to však, že nemohou být 
postiženi jinak, p�ípadn� mohou být postiženi rodi�e. 
 
Nezletilý pachatel m�že být postižen na�ízením ústavní výchovy, m�že nad ním být 
stanoven dohled. 
 
Pokud jde o trestní sazby, je v p�ípad� šikany možný i jedno�inný skutek, tzn. že jedno 
jednání m�že být kvalifikováno jako více trestných �in�. 
 
Pokud k šikanování došlo v pr�b�hu vyu�ování, nese plnou odpov�dnost škola. 
Prokáže-li se zanedbání �editele školy nebo n�kterého pedagoga, m�že být právn� nebo 
pracovn�právn� potrestán. Na školském za�ízení lze v oprávn�ných p�ípadech 
požadovat i náhradu škody vzniklé v d�sledku šikany. A to jak náhradu na v�cech, tak 
na zdraví, v�etn� zp�sobené psychické újmy. 
Pokud dít� v d�sledku šikany nemohlo nap�. docházet do školy (vyšší stupe� šikany), 
nese školské za�ízení odpov�dnost i škody vzniklé rodi��m dít�te v d�sledku nap�. 
uvoln�ní ze zam�stnání, zajišt�ní hlídání dít�te, zajišt�ní doprovodu do a ze školy 
apod. 
JUDr. PhDr. Old�ich Chod�ra 
 
P�evzato z: 
KOLÁ�, Michal, Bolest šikanování, Praha, Portál, 2001, s. 213 – 218. 
Upraveno podle: www.poradenskecentrum.cz 
 
Další možná legislativní východiska – 
 

1) ublížení na cti www.portal.gov.cz – (v sekci > zákony – zákon �. 200/1990 sb., 
zákon o p�estupcích, § 49) 

2) pomluva www.portal.gov.cz – (v sekci > zákony – zákon �. 40/2009 sb., trestní 
zákoník, § 184) 
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3) zákaz natá�ení, fotografování a zve�ejn�ní snímk� bez souhlasu doty�né osoby 
www.portal.gov.cz – (v sekci > zákony – zákon �. 40/1964 sb., ob�anský 
zákoník, § 12-13) 

4) stalking www.portal.gov.cz – (v sekci > zákony – zákon �. 40/2009 sb., trestní 
zákoník, § 353-354)  

 

Jak 
postupovat 

Co m�že d�lat škola – 

1) Pracovat na pov�domí 
2) Školní �ád musí respektovat i tento fenomén 
3) Definovat kompetence v rámci školy 
4) Definovat kompetence mimo školu 
5) Za�len�ní tématu do výuky 
6) Vzd�lávání pedagog� 
7) Podpora pozitivního využívání technologií  

Co m�že d�lat pedagog – 

1) Posílit empatii mezi žáky 
2) Pracovat na klimatu 
3) Vést k úct� k druhým 
4) Dávat pozitivní zp�tnou vazbu 
5) Vytvá�et dobré vztahy  

Co d�lat? 

1) Rozhovor s ú�astníky 
2) Zapojení rodi�� 
3) Diskuze ve škole 
4) Zapojení u�itel� 
5) V p�ípad� podez�ení vyrozum�t orgány �inné v T�  

Ob�ti je t�eba doporu�it, aby - 

• Neodpovídala  
• Ukládala d�kazy (screenshoty) 
• Mluvila o tom, co se jí d�je 

 

v jakém 
p�ípad� 
vyrozum�t 
Polici 
�R/OSPOD 

Pokud má u�itel jistotu, že byl spáchán trestný �in, má ze zákona povinnost obrátit se 

na orgány �inné v trestním �ízení, pokud má podez�ení, zákon ur�uje školskému 

za�ízení za povinnost nahlásit tuto skute�nost obecnímu ú�adu, tedy sociálnímu 

pracovníkovi z orgánu sociáln� právní ochrany d�tí (OSPOD). V p�ípad�, že se rodi�e 

odmítají spolupracovat se školou a odmítají se zú�ast�ovat výchovných komisí, je 
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škola op�t oprávn�na vyrozum�t OSPOD.  

co by m�lo 
být cílem 
�ešení 

U�itelé, pedagogi�tí pracovníci, vychovatelé, atd. by m�li v�d�t, že v sou�asné dob� 
žádné prost�edí, kde se zdržuje více d�tí delší dobu pohromad�, není v��i šikan� 
imunní. V t�chto kolektivech je t�eba zvýšen� v�novat pozornost r�zným p�íznak�m 
skrytého násilí, jak fyzického tak psychického, které by šikanu mohly signalizovat, 
d�sledn� se v�novat prevenci, vytvo�it kolektiv se zásadou, že silný chrání slabšího, 
kolektiv, kde vládne duch práva a spravedlnosti, d�v�ra k autorit� a vzájemná 
solidarita. 

Doporu�ené 
odkazy 

Nejlepší je ta pomoc, která je nejblíže a m�že být nejrychlejší. Zkuste se obrátit na 
pedagogicko–psychologickou poradnu, st�edisko výchovné pé�e, nebo jakéhokoli 
psychologa v míst� bydlišt�. V p�ípad�, že máte pocit, že Vám nikdo nepomáhá, 
oslovte školské odbory orgán� místní samosprávy nebo �eskou školní inspekci. 

www.saferinternet.cz (Informace na téma kyberšikana, ochrana osobních údaj� aj.  
V sekci „Ke stažení“ výsledky výzkumu chování d�tí na Internetu) 
…………………………………………………………………………………………… 
www.bezpecne-online.cz (Stránky pro teenagery, rodi�e a u�itele s informacemi o 
bezpe�ném používání internetu, prevenci a �ešení kyberšikany; výukové materiály) 
…………………………………………………………………………………………… 
www.protisikane.cz (Informace o kyberšikan� a jejích projevech, tipy pro rodi�e) 
…………………………………………………………………………………………… 
www.minimalizacesikany.cz (Praktické rady pro rodi�e, u�itele a d�ti, jak �ešit šikanu 
a jak jí p�edcházet. V sekci „Pro média“ tisková zpráva s výsledky šet�ení o 
kyberšikan� na školách) 
…………………………………………………………………………………………… 
http://prvok.upol.cz (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace UPOL, v sekci  
„Výzkum“ výsledky výzkumného šet�ení Kyberšikana u �eských d�tí) 
………………………………………………………………………………………… 
www.sikana.org (Stránky ob�anského sdružení Spole�enství proti šikan� – aktuality z 
oblasti, související odkazy apod.) 
 

Kontakty: 
Poradna webu Minimalizace šikany 
 
Domácí webové stránky s tématikou šikany:  

Spole�enství proti šikan� , www.sikana.org 
Internet poradna, www.internetporadna.cz 
Sdružení Linka bezpe�í (116 111) , www.linkabezpeci.cz 
Amnesty International �R, www.amnesty.cz 
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Zahrani�ní webové stránky s tématikou šikany:  

Evropská observato� pro násilí ve školách : www.obsviolence.com/english/members/ 
www.bullying.co.uk 
www.bullying.org/public/frameset.cfm 
www.schoolsecurity.org/trends/bullying.html 
www.nldontheweb.org/Banks_1.htm 
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CO D�LAT- INTERVENCE PEDAGOGA 
Rizikové chování ve školním prost�edí - rámcový koncept 

 
P�íloha �. 8  
Homofobie 

Typ rizikového 
chování  

Homofobie v nejširším slova smyslu zahrnuje postoje a chování 
vyjad�ující nep�átelství v��i lidem s menšinovou sexuální orientací �i 
pohlavní identitou, respektive v��i lidem, kte�í vybo�ují z b�žných 
genderových norem. V užším slova smyslu se jedná pouze o postoje a 
jednání negativn� namí�ené v��i homosexuálním lidem. Pro podobné jevy 
ve vztahu k lidem bisexuálním se n�kdy používá separátní termín bifobie, 
zatímco v p�ípad� nenávisti v��i lidem transsexuálním se mluví o 
transfobii, avšak tyto termíny nejsou v �eském jazykovém prost�edí p�íliš 
rozší�ené. A�koliv se tyto t�i jevy v n�kterých detailech odlišují, jejich 
ko�eny a projevy jsou velmi podobné.  
 
Toto rizikové chování souvisí s dv�ma dalšími problémovými oblastmi, 
kterými jsou šikana a extremismus. Homofobní postoje �asto vedou 
k šikan� namí�ené v��i lidem, u nichž je známa nebo se p�edpokládá 
menšinová sexuální orientace. Tou jsou �asto postiženi i heterosexuální 
lidé, kte�í nespl�ují v o�ích svých vrstevník� genderové stereotypy, tj. 
p�edstavy o tom, jak se má chovat a vypadat „správný chlapec“ �i „správná 
dívka“. Podle popula�ní studie z USA dokonce po�et heterosexuálních lidí 
zasažených homofobn� motivovanou šikanou �i obt�žováním p�esahuje 
po�et lidí homosexuálních setkávajících se s tímto problémem.  

Východiska 
 

 
Po�átky výzkum� zabývající homofobií se datují do sedmdesátých let 
dvacátého století. Výzkumy zam��ené na její dopady ve školním prost�edí 
se objevily v devadesátých letech nejprve v USA a pozd�ji také v západní 
Evrop�. V �eské republice bylo zatím toto téma zpracováno jen omezen�, 
p�i�emž empirický výzkum týkající se této problematiky prob�hl pouze 
jeden. Zahrani�ní studie ukazují, že velká �ást mladých lidí s menšinovou 
sexuální orientací se stává ob�tí šikany �i izolovaných fyzických a 
verbálních útok�. Zkušenost se šikanou je podle n�kolika výzkum� až 
t�ikrát �ast�jší, než je tomu u jejich heterosexuálních vrstevník�.  

�eská retrospektivní studie ukázala, že s projevy homofobní šikany 
�i obt�žování se na st�ední škole setkala více než t�etina mladých gay� a 
lesbických žen. Výsledky studie nazna�ují, že situace je zde v mnohém 
podobná té v zahrani�í. Ukazuje se, že zde existují zna�né genderové 
rozdíly, p�i�emž gay muži uvád�li tém�� dvojnásobnou �etnost zkušeností 
se šikanou �i obt�žováním, než lesbické ženy. Stejn� jako homofobie 
obecn�, tak i homofobní šikana se objevuje více v prost�edí chlapeckém, 
než v kolektivech dív�ích.  
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Je ovšem t�eba rozlišovat šikanu a izolované projevy agrese. Pro 
šikanu je typická systemati�nost a výb�r ob�ti, která má sníženou 
schopnost se brání. Šikanu je t�eba vždy d�sledn� �ešit, i když má podobu 
pouze psychického teroru a nikoliv fyzického násilí. Naopak jednotlivé 
incidenty se mohou objevit prakticky kdykoliv a je t�eba je posuzovat 
zejména s ohledem na jejich intenzitu. I jednorázové napadení m�že ob�ti 
zna�n� ublížit, pokud je vedeno se zna�nou intenzitou. Ob�ti obt�žování a 
zejména pak šikany mají podle zahrani�ních studií zvýšenou tendenci k 
výskytu studijních problém�, obtíží se sociální adaptací a psychickým 
problém�, p�i�emž tyto dopady mohou mít velmi zásadní a dlouhodobý 
vliv na život takto postižených osob.  

 
Rizikové faktory 
 

 

Doména 
 

Protektivní faktory 

Mužské pohlaví a gender Biologické pohlaví a 
genderová identita 

Ženské pohlaví a gender 

Pravicový extremismus Spole�enská hnutí Tolerance k menšinám 
Nejistota o vlastní pohlavní 

identit� 
Psychosexuální identita Stabilní psychosexuální 

identita 
Nízká inteligence a nedostatek 

vzd�lání 
Kognitivní funkce Vyšší inteligence a vzd�lání 

Sklony k agresivním projev�m Chování Sebekontrola, podpora formou 
psychosociálních program� 

Rizikové faktory i projektivní faktory týkající se homofobie je t�eba rozlišovat dvojího druhu, za 
prvé na stran� osob, které mohou být pod vlivem homofobních postoj� a za druhé na stran� jejich 
potencionálních ob�tí.  
  Jelikož homofobie je více rozší�ená v chlapeckých kolektivech a negativn� koreluje také se 
vzd�láním, je riziko jejího výskytu v�etn� souvisejících agresivních projev� v�tší zejména mezi 
chlapci s nižší intelektovou úrovní. Rizikovým faktorem je i vnit�ní nejistota týkající se vlastní 
psychosexuální identity. N�kte�í jedinci tuto nejistotu �eší práv� externalizací a útoky na osoby, u 
nichž p�edpokládají stejné nebo podobné problémy. Rizikovým faktorem je rovn�ž celkov� 
zvýšená frustrace, které m�že vyplývat z problém� ve škole, mezi vrstevníky �i v primární rodin�. 
Zvýšené riziko zvláš� agresivních projev� tohoto typu je u mladých lidí, kte�í se hlásí pravicovému 
extremismu, který má v�tšinou vyhran�n� homofobní rysy.  

Rizikovými faktory u ob�tí homofobního obt�žování �i homofobní šikany je p�edevším 
nejistota v oblasti vlastní sexuální �i genderové identity. To se m�že týkat lidí, kte�í pat�í ke gay, 
lesbické, bisexuální �i transsexuální menšin� a mají problémy s integrací svojí identity, ale také 
osob heterosexuálních s nedostate�ným sebev�domím �i atypickými projevy v oblasti genderové a 
sexuální exprese. Zvlášt� rizikový je tento hendikep tehdy, když se u potencionální ob�ti �i 
skute�né ob�ti rozvine krize identity, které m�že vést k depresi, sebepoškozování �i dokonce k 
sebevražednému chování. Významných rizikovým faktorem je rovn�ž nep�íznivá situace 
v primární rodin�, nebo� nepochopení �i odmítání z její strany významn� zvyšuje riziko dalších 
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sociálních a psychických problém�.  
Homofobní projevy se vyskytují mén� u žen a osob s vyšším vzd�láním. V zásad� platí, že 

více tolerantní k sexuálním menšinám jsou práv� mladší v�kové kategorie, nicmén� období 
dospívání je v tomto sm�ru odlišné, nebo� práv� pochybnosti a úzkosti týkající se vlastní sexuality 
mohou stimulovat homofobní projevy. Platí tedy, že se homofobní projevy objevují mén� �asto u 
lidí se stabilní psychosexuální identitou.  

U mladých lidí ohrožených homofobní šikanou �i obt�žování je významným projektivním 
faktorem jistota o vlastní identit� a dostate�né sebev�domí. Velmi d�ležitým protektivním 
faktorem je také postoj primární rodiny. Pokud rodi�e a p�íbuzní zastávají tolerantní �i neutrální 
postoje k sexuálním menšinám, tak to vede k menším vnit�ním konflikt�m a v�tší sebejistot�. 
Rovn�ž sociální opora v rámci vlastní komunity má pro mladé gaye, lesbické ženy a transsexuální 
lidi velmi zna�ný pozitivní význam. 

Sí� partner�, 
spolupráce 
v komunit�, kraji 
(vydefinování s kým  
je možno 
spolupracovat, na 
koho se obrátit a kdy, 
odkazy nakvalitní web 
info i zahrani�ní apod) 

Specializované služby zabývající se touto problematikou zatím v �eské 
republice existují jen ve velmi malém rozsahu. N�které preventivní 
programy zajiš�ují nevládní neziskové organizace, jako jsou nap�íklad 
Poradna pro ob�anství/ob�anská a lidská práva, GaTe, STUD �i �lov�k 
v tísni. V p�ípadech rozvinut�jší šikany je vhodné kontaktovat p�edevším 
pracovníky Pedagogicko-psychologických poraden, kte�í obvykle mají 
zkušenosti s �ešením šikany obecn�, i když n�kdy postrádají pov�domí o 
specificích šikany homofobní. Je-li podez�ení na spáchání trestného �inu, 
potom je t�eba kontaktovat Policii �R v souladu s pokynem MŠMT 
Spolupráce p�edškolních za�ízení, škol a školských za�ízení s Policií �R 
p�i prevenci a p�i vyšet�ování kriminality d�tí a mládeže a kriminality na 
d�tech a mládeži páchané, ke stažení zde: http://www.msmt.cz/socialni-
programy/spoluprace-predskolnich-a-skolskych-zarizeni-s-policii-cr  
V p�ípad�, že se objeví intrapsychické problému u n�kterého se studujících 
s menšinou sexuální orientací, pak je vhodné doporu�it návšt�vu n�kterého 
poradenského �i klinického psychologa, avšak zde by s výjimkou 
závažných p�ípad� vyžadujících krizovou intervenci m�li spolupracovat i 
rodi�e. Specializovaná profesionální poradna zatím p�sobí pouze v Praze: 
http://glbtiporadna.unas.cz/main.htm . Pro mladé gaye funguje v Praze a v 
Brn� organizace GaTe http://www.gejt.cz/ , kde mohou v bezpe�ném 
prost�edí rozvíjet svou identitu a najít si stejn� orientované p�átele. Na 
internetu lze najít kontakty na další gay a lesbické organizace, který i když 
nejsou ur�eny jen pro mladé lidi, tak jim mohou poskytnout pot�ebnou 
sociální oporu. 

Legislativní rámec, 
dokumenty, (krajské 
plány, strategie, web. 
odkazy) 

Základní právní nornou, které se dotýká homofobie je Zákon �. 198/2009 
Sb., o rovném zacházení a o právních prost�edcích ochrany p�ed 
diskriminací a o zm�n� n�kterých zákon� (antidiskrimina�ní zákon). Tento 
zákon výslovn� zakazuje diskriminaci na základ� sexuální orientace (týká 
se homosexuálních a bisexuálních lidí) i na diskriminaci na základ� 
pohlavní identifikace (týká se zejména transsexuálních osob) v�etn� 
diskriminace v „p�ístupu ke vzd�lání a jeho poskytování“. Zákon je 



 

55 
 

k nahlédnutí zde: http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z198_2009#par1 . 
Problematikou projev� netolerance a xenofobie se zabývá Metodický 
pokyn Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy k výchov� proti 
projev�m rasismu, xenofobie a intolerance, �.j.: 14 423/99-22 ke stažení 
zde: http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicky-pokyn-msmt-k-
vychove-proti-projevum-rasismu-xenofobie-a-intolerance Problematice 
šikany se v�nuje Metodický pokyn ministra školství, mládeže a 
t�lovýchovy k prevenci a �ešení šikanování mezi žáky škol a školských 
za�ízení, �.j. 24 246/2008-6, ke stažení zde: http://www.msmt.cz/socialni-
programy/metodicky-pokyn-k-prevenci-a-reseni-sikanovani-u-zaku-skol-a  

Typ prevence  
specifická prevence x 
nespecifická 
prevence (všeobecná, 
indikovaná, 
selektivní), (kdy, pro 
koho, za jakých 
okolností). Nespec. 
prevence m�že u ur�. 
RCH mít význam, 
zvlášt� v d�tství 

Specifická prevence nastupuje tehdy, kdy je z�ejmé, že ve skupin� jsou 
studující, jejichž sexuální orientace je minoritní �i je považována 
diskutabilní, nebo že se v kolektivu vyskytují jedinci, kte�í rádi prezentují 
svoje postoje nep�átelské lidem s menšinovou sexuální orientací. 
V takových p�ípadech je t�eba situaci sledovat a v p�ípad� pot�eby se spojit 
s p�íslušnými odborníky.  
Význam má také nespecifická prevence, která spo�ívá v aktivitách 
zam��ených na informování o sexuálních menšinách, výchov� k toleranci a 
v monitorování klimatu t�ídy z hlediska vztah� v kolektivu a jejich 
potenciálních rizik. 

Doporu�ené postupy  
a metody z hlediska 
pedagoga 
(zjišt�ní soc.klimatu 
ve t�íd�, sociometrie, 
interaktivní programy, 
rozvoj sociálních 
kompetencí- popis,  
v�asná intervence, 
besedy aj. efekt. 
Postupy by m�ly být 
evaluovány, založeny 
na v�decky ov��ených 
datech….) 
 X Nevhodné postupy 
(multimediální akce a 
kampan�, sportovní 
akce jsou užite�né a 
podp�rné, ale 
neza�azují se  do 
specifických 
program�, 

Pedagog by m�l zastávat citlivý p�ístup k žák�m a student�m, jejichž 
pohlavní �i sexuální identita je odlišná �i diskutabilní. Je nanejvýš vhodné 
nesnažit se tuto odlišnost ve�ejn� komentovat, zvlášt� pak negativním 
zp�sobem a to i tehdy je-li onen konkrétní jedinec vyu�ujícímu 
nesympatický �i p�sobí extravagantním dojmem. Naopak je vhodné 
reagovat na eventuální homofobní poznámky ze strany žák� a student�. Je 
vhodné p�ipomenout, že p�íslušníci t�chto menšin mají nejen podle zákona 
stejné práva, ale mnohé osobnosti z �ad sexuálních menšin významn� 
p�isp�li k duchovnímu vývoji lidstva. P�edevším je ale t�eba sledovat 
vztahy v t�ídním kolektivu a podporovat integraci t�ch studujících, kte�í 
jsou v n�m znevýhodn�ni. Vývoj homofobní šikany v mnoha sm�ru 
odpovídá vývoj jiných typ� šikany a platí zde, že v�asné zaznamenání a 
�ešení problém� ve vztazích ve t�íd� m�že zabránit vzniku mnohem 
vážn�jších a obtížn� �ešitelných problém� spojených s již rozvinutou 
šikanou. V žádném p�ípad� není vhodné snažit se p�ed t�ídním kolektivem 
analyzovat sexuální orientaci nebo genderovou identitu n�kterého ze 
student�. Taková situace m�že být pro doty�nou osobu vysoce stresující a 
eventuální nep�átelské projevy v��i ní se tím mohou spíše podpo�it, by� je 
zám�r vyu�ujícího odlišný. Má-li pedagog d�vody domnívat se, že n�který 
ze žák� �i student� má problémy p�ímo se svou sexuální orientací �i 
pohlavní identitou, respektive s homofobní šikanou, je jist� možné se 
studujícím promluvit, avšak eventuální �ešení intrapsychických problém� 
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zastrašování aj…) �i problém� ve vztazích s rodinou je vhodné p�enechat spíše na 
odbornících. V žádném p�ípad� není dobré snažit se konzultovat 
domn�nky týkající se sexuální orientace �i pohlavní identity p�ímo s rodi�i 
bez domluvy se studujícím �i konzultace s odborníkem, nebo� takové 
informace mohou napáchat zna�nou škodu. Nejen, že nemusí být pravdivé, 
ale i v p�ípad�, kdy se zakládá taková domn�nka na pravd�, je t�eba 
postupovat vysoce opatrn� a jedná se o záležitost pat�ící spíše do 
kompetence psychologa nebo sexuologa.  

Kdy,koho a v jakém 
p�ípad� vyrozum�t – 
škála rizika ve 
vztahu k typ�m 
prevence, (rodi�e, 
PPP, OSPOD) 
.Vymezení kdy už 
nejde o prevenci, ale 
represivní opat�ení- 
p�estupek, trestný �in 
(informace- Polici 
�R/OSPOD). 

Mén� výrazné projevy homofobie m�že �ešit pedagog sám za pomoci 
školního metodika prevence, školního psychologa �i odborníka z n�které 
nevládní neziskové organizace. V p�ípadech závažn�jších forem 
homofobních projev�, zejména rozvinuté šikany je vhodné kontaktovat 
p�edevším pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, kte�í 
obvykle mají zkušenosti s �ešením šikany obecn�, i když n�kdy postrádají 
pov�domí o specificích šikany homofobní. Je-li podez�ení na spáchání 
trestného �inu, potom je t�eba kontaktovat Policii �R v souladu s pokynem 
MŠMT „Spolupráce p�edškolních za�ízení, škol a školských za�ízení s 
Policií �R p�i prevenci a p�i vyšet�ování kriminality d�tí a mládeže a 
kriminality na d�tech a mládeži páchané“, ke stažení zde: 
http://www.msmt.cz/socialni-programy/spoluprace-predskolnich-a-
skolskych-zarizeni-s-policii-cr Trestné �iny jsou takové skutky, kterou jsou 
definovány Trestním zákoníkem, �. 40/2009 Sb. v platném zn�ní. 
V souvislosti s homofobií se m�že objevit podez�ení na r�zné trestné �iny, 
nap�íklad: poškození cizí v�ci (§228), projev sympatií k hnutí sm��ujícímu 
k potla�ení práv a svobod �lov�ka (§404) omezování osobní svobody 
(§171) �i ublížení na zdraví (§146). 

Možnosti a limity 
pedagoga (doporu�ení 
rozvoje duševního 
zdraví, prevence burnt 
out …) 

Pedagog m�že významným zp�sobem ovlivnit atmosféru ve t�ídní skupiny 
a m�l by být schopen v�as rozpoznat nebezpe�í vzniku homofobního 
obt�žování �i šikany. V oblasti prevence �i zachycení prvních projev� 
tohoto sociáln� patologického jevu je role pedagoga naprosto 
nezastupitelná. Ve fázi, kdy je již šikana rozvinutá, je však t�eba 
kontaktovat odborníka, který má kvalifikaci k �ešení takových závažných 
situací. Rovn�ž za situace, kdy se pedagog m�že domnívat, že n�který ze 
studujících má intrapsychické problémy související s jeho sexuální 
orientací �i pohlavní identitou je vhodné kontaktovat n�které odborníka.  
Sou�asn� by m�l mít pedagog zcela jasno ve svém postoji k �ešení 
problematiky sexuální orientace �i pohlavní identity. 

Odkazy, literatura 
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http://www.msmt.cz/socialni-programy/homofobie-v-zakovskych-
kolektivech 
Další tišt�né zdroje: 
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CO D�LAT- INTERVENCE PEDAGOGA 
Rizikové chování ve školním prost�edí - rámcový koncept 

 
P�íloha �. 9  

Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus 
 

Typ rizikového 
chování  

Za extremistické chování lze považovat takové, které je v�dom� konáno ve 
prosp�ch politických, náboženských a etnických hnutí a ideologií, která sm��ují 
proti základ�m demokratického ústavního státu. U student�/žák� se zpravidla 
jedná pouze o díl�í postoje a formy podpory, které mají �asto pouze slabý 
ideologický základ. 
Rasistické chování je takové, které na základ� p�isouzení psychických a 
mentálních schopností a dovedností skupinám definovaných podle  
biologického rasového �i národnostního p�vodu tyto p�íslušníky t�chto skupiny 
hodnotí a p�ípadn� (ve form� „tvrdého rasismu“) je i poškozuje. 
Xenofobní chování je takové, které na základ� subjektivn� stanovených prvk� 
cizosti (jinakosti) vyvolává obavy ze subjekt�, které jsou jako cizí pojímány a 
v krajních p�ípadech m�že vést k jejich poškozování, což vyvolává protireakci. 
Antisemitské jednání je takové, které poškozuje objekt židovského charakteru 
kv�li tomu, že tomuto objektu ur�ité negativní p�isuzuje vlastnosti �i 
symbolický význam na základ� subjektivní percepce židovství.   
  
Extremismus lze d�lit na: 
- pravicový (odmítá rovnost lidí a na tomto základ� potla�uje svobodu 
n�kterých 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 exces�m potla�ování svobody jiných). 
- environmentální (zájmy subjektivn� pojaté p�írody a jejich �ástí jsou 
nad�azeny demokratickým princip�m a prosazovány excesivn� na úkor lidské 
svobody) 
 
Rizikové typy chování žák�/student�: 
- verbální a fyzické napadaní spolužák�, zam�stnanc� �i návšt�vník� školy 
kv�li jejich politickému � náboženskému p�esv�d�ení anebo rasovému, 
národnostnímu, etnickému �i t�ídnímu p�vodu (v�etn� st�et� r�zných 
extremistických �i etnicky/nábožensky vymezených part a skupin); 
- revizionistické zpochyb�ování oficiálních výklad� historie �i pojetí soudobé 
demokracie ve prosp�ch extremistického výkladu; 
- agitace ve prosp�ch extremistických hnutí na p�d� školy a snaha o získání 
nových stoupenc� mezi vrstevníky (v�etn� možnosti vytvá�ení extremistických 
part a skupin ve škole); 
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- využívání školního vzd�lání a výcviku k nabytí znalostí, dovedností a 
schopností pro bezprost�ední využití v extremistické scén� (, nácvik bojových 
um�ní v kroužcích sebeobrany apod.);  
- využití školních prostor, za�ízení a p�ístroj� ve prosp�ch extremismu (nap�. 
využití školních po�íta�� a server� k vytvá�ení a umíst�ní extremistických 
internetových stránek); 
- zanedbávání školních povinností kv�li volno�asovým extremistickým 
aktivitám mimo školu (škála mimoškolních extremistických aktivit je široká). 

Východiska 
 

Výskyt politického extremismu a antisemitismu je pravd�podobný p�edevším u 
starších žák� školního v�ku (cca od 12-13 let) a p�edevším pak student� a u��� 
na st�edním stupni. 
Primitivní rasistické a xenofobní postoje se mohou vyskytnout i u d�tí 
p�edškolního a rann� školního v�ku, a� již jako d�sledek rodinné výchovy a 
vlivu okolí nebo pod vlivem bezprost�ední situace a reakcí spolužák�.  
I když neexistují p�esné statistky, v extremistické mládežnické scén� lze 
odhadovat zhruba na 75% chlapc� a 25% dívek. Na politickou socializaci 
dívek do extremistické scény (v jejíž pravicové �ásti a u velké �ásti etnických a 
náboženských extremist� panují tradi�ní sexistické vztahy s mužskou 
dominancí) mají výrazný vliv rodinné vazby (p�edevším bratr – sestra) a 
partnerské vztahy.   
Rasistické a xenofobní postoje mohou být vyjad�ovány i osobami, které nepat�í 
do extremistické scény, p�i�emž nap�. rasistické nadávky mohou rovnom�rn� 
užívat dívky i chlapci.  
Výskyt rasismu a extremismu ve škole je podmín�n i tradicemi, specifiky a 
problémy ur�itého regionu a podmínkami na konkrétní škole (nap�. kriminální 
�i agresivní chování p�íslušník� ur�ité etnické menšiny m�že vyvolat reakci ve 
form� vzniku pravicov�-extremistické skupiny, p�ípadn� p�ítomnost 
pravicových extremist� m�že vyvolat vznik levicov� extremistických 
protivník� apod.).    

 
Rizikové faktory 
 

 

Doména 
 

Protektivní faktory 
 

agresivita  osobnost  kontrola impulsivity  
narcismus osobnost  kontrola sebeobdivu  

odcizení a pot�eba za�len�ní Osobnost, vrstevníci silné komunitní vazby, 
pozitivní volno�asové aktivity  

nadm�rné autoritá�ství rodina, škola odbourávání p�ehnan� 
autoritá�ských  model� 

politický vliv okolí  rodina, vrstevníci, internet  v�domostní kompetence 
pedagogická nekompetence  pedagogi�tí pracovníci efektivita školského systému 

  paušalizující stereotypy vrstevníci, rodina, spole�nost  v�domostní kompetence, 
pozitivní zážitky.  



 

60 
 

protekce/korupce Škola/spole�nost/stát vhodná prezentace problému a 
jeho �ešení 

kriminalita  Škola/spole�nost/stát vhodná prezentace problému a 
jeho �ešení 

 Politika�ení a nedodržování 
demokratických hodnot 

Politické spektrum   vhodná prezentace problému a 
d�sledná demokratická 

politika   
 
P�íklon k extremismu ovliv�ují osobnostní dispozice, které jsou dová�eny rodinným, školským a 
volno�asovým prost�edím. Silný je p�edevším vliv blízkých vrstevník� a rodiny (p�i�emž 
v poslední dob� se v �R objevuje fenomén dvougenera�ních extremistických rodin, kdy rodi�e 
podporují v extremistických postojích své d�ti). D�ležité jsou i osobní zážitky (nap�. útok od 
pravicových extremist� m�že p�ivést mladého �lov�ka do militantní levicov� extremistické scény, 
okrádání od romského gangu m�že posílit rasistické p�edsudky apod.). Na politickou socializaci 
mladých extremist� má vliv i poltická situace a její zprost�edkování (zvlášt� mediální, ale i 
pedagogické).     

 

Sí� partner�, 
spolupráce 
v komunit�, 
kraji 

Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy, Odbor speciálního vzd�lávání, 
http://www.msmt.cz/ministerstvo  
Školské komise/výbory kraj� a m�st  
Odbor bezpe�nostní politiky Ministerstva vnitra �R, 
http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-bezpecnostni-politiky.aspx   
Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra �R, 
http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-prevence-kriminality.aspx    
Bezpe�nostní komise kraj�/m�sta  
Ústav pro studium totalitních režim�, http://www.ustrcr.cz/   
�lov�k v tísni o. s., http://clovekvtisni.cz/  
 
Nevládní organizace proti pravicovému a etnickému extremismu, rasismu, a 
xenofobii:  
�eský helsinský výbor, http://www.helcom.cz/  
In-Iustitita, http://www.in-ius.cz/  
Nadace Tolerance a ob�anská spole�nost, http://www.ecn.cz/tolerance/   
Asi-Milovaní, http://www.asimilovani.estranky.cz/   
Lokální iniciativy v n�kterých regionech (nap�. V Ústí neonacisty nechceme, 
http://www.vustineonacistynechceme.cz/)  
V p�ípad� rasistických st�et� ve škole vyvolaných jednáním romských žák� 
(v�etn� jejich rasistického chování) možnost obrátit se na romské poradce, 
romské organizace (nap�. Romea, http://www.romea.cz �i Drom, 
http://www.drom.cz) a p�ípadn� na neoficiální romské autority v lokalit�.  
 
Proti antisemitismu:  
Liga proti antisemitismu, http://antisemitismus.wz.cz/  
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Národní památník Terezín, http://www.pamatnik-
terezin.cz/showdoc.do?docid=4  
Židovské muzeum Praha, http://www.jewishmuseum.cz/  
 
V rámci boje proti levicovému extremismu možnost využití zájmových skupin 
poškozených komunistických režimem (Konfederace politických v�z��, 
http://www.kpv-cr.cz/ )  
 
Poradenství  proti náboženskému extremismu: 
http://www.sekty.cz/www/index.php  

Legislativní 
rámec, 
dokumenty 

Strategie boje proti extremismu, http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-
vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx  
 
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a t�lovýchovy k výchov� 
proti projev�m rasismu, xenofobie a intolerance (v sou�asnosti p�ipravována 
jeho aktualizace), http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicky-pokyn-
ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy .   
 
Zákon �. 198/2009 Sb.,  
 
o rovném zacházení a o právních prost�edcích ochrany p�ed diskriminací a o 
zm�n� n�kterých zákon� (antidiskrimina�ní zákon)(v platném zn�ní) 
Zákon �. 40/2009 Sb., trestní zákoník (v platném zn�ní). 
 
Sm�rnice Rady 2000/43/ES 
ze dne 29. �ervna 2000, 
kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu 
nebo etnický p�vod, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:cs:HTML  
 
Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV 
ze dne 28. listopadu 2008 
o boji proti n�kterým formám a projev�m rasismu a xenofobie prost�ednictvím 
trestního práva, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008F0913:CS:HTML  
 

Typ prevence  
specifická 
prevence x 
nespecifická 
prevence 

Všeobecná prevence formou zprost�edkování demokratických hodnot a 
princip� lidských práv a tolerance  
 
Konkrétní prevence formou výuky o extremismu a o negativech spojených 
s minulostí a sou�asností extremismu, rasismu, xenofobie a antisemitismu a 
možnostech sankcí za projevy extremismu a souvisejících jev�.   
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Specifická prevence formou debat s angažovanými osobami (nap�. diskuse 
s ob��mi extremistických útok�). 
Možnost využití životních p�íb�h�, um�leckých d�l –literatury, film� 
s následnou besedou. 

 
 
Specifické formy prevence ve vztahu k již p�sobícím extremist�m a jejich 
strukturám ve škole (nap�. vzájemná diskuse s jejich potenciálními ter�i násilí)  
 

Doporu�ené 
postupy  a 
metody 
z hlediska 
pedagoga 
 

Zjistit hloubku extremistického p�esv�d�ení �i rasistických, xenofobních anebo 
antisemitských postoj� u jednotlivc� a zjistit jejich p�ípadné vazby na 
extremistickou scénu mimo školu. 
Zjistit rozší�ení uvedených postoj� v kolektivu, t�íd�, škole. 
Vyvolat diskusi o problémech souvisejících s uvedenými postoji s cílem 
odhalit jejich p�í�inu. 
Nabídnout alternativní volno�asové aktivity. 
Zam��it výuku na tyto problémy. 
Okamžit� a razantn� vystoupit proti projev�m intolerance mezi žáky 
vyvolanými uvedenými postoji a názory. 
Pozvat experty k diskusi s žáky/studenty. 
Informovat rodi�e v p�ípad� zjišt�ní uvedených hloub�ji zakotvených postoj� a 
nabídnout jim spolupráci. 
V p�ípad� závažných projev� (p�edevším násilných) informovat bezpe�nostní 
složky (Policii �R)   
Nevhodné p�ístupy: 
Moralizování a skandalizace bez obeznámenosti s problematikou mládeže a 
extremismu;  
Okamžité vyhrožování tresty a zákonnými postihy v p�ípad� kontroverzních 
názor� v b�žných diskusích; 
Nezkoumání motivace lidí k ur�itému jednání, které se na první pohled m�že 
jevit extremistické, ale nemusí takové být.  
P�ejímání extremistických názor� do výuky a argumentace s cílem zalíbit se 
extremisticky orientované mládeži.  

Kdy,koho a v 
jakém p�ípad� 
vyrozum�t – 
škála rizika ve 
vztahu k typ�m 
prevence.  

Rodi�e vyrozum�t v p�ípad� opakovaných verbálních �i vizuálních projev� 
s možným extremistickým podtextem �i v p�ípad� od�vodn�ného podez�ení na 
ú�ast žáka v konsistentní extremistické part� a v p�ípad� užití násilí 
s extremistickým, rasistickým xenofobním anebo antisemitským podtextem.  
 
Policii vyrozum�t v p�ípad� podez�ení na promyšlenou a extremisticky, 
rasisticky, xenofobn� nebo antisemitsky motivovanou �innost (nap�. , 
opakované rasistické verbální výpady se závažnými dopady na psychiku ter�� 
takových výpad� apod.)  a na takto motivované vážn�jší formy násilí. 

Možnosti a Pedagog  má možnost sebevzd�lávání v problematice extremismu, rasismu, 
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limity pedagoga  xenofobie a antisemitismu i v procvi�ování argumenta�ních schopností.  
Výraznou roli m�že sehrát jeho neformální autorita a charisma.  
Obtížné je prosazování pedagogických protiextremistických postup� tehdy, 
pokud extremismus, rasismus, xenofobii �i antisemitismus podporují rodina, 
partne�i nebo vlivní vrstevníci a vzory mladých lidí.   

Odkazy, 
literatura 

Interkulturní vzd�lávání a extremismus, http://www.msmt.cz/socialni-
programy/interkulturni-vzdelavani-a-extremismus  
Bezpe�nostní hrozby - extremismus, http://www.msmt.cz/socialni-
programy/interkulturni-vzdelavani-a-extremismus  
Demjan�uk, Nikolaj - Drotárová, Lucia: Vzd�lání a extremismus, 
Nakladatelství Epocha, Praha 2005. 
Mareš, Miroslav, Smolík, Josef: Školní výuka a politický extremismus. 
Pedagogická orientace, 2010, ro�. 20, �. 2, s. 40–54. 
Zeman, Václav (ed..): Hrozby neonacismu – p�íležitosti demokracie. Asi-
Milovaní. http://www.asi-milovani.cz/dat/Hrozby_neonacismu-
prilezitosti_demokracie.pdf  
Rexter. �asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, 
http://www.rexter.cz  
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CO D�LAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA 
Rizikové chování ve školním prost�edí - rámcový koncept 

 
P�íloha �. 10 
Vandalismus 

Typ rizikového 
chování 

Vandalismus ve školním prost�edí se projevuje ni�ením školního majetku nebo 
jeho poškozováním a ni�ením majetku ostatních žák� a žáky�, p�ípadn� 
dalších �len� školní komunity.  
 
Jedná se bu� o  významné útoky na v�ci, které mají za následek jejich úplné 
zni�ení (ulomené �ásti nábytku, prokopnuté dve�e, utržené vodovodní 
kohoutky, utrhané hadice od hasicích p�ístroj�, zni�ené školní pom�cky, 
u�ebnice �ásti oble�ení) nebo významné poškození (�máranice a nápisy  na 
zdech nebo školním nábytku, popsané a polité u�ebnice, oloupané nejr�zn�jší 
rohy, nalepený toaletní papír na strop� apod.) 
 
D�vody pro takové chování jsou nejr�zn�jší a pro vypo�ádaní se s jevem je 
t�eba se jimi zabývat v každém konkrétním p�ípad�. Jestliže se jedná o zám�r a 
cíl, pak je t�eba použít v��i žákyni/žákovi jiné opat�ení, než když se jedná o 
snahu na sebe upozornit, vyrovnat se spolužák�m a spoluža�kám nebo o 
následek šikany, �i její doprovodný projev. 
 
V r�zné mí�e se jev vyskytuje ve všech školách a všech stupních vzd�lávací 
soustavy. Prostory, na jejichž kone�né podob� se n�jak podíleli i žáci a žákyn� 
jsou ter�em útok� mén� �asto, než prostory ostatní a jsou také školní 
komunitou více st�ežené. 
 

Východiska 

Rizikové situace (místo, ter�, �as) 
Nejrizikov�jší �as co do �etnosti p�ípad� vandalismu je rozhodn� p�estávka 
mezi vyu�ovacími hodinami nebo p�estávka mezi dopoledním a odpoledním 
vyu�ováním. Eliminace jevu v této dob� pomocí situa�ních opat�ení je možná. 
 
Fyzický dohled nad žáky a žákyn�mi – jedním ze zp�sob� kontroly jevu je 
vykonávání p�ímého fyzického dohledu (tedy tzv. „dozor“). P�ítomnost 
dosp�lé osoby na rizikovém míst� komplikuje provedení útoku proti v�ci a 
�adu vandal� odradí. Dosp�lá osoba svou p�ítomností, zejména pohybuje –li se 
v ur�eném prostoru, vytvá�í ve svém „dohledovém okolí“ pom�rn� bezpe�ný 
prostor. Vandalismus tímto opat�ením  nevytla�íte ze školy, ale ve st�eženém 
prostoru probíhat nebude. P�ítomnost dosp�lé osoby má v t�chto p�ípadech 
stejný efekt jako sledování prostoru technickým prost�edkem. 
 
Vnit�ní kamerové systémy -  umis�ování kamerových systém� do škol není 
vítanou aktivitou pro Ú�ad pro ochranu osobních údaj�, pro n�které rodi�e a 
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zástupce pedagogické ve�ejnosti. U�itelky, u�itelé a školští manaže�i a 
manažerky se na tento  technický prost�edek obvykle dívají jinak. Prostor 
st�ežený kamerou je z hlediska vandalismu zcela bezpe�ný prostor. 
 
Organizované p�estávkové aktivity – n�kte�í žáci a žákyn�, kte�í nev�dí, co 
by m�li o p�estávce d�lat, vypl�ují tuto prázdnotu násilím v��i v�cem. 
Nabídka konkrétní �innosti je m�že nasm�rovat k jiným aktivitám. Jedná se 
nap�. o možnost trávit p�estávky venku, v t�locvi�n� apod. 
 
Místa k sezení -  nejr�zn�jší sedací kouty, lavi�ky, židle v rozích apod. 
umož�ují vykonávání další p�irozené �innosti, tedy posezení s p�áteli a 
nezávazné rokování. Tato místa  p�itahují zejména žáky a žákyn� vyšších 
ro�ník�, tedy ty, jejichž p�ípadný vandalismus zp�sobuje nejv�tší hmotné 
škody. 
 
Specifickým rizikovým �asem je vyu�ovací hodina ve spojení s žákem nebo 
žákyní, kte�í se touto dobou nezdržují ve t�íd�. Jedná se o d�ti, které se 
z nejr�zn�jších p�í�in z vyu�ovací hodiny uvol�ují (n�kam n�co nesou, jdou 
na toaletu apod.) nebo o žáky a žákyn�, kte�í p�icházejí do školy v pr�b�hu 
vyu�ování a jsou vpušt�ni bzu�ákem. Touto dobou se po chodbách pohybuje 
minimum dosp�lých a p�ímý dozor není na chodbách, toaletách a dalších 
rizikových místech tém�� v�bec vykonáván. 
 
Užite�né je proto tento �asový úsek velmi pe�liv� monitorovat, žáky a žákyn� 
do budovy uprost�ed vyu�ování vpoušt�t minimáln� nebo s asistencí a 
každého, kdo se pod nejr�zn�jší záminkou ze t�ídy vprost�ed hodiny uvolní, 
zaznamenat, v�etn� �asu, kdy nebyl ve t�íd� p�ítomen. 
 

 
U každého podez�ení o výskytu daného jevu musí být vždy informován �editel školy/šk. za�ízení. 

 

kdo �eší + s kým 
spolupracuje 

- Školní poradenské pracovišt� (školní psycholog, školní metodik 
prevence, výchovný poradce, speciální pedagog) 

- PPP (pedagogicko-psychologická poradenství) 
- SVP (st�ediska výchovné pé�e) 
- OSPOD (odd�lení sociáln� právní ochrany d�tí) 
- Policie �R 

 

Legislativní rámec 

Školní �ád (je v souladu se základní platnou legislativou) 
Zákon. �. 561/2004 Sb., o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším 
odborném a jiném vzd�lávání (Školský zákon), v platném zn�ní 
Zákon �. 94/1963 Sb.,  o rodin� 
Zákon �. 132/1982 Sb., kterým se m�ní a dopl�uje zákon o rodin� 



 

66 
 

Zákon �. 359/1999 Sb., o sociáln� právní ochran� d�tí 
Zákon �. 218/2003 Sb., o soudnictví ve v�cech mládeže 
Vyhláška �. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských za�ízeních 
Vyhláška MŠMT �. 73/2005 Sb. o vzd�lávání d�tí, žák� a student� se 
speciálními vzd�lávacími pot�ebami a d�tí, žák� a student� mimo�ádn� 
nadanými 
Vyhláška �. 291/1991 Sb., o základní škole, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
www.msmt.cz; webové stránky p�íslušných krajských ú�ad�, PPP, 
jednotlivých škol a školských za�ízení (školní �ády) 

Jak postupovat 

Doporu�ený postup 
1. Podmínky zacházení se školním majetkem zakotvit do školního �ádu a 

to v�etn� sankcí, které škola použije v p�ípad�, že se n�kdo dopustí 
úmyslného ni�ení majetku. Náhrada škody není sankce, ale 
samoz�ejmost.P�edpokladem je sou�asn� písemné stvrzení zákonnými 
zástupci žáka o seznámení se školním �ádem. 

2. Náhradu úmysln� zp�sobené škody d�sledn� vymáhejte po tom, kdo ji 
zp�sobil. U nezletilých potom po jejich zákonném zástupci. 

3. Opakovan� s žáky a žákyn�mi komunikujte na téma ochrana majetku a  
zacházení s cizím majetkem. 

4. Jestli žák nebo žákyn�, kte�í škodu zp�sobili, nejeví ochotu k její 
náprav�, p�ípadn� je škoda takového rozsahu, že v�c nelze svépomocn� 
opravit, vyrozumívejte o tomto chování zákonné zástupce žák� a žáky� 
a dohodn�te s nimi zp�sob náhrady škody. 

5. Jestliže se jedná o škodu v�tšího rozsahu a ten, kdo ji zp�sobil není 
ochotný škodu nahradit, vyrozumívejte Policii �R a oznamte podez�ení 
na spáchání p�estupku proti majetku, p�ípadn� trestného �inu 
majetkové povahy. 

6. U škod, které se dají nahradit tak, že je opraví sám žák nebo žákyn�, 
preferujte tento zp�sob náhrady škody. 

7. O zp�sobené škod� prove�te záznam, ze kterého budou jasn� vyplývat 
všechny d�ležité skute�nosti: kdo – kdy – kde – jak – pro� – �ím….. 

8. Snažte se vždy dobrat p�í�iny takového jednání a s ní následn� 
pracovat.  

 
V p�ípad�, že se práce s p�í�inou vymyká vašim možnostem nebo pro ni 
nemáte zákonné opodstatn�ní, hledejte na vás navazující instituci nebo 
organizaci, která s p�í�inou pracovat m�že a umí a zprost�edkujte kontakt mezi 
ní a žákem nebo žákyní, kte�í se vandalismu dopustili./ nap�. ped.- psych. 
poradna, St�. vých. pé�e/ 
 
Kdy hlásit rodi��m? 
V p�ípad�, kdy zp�sobená škoda je nepatrná nebo malá, je t�eba v�c oznámit 
rodi��m tehdy, jestliže dít� v�c poškodilo úmysln� a nejeví žádnou snahu o 
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nápravu. V p�ípad� škod v�tšího rozsahu nebo škod na majetku n�koho t�etího 
(spolužák, cizí osoby v pr�b�hu školní exkurze atd.) oznamujte rodi��m vždy. 
 

v jakém p�ípad� 
vyrozum�t Polici 
�R/OSPOD 

Kdy hlásit policii? 
V p�ípad�, kdy je škoda nikoliv nepatrná, nikdo nejeví snahu o nápravu a škola 
není vlastními silami schopná domoci se takové nápravy. Musí se jednat o 
úmyslné poškození nebo zni�ení v�ci. Hlásíte také tehdy, jestliže o to žádá 
poškozený nebo poškozená nebo jejich zákonní zástupci. 
 
Kdy hlásit OSPOD? 
V p�ípadech, kdy se jedná o opakované jednání a výchovná a další opat�ení, 
která zvolila škola, nem�la žádný ú�inek. 
 

 
 
 



 

68 
 

CO D�LAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA 
Rizikové chování ve školním prost�edí - rámcový koncept 

 
P�íloha �. 11 
Záškoláctví 

Typ rizikového 
chování 

Za záškoláctví („chození za školu“) je považována neomluvená absence žáka 
základní �i st�ední školy ve škole. Jedná se o p�estupek, kterým žák úmysln� 
zanedbává školní docházku. Je chápáno jako porušení školního �ádu (pravidel 
stanovených školou), sou�asn� jde o porušení školského zákona, který 
vymezuje povinnou školní docházku. Nez�ídka je spojeno s dalšími typy 
rizikového chování, které obvykle negativn� ovliv�ují osobnostní vývoj 
jedince.  Prevence záškoláctví je sou�ástí školního �ádu, školní docházku 
eviduje t�ídní u�itel a v p�ípad� podez�ení na záškoláctví se obrací na 
zákonného zástupce nezletilého žáka, nebo m�že požádat o spolupráci v�cn� 
p�íslušný správní orgán. Prevence záškoláctví, zp�sob omlouvání 
nep�ítomnosti žák�, �ešení neomluvené nep�ítomnosti a postup zú�astn�ných 
subjekt� je ošet�en Metodickým pokynem MŠMT „K jednotnému postupu p�i 
uvol�ování a omlouvání žák� z vyu�ování, prevenci a postihu záškoláctví“ 
vydaným pod �.j. 10 194/2002 – 14. Školy si upravují postup pro p�ípady 
záškoláctví intern�, takže se liší v po�tu neomluvených hodin, které jsou již 
vymezovány jako porušení školního �ádu a jsou obvykle postihovány 
káze�sky (napomenutí, d�tky, snížená známka z chování). 
 
„Záškoláctvím bývá ozna�ován p�estupek žáka, který úmysln� zanedbává 
návšt�vu školy“. Kyriacou rozlišuje n�kolik kategorií záškoláctví: 

• Pravé záškoláctví – žák se ve škole neukazuje, ale rodi�e si myslí, že 
do školy chodí 

• Záškoláctví s v�domím rodi�� – na této form� se podílí n�kolik typ� 
rodi��, jejichž hlavními charakteristikami je bu� odmítavý postoj ke 
škole nebo p�ílišná slabost ve vztahu k dít�ti �i závislosti na pomoci a 
podpo�e dít�te v domácnosti 

• Záškoláctví s klamáním rodi�� - existují d�ti, kte�í dokážou 
p�esv�d�it rodi�e o svých zdravotních obtížích, po které nemohou jít 
do školy a rodi�e jim absenci omlouvají pro tyto zdravotní d�vody, 
tento typ záškoláctví je však obtížn� rozlišitelný od záškoláctví 
s v�domím rodi�� 

• Út�ky ze školy – n�kdy se tomuto typu �íká interní záškoláctví, kdy 
žáci do školy p�ijdou, nechají si zapsat p�ítomnost a b�hem vyu�ování 
na n�kolik hodin odejdou, p�i�emž z�stávají v budov� školy nebo ji na 
krátkou dobu opustí 

• Odmítání školy – n�kterým typ�m žák� �iní p�edstava školní 
docházky psychické obtíže, nap�. v d�sledku problém� ve škole 
souvisejících s obtížností u�iva, p�i strachu ze šikany, �i výskytu školní 
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fobie nebo deprese 
 

Východiska 

Zm�ny sociálních pom�r� odstranily staré p�í�iny záškoláctví, které 
spo�ívaly �ast�ji v sociální oblasti. V minulosti mnohé rodiny (zvlášt� 
mén� majetné) omezovaly školní docházku svých d�tí, protože d�ti musely, 
p�evážn� na vesnici, pomáhat p�i domácích pracích nebo z d�vodu 
nedostatku financí.  

Dnešní p�í�iny záškoláctví jsou zcela jiné. V u�ebnici d�tské psychiatrie se 
uvádí, že záškoláctví je nejvýrazn�jší formou odporu dít�te ke škole. Bývá 
spojováno s út�ky dít�te z domova nebo toulkami. Nej�ast�ji je záškoláctví 
�azeno do asociálních poruch chování. 
 
Toto rizikové chování je v�tšinou spojeno s dalšími rizikovými projevy 
chování jako je zneužívání návykových látek, gambling, d�tská kriminalita, 
prostituce aj. Dle v�kové kategorie d�tí se vyskytuje ve zvýšené mí�e na 
druhém stupni základní škol a graduje ve v�ku st�edoškolského studia (15-18 
let). V tomto období dospívání až na pokraji zletilosti je z mnoha d�vod� 
velmi obtížné udržet nastavená pravidla ve školním �ádu v��i tomuto 
rozší�enému jevu.  
 
1. Doména – spole�nost 
 
Rizikové faktory 

- chudoba 
- p�íležitost k nelegální �innosti 
- negativní vzory v okolí 
- glorifikace rizik a negativního chování v médiích 
- nízká úrove� vzd�lání 
- nezam�stnanost 
- prost�edí ohrožené sociálním vylou�ením 
- p�íslušnost k menšinám (zejména problematika romské menšiny) 

 
Projektivní faktory 

- kvalitní úrove� školy 
- pozitivní vzory ve spole�nosti 
- stálé pozitivní poselství v médiích 
- vytvá�ení p�íležitosti pro rozvoj kreativity mládeže 
- jasné zákony v��i užívání návykových látek a držení zbraní 

 
2. Doména - osobnost jedince 
 
Rizikové faktory 

• hledání náhradního uspokojení p�i citové deprivaci nebo 
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neuspokojených základních psychických pot�ebách /pot�eba uznání a 
pozornosti/ 

• volání o pomoc v tíživé akutní situaci – dít� je ve stresu 

• disharmonický vývoj osobnosti  /oplošt�lá emocionalita,  výrazn�jší 
egoismus,nedostate�ná sebekontrola a vnit�ní zábrany/,problémové 
chování p�er�stá v poruchy chování   

• projev jiné závažné psychické poruchy        /schizofrenie,deprese/ 

Projektivní faktory 

- rozvoj schopností dít�te 
- sv�domitost 
- extroverze 
- p�ív�tivost 
- citová stabilita 

 
3. Doména – škola 
 

Rizikové faktory - Negativní vztah ke škole 

• povyšování žáka  s mimo�ádnými v�domostmi a schopnostmi 

• vysoký po�et žák� ve t�íd� 

• nedostate�ná p�íprava u�itele 

• odpor ke škole u d�tí s menším nadáním (jsou kárány, trestány, 
v horším p�ípad� i zesm�š�ovány) 

• vysoké požadavky na žáka 

• negativní citové zážitky spojené se slabým prosp�chem, neschopností 
porozum�ní u�ivu a tím i zhoršené sociální postavení v kolektivu 
(porucha mezilidských vztah�) 

• špatné p�izp�sobení školnímu režimu 

• nechu� ke školní práci 

• experimenty s návykovými látkami u žák� 

• gambling 

• projevy šikanování na školách 

• osobnost pedagoga (nespravedlivé hodnocení žák�, lhostejnost 
k chování žák�, ne�ešení vážných situací, atd.) 

 

Projektivní faktory 

- zdravé klima školy a t�ídního kolektivu 
- podpora u�itele 
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- v�asná diagnostika výukových obtíží a náprava motivace k u�ení 
- pozitivní hodnocení 
- podpora sebev�domí s ohledem na individualitu žáka 
- v�asná systematická a efektivní specifická primární prevence 

 
4. Doména – rodina 
 

Rizikové faktory – Vliv rodinného prost�edí 

• zanedbávající, p�íliš autoritativní nebo p�íliš liberální výchova 

• nejednotnost výchovného p�sobení 

• nezájem rodi�� o své d�ti (trávení volného �asu, nedostate�ná pé�e 

• rodi�e sami nemají dostate�n� osvojené morální normy a jsou pro dít� 
nevhodným modelem    

• dít� s problémovým chováním je v roli ob�tního beránka v rodin� – 
problémy v chování u dít�te pomáhají udržovat rodinnou rovnováhu, 
jiné problémy se ne�eší 

• zam�stnanost rodi�� (pracovní vytíženost, sm�nnost jejich práce,  atd. 
 

Projektivní faktory 

- dobré vztahy v rodin� 
- otev�ená komunikace 
- neautoritativní podpora dít�te a jeho p�ijímání takového, jaký je 
- duchovní orientace rodiny 
- kvalitní a podn�tné rodinné prost�edí 
- pomoc v obtížných situacích a pozitivní vztahy rodi�� a dosp�lých 
- v�asné podchycení problém� a využití odborné pomoci 

 

5. Doména – vrstevnické prost�edí, místní komunita 

  

Rizikové faktory - Trávení volného �asu 

• party s negativním cílem �innosti (experimenty s návykovými látkami, 
kriminální �innost, atd.) 

• nedostate�ná nabídka volno�asových aktivit v komunit� 

• prost�edí ohrožené sociálním vylou�ením 
 
Projektivní faktory 

- kvalitní a pestrá nabídka volno�asových aktivit jak v mimoškolní 
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�innosti, tak v míst� bydlišt� 
 

 
U každého podez�ení o výskytu daného jevu musí být vždy informován �editel školy/šk. za�ízení. 

 

kdo �eší + s kým 
spolupracuje 

- Školní poradenské pracovišt� (školní psycholog, školní metodik 
prevence, výchovný poradce, speciální pedagog) 

- PPP (pedagogicko-psychologická poradenství) 
- SVP (st�ediska výchovné pé�e) 
- OSPOD (odd�lení sociáln� právní ochrany d�tí) 
- Policie �R 
- viz. Metodický pokyn k jednotnému postupu p�i uvol�ování a 

omlouvání žák� z vyu�ování, prevenci a postihu záškoláctví (�j.: 10 
194/2002-14) 

 

Legislativní rámec 

Školní �ád (je v souladu se základní platnou legislativou) 
Zákon. �. 561/2004 Sb., o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším 
odborném a jiném vzd�lávání (Školský zákon), v platném zn�ní 
Zákon �. 94/1963 Sb.,  o rodin� 
Zákon �. 132/1982 Sb., kterým se m�ní a dopl�uje zákon o rodin� 
Zákon �. 359/1999 Sb., o sociáln� právní ochran� d�tí 
Zákon �. 218/2003 Sb., o soudnictví ve v�cech mládeže 
Vyhláška �. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských za�ízeních 
Vyhláška MŠMT �. 73/2005 Sb. o vzd�lávání d�tí, žák� a student� se 
speciálními vzd�lávacími pot�ebami a d�tí, žák� a student� mimo�ádn� 
nadanými 
Vyhláška �. 291/1991 Sb., o základní škole, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
Metodický pokyn k jednotnému postupu p�i uvol�ování a omlouvání žák� 
z vyu�ování, prevenci a postihu záškoláctví (�j.: 10 194/2002-14) 
www.msmt.cz 
www.odrogach.cz 

webové stránky p�íslušných krajských ú�ad�, PPP, jednotlivých škol a 
školských za�ízení (školní �ády) 
 

Jak postupovat 

 
nespecifická primární prevence – prost�ednictvím školního vzd�lávacího 
programu posilovat u žák� kladný vztah ke škole, vzd�lání, svým spolužák�m 
a u�itel�m, nabízet pozitivní vzory chování a posilovat zdravé klima školy, 
nabídka mimoškolní zájmové �innosti 
 
všeobecná primární prevence – d�sledné seznámení žák� a rodi�� se 
školním �ádem p�íslušné školy, školského za�ízení p�i zahájení p�íslušného 
školního roku, s preventivní strategií a Minimálním preventivním programem 
školy 
 
specifická primární prevence (m�že jít až o prevenci indikovanou �i 
selektivní) – v�asné zahájení preventivních program� pro rizikové jedince �i 
skupiny – t�ídní kolektivy, p�ípadn� pedagogy a rodi�e 
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Doporu�ené postupy  a metody z hlediska pedagoga 
P�esn� stanoveno viz. Metodický pokyn k jednotnému postupu p�i uvol�ování 
a omlouvání žák� z vyu�ování, prevenci a postihu záškoláctví (�j.: 10 
194/2002-14) 
Záškoláctví bývá �asto nep�im��enou formou �ešení konfliktních situací 
v rodin�, ve škole �i ve výchovných institucích, p�i�emž k n�mu mají sklon 
zejména d�ti, které se subjektivn� cítí neúsp�šné, neza�azené ve skupin� nebo 
prožívají úzkost a strach v prost�edí, ve kterém se pohybují. 
Jedním z hlavních úkol� pro u�itele, rodi�e, p�ípadn� i pro psychology je 
vyšet�ení p�í�in záškoláctví. Ty jsou r�zné a nelze doporu�it jediné, 
univerzální �ešení. Náprava již rozvinutého záškoláctví bývá velmi obtížná, 
proto by m�la být jeho p�edcházení v�nována maximální pozornost. Prvním 
krokem k náprav� je problém v�as rozpoznat a porozum�t individualit� dít�te. 
Nezbytnou podmínkou pro hledání ú�inných strategií k postupnému 
p�ekonávání vzniklých obtíží je spolupráce rodi��, u�itele a i poradenských 
pracovník� školy.  Chceme-li zvolit správný zp�sob pomoci a integrovat žáky 
zp�t do školy, musíme vzít v úvahu rozdíly mezi záškoláky a d�tmi 
odmítajícími školu. Doporu�ujeme následující postup s ohledem na cílovou 
skupinu, se kterou pracujeme.  
 
Kontakt s  dít�tem: 
•nutné  komunikovat p�átelsky, bez hodnocení a odsuzování 
•hovo�it zásadn� o konkrétním  chování, bez nálepkování dít�te 
•nezjiš�ovat v�cnou stránku problému, ale jak ho dít� prožívalo 
•zajímat se, jak svoje chování vidí s odstupem, co si o n�m myslí te� 
•spole�n� hledat cesty k náprav� 
•má-li dít� dobrou v�li chovat se lépe, p�ipravit mu pro to podmínky v rodin� i 
ve škole /tato dobrá v�le nesmí být promarn�na/  
 
Rodi�e: 
•vyjád�it porozum�ní jejich emocím 
•vést je v komunikaci k odd�lování osobnosti dít�te od jeho konkrétního 
chování 
•p�ezna�kovávat chování k dít�te /zp�sob komunikace m�ní vnit�ní postoj/ 
•vést k porozum�ní motivaci chování dít�te 
•soust�edit se na to, co rodi�e mohou nebo dokonce musí ud�lat ke zlepšení 
situace 
•na konci rozhovoru vždy shrnout, co bylo dohodnuto 
•dohodnout se na následném sezení k reflexi, jak dohodnutá opat�ení fungují 
p�ípadn� k hledání dalších možností  
 
U�itelé: 
•zp�sob komunikace o dít�ti shodný jako p�i komunikaci s rodi�i 
•vysv�tlovat motivaci chování dít�te v souvislosti s rodinných prost�edím a 
výchovným p�ístupem rodi��, aby u�itel mohl chování dít�te hloub�ji chápat 

•vést k dlouhodobé podpo�e dít�te, které má snahu zlepšit svoje chování, 
nebrat to jako samoz�ejmost, ale oce�ovat, povzbuzovat    
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Dle Lazarové B. doporu�ené postupy pro u�itele: 

1. �ím d�íve je záškoláctví odhaleno, tím lépe pro dít�. P�i hledání p�í�in 
si ud�lat dostatek �asu pro analýzu p�ípadu, spojit se s rodi�i, p�ípadn� 
psychologem. 

2. Je-li záškoláctví d�sledkem neúnosné školní situace, navodit zm�nu. 
Naplánovat dlouhodobá opat�ení, aby se situace neopakovala. 

3. Rozmáhá-li se záškoláctví ve velkém a máme-li podez�ení a na hrozbu 
závislostí, spolupracovat s pedagogicko.psychologickou poradnou a 
centry. 

4. U�it se v t�ídním kolektivu vy�íst, jaké postavení má problémový žák. 
Bojí-li se u�itel�m nebo rodi��m sv��it, p�edat ho do pé�e psychologa. 

5. Pomoci dít�ti p�i návratu do t�ídy. Doprovodit ho p�i prvním vstupu do 
kolektivu. Nemluvit o tom. K vy�ešenému p�ípadu se již nevracet a 
neprojevovat ned�v�ru. Domluvit se s rodi�i na t�sném kontaktu, aby 
bylo p�ípadn� další záškoláctví v�as odhaleno. 

6. U�itel se musí zamyslet nad vlastními pocity ve vztahu 
k problémovému žákovi. M�l by smazat všechny p�edchozí špatné 
zkušenosti s ním, zbavit se p�edsudk� a postavit všechny žáky na 
stejnou „startovní �áru“.  

 
Pro pracovníky PPP: 
•probrat s dít�tem, jak záškoláctví prožívalo, aby mohlo odžít své p�ípadné 
negativní pocity /strach z prozrazení, strach z následk�, nap�tí, prázdnotu, 
nutnost lhát a kamuflovat/ 
•- vést rodi�e k náhledu, že tyto negativní emoce už byly pro dít� dostate�ným 
trestem 
•- p�ipravit podmínky pro návrat do školy 
•- domluvit se s rodi�i a školou na systému zvýšené kontroly docházky dít�te 
•- více se zajímat, jak se dít�ti da�í, co ve škole prožívá, v�as �ešit p�ípadné 
problémy 
 
 
Nevhodné postupy  
 
Za nejrizikov�jší v rámci prevence a �ešení záškoláctví na školách a školských 
za�ízeních vidíme: 

- ned�slednost u�itel� v dodržování školního �ádu, nastavených pravidel 
t�íd, špatná komunikace s vedením školy, kolegy, žáky 

- nejednotný p�ístup v dodržování nastavených pravidel ve vztahu 
k �ešení záškoláctví 

- nekompetentní (mocenská, neprofesionální, žádná) komunikace 
s rodi�i, zákonnými zástupci žák� 

- obavy ze setkání s rodi�i 
 

v jakém p�ípad� 
vyrozum�t Polici 
�R/OSPOD 

Ve školních �ádech  jsou uvedena konkrétní pravidla týkající se postupu 
školy v p�ípad� záškoláctví. Vycházejí z Metodického pokynu MŠMT, �.j. 10 
194/2002 – 14 „k jednotnému postupu p�i uvol�ování a omlouvání žák� 
z vyu�ování, prevenci a postihu záškoláctví“ ze dne 11. b�ezna 2002. Absenci 
žák� ve škole evidují t�ídní u�itelé. Pokud je doklad potvrzující d�vod 
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nep�ítomnosti žáka nev�rohodný, m�že se �editel školy obrátit na zákonného 
zástupce nezletilého žáka o vysv�tlení nebo požádat o spolupráci p�íslušný 
správní orgán. 
Ve školském zákon� v § 30 se uvádí, že �editel školy vydává školní �ád, který 
mj. upravuje práva a povinnosti žák� a jejich zákonných zástupc� ve škole, 
informuje o provozu a vnit�ním režimu školy, upravuje podmínky ochrany 
žák� p�ed sociáln� patologickými jevy, obsahuje pravidla pro hodnocení 
výsledk� jejich vzd�lání. Školní �ád zve�ejní �editel na p�ístupném míst� ve 
škole a seznámí s ním zam�stnance i žáky. Informuje o jeho vydání a obsahu 
zákonného zástupce nezletilých žák�. Tento zákon rovn�ž v § 31zmi�uje 
výchovná opat�ení. Jde o pochvaly nebo jiná ocen�ní a káze�ská opat�ení. 
M�že je ud�lit �i uložit �editel školy nebo t�ídní u�itel.  
 
O neomluvené i zvýšené omluvené nep�ítomnosti žák� informuje t�ídní u�itel 
výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. P�i zvýšené omluvené 
nep�ítomnost prov��uje její v�rohodnost. Neomluvenou nep�ítomnost do 
sou�tu 10 vyu�ovacích hodin �eší se zákonným zástupcem žáka t�ídní u�itel 
formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporu�eným 
dopisem. Projedná d�vod nep�ítomnosti žáka, zp�sob omlouvání jeho 
nep�ítomnosti, upozorní na povinnost stanovenou zákonem a seznámí 
zákonného zástupce s možnými d�sledky v p�ípad� nár�stu neomluvené 
absence. O pohovoru provede zápis, do n�hož uvede zp�sob nápravy 
dohodnutý se zákonným zástupcem. Zákonný zástupce zápis podepíše a obdrží 
kopii. Odmítnutí �i p�evzetí zápisu se do zápisu zaznamenává.  
 
Pokud má žák víc než 10 neomluvených hodin, svolává �editel školy školní 
výchovnou komisi. Podle závažnosti absence žáka se jí ú�astní: �editel školy, 
zákonný zástupce, t�ídní u�itel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociáln�-
právní ochrany d�tí, školní metodik prevence, zástupce rady školy (pokud byla 
z�ízena), pop�. další odborníci. O pr�b�hu a záv�rech jednání se provede zápis, 
který zú�astn�ní podepíší. Neú�ast nebo odmítnutí podpisu zákonnými 
zástupci se v zápise zaznamenávají. Každý ú�astník jednání obdrží kopii 
zápisu.  
Pokud žák �ádn� neplní povinnou školní docházku, m�že mu být uloženo 
n�které z výchovných opat�ení, o nich pojednává § 31 školského zákona. 
Výchovným opat�ením v systému základního vzd�lávání je speciáln� 
v�nována Vyhláška �. 48/2005 Sb., § 17. Pokud žák poruší povinnosti 
stanovené školním �ádem, lze mu podle závažnosti tohoto provin�ní uložit 
napomenutí t�ídního u�itele, d�tku t�ídního u�itele nebo d�tku �editele. 
Pravidla pro jejich ukládání stanoví školní �ád. (Tato opat�ení zpravidla 
p�edcházejí p�ed snížením stupn� z chování.) T�ídní u�itel oznamuje uložení 
d�tky t�ídního u�itele �editeli školy. D�tku �editele školy lze žákovi uložit 
pouze po projednání na pedagogické rad�. Uložení napomenutí nebo d�tky a 
jeho d�vody se neprodlen� oznámí žákovi a jeho zákonnému zástupci. 
Zaznamenává se do dokumentace školy (do katalogových list�). 
 
V zájmu zjiš�ování p�í�iny záškoláctví žáka a jejího odstran�ní m�že �editel 
požádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického 
poradenství, pop�. orgány sociáln�-právní ochrany d�tí. 
V p�ípad�, že neomluvená nep�ítomnost žáka p�esáhne 25 hodin, zasílá škola 
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oznámení o zanedbání školní docházky s náležitou dokumentací (nap�. kopii 
písemného pozvání zákonných zástupc� žáka k návšt�v� školy, kopii zápisu 
z pohovoru, písemné vyjád�ení výchovného poradce, kopii písemného pozvání 
zákonných zástupc� žáka na výchovnou komisi, kopii zápisu o jednání 
výchovné komise atp.) orgánu sociáln�.právní ochrany d�tí nebo pov��enému 
obecnímu ú�adu. V rámci sociáln�-právní ochrany se d�tmi a mladistvými 
s opakovanými poruchami závažného rázu zabývají kuráto�i pro d�ti a 
mládež. Jejich úkolem je  v tomto p�ípad� �ešení p�ípad� záškoláctví ve 
spolupráci s rodi�i a se školou. Postupují mj. podle zákona �. 359/1999Sb., o 
sociáln�.právní ochran� d�tí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
 
Oznámení školy o zanedbání školní docházky je p�id�leno referentovi, který 
projednává p�estupky (kurátor pro d�ti a mládež oznámení dostane jen na 
v�domí.) Ten zváží, zda jde o p�estupek nebo se m�že jednat o trestný �in. (V 
tomto p�ípad� se v�c posílá na p�íslušné odd�lení Policie �R). Pokud si 
referent není zcela jistý, posílá v�c k posouzení státnímu zástupci na Okresní 
státní zastupitelství. Po prostudování oznámení, pokud jsou materiály o vin� 
rodi�� dosta�ující a referent usoudí, že je již není t�eba p�edvolat, prob�hne 
zkrácené p�íkazní �ízení, p�i n�mž se bez na�ízení jednání vydá rozhodnutí 
(“p�íkaz“) o vin� radi�� nebo zákonných zástupc�. Mohou dostat napomenutí 
nebo pokutu do výše 3 tisíc K�. V tomto p�ípad� se náhrada náklad� na �ízení 
neplatí. Kdyby s p�íkazem zákonní zástupci nesouhlasili a odvolali se, p�íkaz 
by se zrušil a prob�hlo by nezkrácené p�íkazní �ízení. To bývá zahájeno také 
v p�ípad�, jsou-li o vin� rodi�� pochybnosti. Jde o ústní jednání. Zákonní 
zástupci jsou p�edvoláni jako obvin�ní. Za nezkrácené �ízení se platí také 
náhrada náklad� �ízení ve výši 1000 K� (lze odpustit, nutno zd�vodnit). Pokud 
vyjde najevo, že rodi�e nejsou vinni, �ízení se odloží nebo zastaví (nap�. 
v p�ípad�, když rodi�e dít� do školy vodí a ono pak opakovan� utíká). Je t�eba 
rozlišovat, zda se jedná o nedbalost nebo úmysl neposílat dít� do školy.  
 
V p�ípad� opakovaného záškoláctví v pr�b�hu školního roku, pokud již 
byli zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi 
pro p�estupek podle zákona �. 200/1990 Sb., o p�estupcích, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, nebo je-li neomluvená absence žáka p�íliš vysoká, 
následuje hlášení o zanedbání školní docházky Policii �R. P�ípad je �ešen na 
obvodním odd�lení policie �R podle místa trvalého bydlišt� žáka jako trestní 
oznámení pro podez�ení ze spáchání trestného �inu ohrožení mravní výchovy 
mládeže. Policie �R vychází z Trestního zákona (Zákon �. 140/1961 Sb., ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�) a Trestního �ádu (Zákon �. 141/1961 Sb. o trestním 
�ízení soudním, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). Problematika záškoláctví je 
obsažena p�ímo v trestním zákon� (Trestné �iny proti rodin� a mládeži), kde je 
podrobn� popsána skutková podstat trestného �inu v�etn� trestních sazeb. 
(Kopie hlášení o zanedbání školní docházky se zasílá okresnímu nebo 
obecnímu ú�adu). Nasv�d�ují-li skute�nosti tomu, že jde o trestný �in, zasílá 
Policie �R p�ípad soudu. Ani u soudu nemusí vždy prob�hnout jednání. 
N�kdy jde pouze o p�íkazní �ízení (nikdo není p�edvolán). Pouze v p�ípad�, že 
je vyslýcháno dít� jako nezletilý sv�dek, je p�izván k ú�asti na soudním �ízení 
kurátor pro d�ti a mládež. Ten v obou p�ípadech vždy obdrží kopii rozsudku. 
Podle rozsudku se pak procuje s rodinou a dít�tem. 
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V odhalování záškoláctví pomáhají také m�stští strážníci. V p�ípad�, že 
strážník p�i kontrolní �innosti zjistí, že dít� v dané dob� má být ve škole a 
není, zjistí totožnost dít�te, kontaktuje zákonného zástupce, o skutku sepíše 
ú�ední záznam, který p�edá �editeli školy a orgánu sociáln�.právní ochrany 
d�tí. V p�ípad�, že se jedná o podez�ení z trestného �inu, p�edá strážník tuto 
skute�nost Policii �R.  
 

co by m�lo být cílem 
�ešení 

P�ekonat 10 mýt� o záškoláctví:  
1. Záškoláci jsou p�edevším d�ti líné, kterým vyhovuje zahál�ivý zp�sob života 
Skute�nost – není to tak – záškoláci jsou naopak �asto fyzicky zru�ní a 
pracovití, jsou však citov� nejistí a mají zkušenost se školní neúsp�šností 
  
2. Hlavním d�vodem záškoláctví je nezájem žák� o vzd�lávání 
Skute�nost – Výzkumy ukazují, že nezájem o vyu�ování je až na druhém 
míst� z uvád�ných d�vod�. Tém�� každý t�etí záškolák však uvádí jako d�vod 
strach z nespln�ných školních povinností 
  
3. Záškoláctví má p�edevším skupinový charakter a je spojené s touláním se 
venku 
Skute�nost – p�tkrát �ast�ji tráví záškoláci �as doma než venku nebo ve m�st�. 
P�ibližn� asi jen šestina záškolák� tráví sv�j �as s kamarády 
  
4. Nám se to nem�že stát 
Skute�nost – Záškoláctví se m�že objevit v každé rodin�, i v té „dobré“! 
  
5. Záškoláctví se dramatizuje, bylo tu vždy 
Skute�nost – Záškoláctví tu bylo, ale za poslední roky se zvýšila tolerance 
v��i nepln�ní nejen školních povinností d�tí, snížila se kontrola záškoláctví a 
stoupl po�et neomluvených a omluvených hodin 
  
6. Záškoláctví je spojeno s nižším intelektem žák� 
Skute�nost – Pravda je, že nejnižší záškoláctví je na osmiletých gymnáziích, to 
je ale skupina s výraznou motivací vzd�lávat se. Pokud jde o po�et záškolák�, 
je však nízké záškoláctví i ve speciálních základních školách, kde nároky 
nejen odpovídají schopnostem d�tí, ale pozitivní hodnocení žák� není spojeno 
jen se školní výkonností 
  
7. Vina je p�edevším na záškolácích samých 
Skute�nost – Záškoláci pocházejí �ast�ji z neúplných rodin a z rodin 
nefunk�ních. Na tyto skute�nosti nemají záškoláci vliv. Jde �asto o 
emocionáln� a sociáln� narušené d�ti bez p�im��eného rodinného zázemí 
  
8. Záškoláctví se tém�� vždy odhalí a je spojené s „výchovnými“ opat�eními 
Skute�nost – Záškoláci mají pom�rn� �asto opa�nou zkušenost. Každý 
dvanáctý uvádí, že se na jeho záškoláctví v�bec nep�išlo a tém�� každý t�etí 
tvrdí, že se následn� po neomluvené absenci nic nestalo 
  
9. Nejú�inn�jším prost�edkem p�i �ešení záškoláctví je d�sledná 
kontrola záškolák� a potrestání jejich záškoláctví 
Skute�nost – Ani samotná kontrola nebo dokonce samotné vod�ní 
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dít�te do školy, ani samotný trest nebývají ú�inným �ešením, protože 
nejsou zam��ené na p�í�iny záškoláctví 
  
10. Škola d�lá co m�že, �ešit by to m�li jiní (rodi�e, d�ti, sociální pracovníci, 
policie) 
 
Skute�nost – N�kte�í odborníci tvrdí, že až t�etina záškoláctví souvisí p�ímo 
s klimatem ve škole, se zp�sobem jednání pedagog� se žáky a 
s neprofesionálním fungováním pedagog�. Na školní klima nemají vliv a 
nezm�ní ho ani policie, ani sociální pracovníci. 
 

Doporu�ené odkazy 
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CO D�LAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA 
Rizikové chování ve školním prost�edí - rámcový koncept 

 
P�íloha �. 12 

Tabák 

Typ rizikového 
chování 

Závislost na tabáku je nej�ast�jší ve form� cigaret, v poslední dob� vodních 
dýmek. Mén� �asté jsou u nás dýmky a doutníky �i jiné exotické formy. Návykovou 
drogou je nikotin. Jedná se o samostatnou nemoc – �íslo diagnózy F 17, poruchy 
duševní a poruchy chování zp�sobené užíváním tabáku.        
      Obecn� se tabák kou�í nebo konzumuje rovn�ž bez spalování – bezdýmý 
(smokeless). Bezdýmý tabák m�že být aplikován do nosu (š�upací) nebo do úst 
(porcovaný tabák = snus nebo tabák žvýkací).                                        
      Tabákový kou� obsahuje �ádov� p�es 4000 chemikálií, patrn� všechny, které se 
najdou ve školním chemickém kabinetu. Je to nap�íklad mo�ovina, �pavek, 
dusi�nany, kterých se bojíme v uzeninách, kyanovodík, který bývá v jedu na krysy, 
formaldehyd, do kterého se nakládají mrtvoly... Kolem 100 z t�chto látek je 
kancerogenních, tedy vyvolávajících rakovinu. 
      Jedinou návykovou látkou v tabáku je nikotin, je to droga dokonce 
návykov�jší než nap�íklad heroin. To je jeden z d�vod�, pro� si naprostá v�tšina 
nedosp�lých ku�ák� myslí, že až bude chtít, prost� kou�it p�estane a pro� to bohužel 
u v�tšiny z nich nebude pravda: 7 z 10 dosp�lých ku�ák� by rad�ji nekou�ilo, kdyby 
si ovšem ješt� mohli vybrat. A�koli se výrobci cigaret snaží vzbudit dojem, že 
kou�ení je dosp�lá aktivita, pravý opak je pravdou: je to d�tská nemoc, pr�m�rný 
v�k první cigarety je u nás kolem 10 let a kolem 90 % ku�ák� si zapálí první 
cigaretu d�ív než jim je 18 let.                                 To je n�kdy d�ležité d�tem 
vysv�tlit: dosp�lí s kou�ením prakticky neza�ínají, výrobci cigaret si musejí své 
zákazníky zajistit d�ív než oni dostanou rozum, dosp�lé už by do závislosti tak 
snadno nedostali.  
      Z jedné cigarety se u pravidelných ku�ák� vst�ebá kolem 1 mg nikotinu 
(bez ohledu na údaj na krabi�ce), p�i intenzivním kou�ení to m�že být až 2-3 mg. 
Záleží totiž na tom, jak se kou�í (kolikrát se potáhne, jak hluboko vdechne, jak 
dlouho se zadrží kou� v plicích...). 
      Indikátorem (ukazatelem, markerem) intenzity kou�ení m�že být nap�íklad 
oxid uhelnatý (CO) ve vydechovaném vzduchu, dle této hodnoty lze pak spo�ítat % 
�ervených krvinek, zablokovaných pro p�enos kyslíku do tkání. CO se totiž 
v krvince na krevní barvivo váže asi 200x siln�ji než kyslík. P�i hodnotách kolem 20 
% zablokovaných �ervených krvinek (karbonylhemoglobinu) se již objevují závažné 
klinické p�íznaky otravy, p�i hodnotách kolem 50 % m�že nastat smrt. Monitorem 
CO jsou vybavena Centra pro závislé na tabáku (viz dále). Velmi vysoké hodnoty 
CO byly nam��eny u ku�ák� vodních dýmek: po jedné seanci, která trvá zhruba 50 
minut, to bývá kolem 20 % �ervených krvinek vy�azených z provozu. Z jedné 
vodní dýmky se m�že do t�la dostat tolik chemikálií jako z n�kolika desítek �i 
dokonce stovek cigaret. Velikost potažení bývá asi dvojnásobná v porovnání 
s cigaretou: jednak tabák jen doutná pod zapáleným uhlíkem, teplota spalování je 
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tedy nízká a kou� proto velmi koncentrovaný, jednak je t�eba po�ádn� „tahat“, aby 
dýmka ho�ela. Vdechují se také zplodiny spalování uhlíku. P�edstava, že kou�e se ve 
vod� pro�istí, je bohužel jen iluze: nepro�istí, ale ochladí a to je další p�í�inou 
velkého objemu potažení: chladný kou� totiž vdechneme snáze a hloub�ji než horký. 
Vodními dýmkami se také velmi snadno p�enášejí infekce – krom� b�žné ch�ipky �i 
rýmy nej�ast�ji opary, žloutenka nebo tuberkulóza. Mýtem je také p�edstava, že 
vodní dýmka nem�že vést k závislosti. Pokud je ve sm�si tabák, kou� obsahuje 
nikotin a závislost m�že vzniknout, �asto také vede kou�ení vodní dýmky 
k pozd�jšímu kou�ení cigaret. 
Jakékoli kou�ení je kou�ení, jakákoli forma tabáku poškozuje zdraví. 
 

Východiska 

Pr�m�rný v�k první cigarety je u nás kolem 10-12 let, ve v�ku 15 let kou�í denn� 
více než 16% d�tí 
(http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/zavislosti/koureni/Tiskovkamladez.pdf) 
80% d�tí ve v�ku 16 let zkusilo již n�kdy kou�it, p�i�emž 38% t�chto d�tí kou�ilo 
opakovan� (více než 40x) a více než jedna �tvrtina šestnáctiletých d�tí je denními 
ku�áky (ESPAD 2006, viz odkazy dole). 
Po�átek kou�ení m�že mít r�zné d�vody – jedním z nej�ast�jších je nap�. snaha o 
regulaci hmotnosti u dívek, což s oblibou využívá tabákový pr�mysl pro design 
svých produkt� (cigarety slim). Je to ale mylná p�edstava, protože kou�ením svoji 
hmotnost nesníží, naopak po zanechání kou�ení dochází k nár�stu hmotnosti. 
Kou�ení je adolescenty považováno za dosp�lou aktivitou. Proto je d�ležité jim 
nabídnout jiný symbol dosp�losti, nap�. mobil, hospoda�ení s vlastními pen�zi, pé�e 
o zví�e. Vzhledem k tomu, že mladiství kou�í �asto ve skupinách vrstevník�, je 
pot�eba p�sobit na skupinu jako celek, nikoliv na jednotlivce, který byl p�i kou�ení 
p�istižen.  
Pokud jde o lé�bu adolescentních ku�ák�, studie existují jen ve velmi omezené mí�e. 
D�vodem je fakt, že adolescentní ku�áci jsou málo motivovaní k lé�b�, prakticky se 
nelé�í - po pár týdnech p�estanou na terapii docházet a zajímat se o lé�bu, takže ji 
nedokon�í. Typické je také podce�ování zdravotních rizik a malá informovanost o 
nich.     
 
Odkazy: 
http://www.espad.org/plugins/literature/Admin/Uploads/espad_web.pdf 
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/zavislosti/koureni/Tiskovkamladez.pdf 
 

 
U každého podez�ení o výskytu daného jevu musí být vždy informován �editel školy/šk. za�ízení. 

 

kdo �eší + s 
kým 
spolupracuje 

WWW.SLZT.CZ - Spole�nost pro lé�bu závislosti na tabáku, kontakty na Centra 
pro závislé na tabáku 
Linka pro odvykání kou�ení 844 600 500 
WWW.NEKURATKA.CZ  edukativní stránky pro d�ti 9-12let 
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WWW.BEZCIGARET.CZ po�ádají programy pro školy 
WWW-TIPNI-TO.CZ – webové stránky o kou�ení pro teenagery (od podzimu 2010) 
WWW.ALIK.CZ - v rámci internetové poradny jsou zodpovídány i dotazy týkající 
se kou�ení, pr�m�rný v�k návšt�vník� webu je dle jejich údaj� kolem 12 let 
WWW.HELP-EU.COM - projekt EU, který má t�i základní témata: prevence 
kou�ení, ochrana p�ed pasivním kou�ením a odvykání, na tomto webu jsou virály a 
videa, možnosti p�idat vlastní video �i tip 
WWW.ACCESS-EUROPE.COM- stránka projektu EU, zam��eného na lé�bu 
závislosti na tabáku u adolescent� 
WWW.SZU.CZ - Státní zdravotní ústav, od roku 1996 systematicky sleduje 
prevalenci kou�ení v populaci, p�ehledy jsou uvedeny (do místního vyhledáva�e 
zadejte „kou�ení“) 
WWW.CDC.GOV/TOBACCO/GLOBAL/GYTS/ - Global Youth Tobacco Survey, 
statistika týkající se kou�ení d�tí mládeže z desítek zemí v�etn� �eské republiky – 
možnost mezinárodního a regionálního porovnání (anglicky) 
WWW.TOBACCOFREEKIDS.ORG - Campaign  for Tobacco-Free Kids, 
nezisková organizace se sídlem ve Washingtonu, nabízí výborné podklady 
k libovolnému tématu, které se týká kou�ení (anglicky) 
http://www.espad.org/czechrep - statistické údaje o kou�ení v �R 
 
Zásadn� bychom se m�li vyhnout spolupráci s tabákovým pr�myslem a to i nep�ímé 
(tabákovým pr�myslem hrazené programy nap�. p�es po�ádající agentury) – vždy 
bychom se partner� m�li zeptat, zda p�ímo �i nep�ímo obdrželi podporu tabákového 
pr�myslu. 
  

 

Legislativní 
rámec 

Zákon 379/2005 a jeho novelizace z roku 2009 zakazuje kou�ení ve školních 
budovách. Rozhodn� nez�izovat v prostorách školy ku�árny, ovšem jako vždy, 
u�itelé by m�li být neku�áckým p�íkladem. Konkrétn�: 
§ 8 
(1) Zakazuje se kou�it 
... 
b) ve vn�jších i vnit�ních prostorách všech typ� škol a školských za�ízení, 
§ 9 
(1) Místa, kde je kou�ení zakázáno, je jejich provozovatel povinen ozna�it zjevn� 
viditelnou grafickou zna�kou „Kou�ení zakázáno“. ... Vzhled grafických zna�ek je 
upraven v p�íloze tohoto zákona. Velikost grafických zna�ek musí být nejmén� 12 
cm x 16 cm. 
(2) Nedodržuje-li osoba zákaz kou�ení v místech uvedených v § 8 odst. 1 a 2, a to 
ani po výzv� provozovatele, aby v tomto jednání nepokra�ovala nebo aby prostor 
opustila, je provozovatel oprávn�n požádat obecní policii, nebo Policii �eské 
republiky o zákrok sm��ující k dodržení zákazu. 
 
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 ukládá Ministerstvu 



 

82 
 

školství, mládeže a t�lovýchovy: 
V protidrogové politice odpovídá p�edevším za primární prevenci užívání všech 
typ� drog d�tmi a mladými lidmi, kterou staví na výzkumem ov��ených opat�eních a 
aktivitách. Dále odpovídá za realizaci preventivních program� ve školách a ve 
školských za�ízeních a za financování dalších  preventivních program� 
realizovaných státními i nestátními organizacemi. Rovn�ž odpovídá za profesní 
p�ípravu pedagogických pracovník� pro ú�inné preventivní p�sobení p�i výuce, 
vzd�lávání a p�i výchov� d�tí a mládeže. 
V rámci speciálního školství nese odpov�dnost za zabezpe�ení program� v�asné a 
krizové intervence, lé�ebn�-výchovné pé�e u d�tí a mladých lidí, kte�í s drogami 
experimentují nebo je zneužívají. 
 

Jak postupovat 

 
Zmapování situace – prevalence kou�ení, eventueln� názory a znalosti d�tí 
 
Informování o rizicích kou�ení, principu tabákového byznysu – forma zvláštního 
seminá�e �i v rámci jiné hodiny/p�íležitosti.  Zapojení problematiky kou�ení do 
výuky v jednotlivých hodinách – výklad poškození zdraví v hodinách 
p�írodopisu/biologie,výpo�et výdaj� za cigarety v hodinách matematiky, výtvarné 
projekty na téma kou�ení, práce s d�tskými protiku�áckými webovými stránkami 
v hodinách informatiky. Preventivní p�sobení by m�lo být zam��eno na celé t�ídní 
kolektivy nejen na problémové dít�. Informace by se nem�ly týkat jen kou�ení 
cigaret, ale i dalších forem užívání tabáku, zejména vodních dýmek. 
 
Pravidelné dotazníkové šet�ení mezi žáky pomocí anonymních dotazník� za ú�elem 
monitorovat stav kou�ení a postoje ke kou�ení ve škole. 
 
Po�ádání celoškolních akcí ke Sv�tovému dni bez tabáku nebo mezinárodnímu 
neku�áckému dni. Nap�íklad vyhlašování školních sout�ží – výtvarná, literární 
sout�ž na téma kou�ení, sout�ž o nejlepší protiku�ácký videoklip. 
Uspo�ádání sportovního dne – zd�razn�ní, jak je d�ležité nekou�it pro udržení 
fyzické kondice 
 
Základní informace trvale dostupné – nást�nka, stánek, školní webové stránky. 
Vhodné je umístit plakáty mimo jiné i na toaletu. Informace p�edávat atraktivní a 
interaktivní formou – barevné obrázky, fotky, videa, kvízy, sout�žní otázky. 
 
Zp�tná vazba (zm�nily se názory, znalosti, postoje d�tí?). 
 
Neku�ácké prost�edí je norma – ve škole (v�etn� pracoven u�itel�), ale i doma nebo 
v aut�. 
 
Dostupná lé�ba závislosti na tabáku pro ty, kdo si p�ejí p�estat (v�tšina ku�ák�, i 
adolescentních, si p�eje p�estat, ale neví, jak na to, ani o jak silnou závislost se jedná 
– proto je jich úsp�šných jen málo). Informovat se v nejbližším zdravotnickém 
za�ízení, které se specializuje na odvykání kou�ení, zda je v tomto za�ízení možnost 
odvykání d�tí a adolescent�, nabízet tuto možnost rodi��m dít�tem které kou�í. 
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Volba relevantních argument� – nestrašit rakovinou �i infarktem, ale tím, co 
dospívající zajímá: zhoršení akné i kvality pleti, zápach z úst, zhoršení sexuálních 
funkcí, vrásky, stárnutí pleti, finan�ní stránka kou�ení (co lze koupit namísto 
týdenní, m�sí�ní �i ro�ní dávky cigaret), zhoršení fyzické kondice, vysv�tlení 
principu tabákového byznysu (výrobci musejí získat své zákazníky do závislosti, 
dokud oni „nemají rozum“ – dosp�lí s kou�ením prakticky neza�ínají, výrobci 
cigaret v�dom� prodávají zboží, které zabíjí a vyd�lávají na tom velké obnosy 
pen�z).  
 
Co nejširší spolupráce – sociální pracovníci, školní metodik prevence, psycholog, 
pedagogicko-psychologické poradny, protidrogový koordinátor, pediatr �i jiní léka�i 
a zdravotníci.  
 
Informování rodi�� o problematice kou�ení a o kou�ení v d�tské populaci na 
rodi�ovských sch�zkách – snaha minimalizovat podce�ování kou�ení d�tí ze strany 
rodi��, zvýšení informovanosti rodi��, možnost navázat spolupráci s rodi�i na dané 
téma, možnost vysv�tlit, jak d�ležité je pro dít� neku�ácké domácí prost�edí. 
 
Není vhodné uchylovat se ke striktním zákaz�m a postih�m bez za�azení do 
kontextu a bez osv�tlení problému kou�ení doty�nému dít�ti. 
 

v jakém 
p�ípad� 
vyrozum�t 
Polici 
�R/OSPOD 

Školní psycholog, školní metodik prevence 
Pedagogicko psychologický poradce 
Rodi�e 
Ošet�ující léka� (pediatr, praktický léka� pro d�ti a dorost �i jiný) 
Odborník v lé�b� závislosti na tabáku – v p�ípad�, že dít� chce odvyknout a neda�í 
se mu to. 
Policie �R - Prodej tabákových výrobk� nezletilým  
 

 
Doporu�ené 
odkazy 

WWW.SLZT.CZ - Spole�nost pro lé�bu závislosti na tabáku, kontakty na Centra 
pro závislé na tabáku 
Linka pro odvykání kou�ení 844 600 500 
WWW.NEKURATKA.CZ  edukativní stránky pro d�ti 9-12let 
WWW.BEZCIGARET.CZ po�ádají programy pro školy 
WWW-TIPNI-TO.CZ – webové stránky o kou�ení pro teenagery (od podzimu 2010) 
WWW.ALIK.CZ - v rámci internetové poradny jsou zodpovídány i dotazy týkající 
se kou�ení, pr�m�rný v�k návšt�vník� webu je dle jejich údaj� kolem 12 let 
WWW.HELP-EU.COM - projekt EU, který má t�i základní témata: prevence 
kou�ení, ochrana p�ed pasivním kou�ením a odvykání, na tomto webu jsou virály a 
videa, možnosti p�idat vlastní video �i tip 
WWW.ACCESS-EUROPE.COM- stránka projektu EU, zam��eného na lé�bu 
závislosti na tabáku u adolescent� 
WWW.SZU.CZ - Státní zdravotní ústav, od roku 1996 systematicky sleduje 
prevalenci kou�ení v populaci, p�ehledy jsou uvedeny (do místního vyhledáva�e 
zadejte „kou�ení“) 
WWW.CDC.GOV/TOBACCO/GLOBAL/GYTS/ - Global Youth Tobacco Survey, 
statistika týkající se kou�ení d�tí mládeže z desítek zemí v�etn� �eské republiky – 
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možnost mezinárodního a regionálního porovnání (anglicky) 
WWW.TOBACCOFREEKIDS.ORG - Campaign  for Tobacco-Free Kids, 
nezisková organizace se sídlem ve Washingtonu, nabízí výborné podklady 
k libovolnému tématu, které se týká kou�ení (anglicky) 
http://www.espad.org/czechrep - statistické údaje o kou�ení v �R 
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CO D�LAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA 
Rizikové chování ve školním prost�edí - rámcový koncept 

 
P�íloha �. 13 

Násilí 

Typ rizikového 
chování 

Mezi nejrizikov�jší faktory v každodenním školním život� pat�í zejména 
agresivní chování. Rizikových faktor� na stran� d�tí je mnoho, s v�tšinou se 
dá pracovat jen pozvolna, s n�kterými tém�� v�bec. Rizikové faktory na stran� 
škol jsou: neznalost diagnostiky, neznalost p�í�in agresivity a absence 
dovedností nutných k zacházení s d�tmi s poruchami chování, absence 
p�esných vnit�ních postup� �ešení - nikdo neví, co p�esn� má kdy d�lat, nikdo 
ned�lá nic nebo všichni všechno, nikdo nikomu nic ne�ekne a  obavy z reakcí 
rodi��, inspekce, z�izovatele a medializace.  
 

Východiska 

��������	
�������������

� rva�ky, používání zbraní 
� vydírání, loupeže 
� ve�ejné zostouzení marginálních skupin (homosexuálové, cizinci, Romové, 

dívky) 
� vandalismus (ni�ení škol. majetku, v�cí spolužák�) 
� zneužívání moci u�itelem 
� násilí žák� v��i pedagog�m, útoky na u�itele 
� násilí mezi dosp�lými pracovníky školy 
� násilí rodi�� v��i pedagog�m nebo pedagog� v��i rodi��m 
� skupinová agrese (šikana) 
 
Co musíte 
• Ve školním �ádu explicitn� stanovte p�íslušné zákazy a v �ásti v�nované 

užití výchovných opat�ení deklarujte, co bude následovat v p�ípad� 
porušení takového zákazu. Zákazy se týkají zejména p�inášení 
nebezpe�ných p�edm�t�, zbraní a pyrotechniky do školy. 

• V p�ípad� porušení zákona je t�eba vyrozum�t Policii �R a orgán sociáln�-
právní ochrany obce s rozší�enou p�sobností. 

• Sou�ástí Minimálního preventivního programu budou konkrétní a p�esné 
postupy v jednotlivých situacích, které budou závazné pro všechny 
pracovníky školy. Odkaz na tyto postupy bude sou�ástí školního �ádu. 

• Školním �ádem vymezte základní zásady vzájemných vztah� mezi žáky a 
u�iteli a rozvoji korektní vztah� se intenzivn� v�nujte. 

 
Co nesmíte 

• Svým chováním a jednáním konflikty potencovat, vyvolávat a 
zhoršovat. 
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• Zneužívat své moci nad žáky tím, že s nimi budu zacházet 
manipulativn� a násilnicky. 

St�elné zbran� ve škole – nošení revolver� a všelijakých pistolí do škol není 
obvyklé nikde ve sv�t� a nikdy to obvyklé nebylo a nikdy ani nebude. 
Kdykoliv se v n�jaké st�ílí, souvisí to zejména s tím, že dít� m�lo možnost si 
st�elnou zbra� opat�it. Nej�ast�ji je sou�ástí otcovy sbírky. V �esku d�ti 
st�elné zbran� do školy p�íliš �asto nenosí, protože se s nimi p�íliš �asto 
nesetkávají.  
Ostatní zbran� ve škole – nože, nejr�zn�jší obušky, hv�zdice, ty�e, struny 
apod. Nej�ast�ji s nimi d�ti na základní škole zraní samy sebe. Zraní-li n�koho 
druhého, je to spíš nešikovností obou, než úmyslem. Na st�ední škole je to 
n�co jiného a �ada chlapc� se zbran�mi zacházet umí nebo mají alespo� dost 
síly a odhodlání, aby mohli zp�sobit slušný malér. 
 

 
U každého podez�ení o výskytu daného jevu musí být vždy informován �editel školy/šk. za�ízení. 

 

kdo �eší + s kým 
spolupracuje 

- Školní poradenské pracovišt� (školní psycholog, školní metodik 
prevence, výchovný poradce, speciální pedagog) 

- PPP (pedagogicko-psychologická poradenství) 
- SVP (st�ediska výchovné pé�e) 
- OSPOD (odd�lení sociáln� právní ochrany d�tí) 

 

Legislativní rámec 

Školní �ád (je v souladu se základní platnou legislativou) 
Zákon. �. 561/2004 Sb., o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším 
odborném a jiném vzd�lávání (Školský zákon), v platném zn�ní 
Zákon �. 94/1963 Sb.,  o rodin� 
Zákon �. 132/1982 Sb., kterým se m�ní a dopl�uje zákon o rodin� 
Zákon �. 359/1999 Sb., o sociáln� právní ochran� d�tí 
Zákon �. 218/2003 Sb., o soudnictví ve v�cech mládeže 
Vyhláška �. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských za�ízeních 
Vyhláška MŠMT �. 73/2005 Sb. o vzd�lávání d�tí, žák� a student� se 
speciálními vzd�lávacími pot�ebami a d�tí, žák� a student� mimo�ádn� 
nadanými 
Vyhláška �. 291/1991 Sb., o základní škole, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
www.msmt.cz 
www.odrogach.cz 

webové stránky p�íslušných krajských ú�ad�, PPP, jednotlivých škol a 
školských za�ízení (školní �ády) 
 

Jak postupovat 
St�elné zbran� ve škole – nošení revolver� a všelijakých pistolí do škol není 
obvyklé nikde ve sv�t� a nikdy to obvyklé nebylo a nikdy ani nebude. 
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Kdykoliv se v n�jaké st�ílí, souvisí to zejména s tím, že dít� m�lo možnost si 
st�elnou zbra� opat�it. Nej�ast�ji je sou�ástí otcovy sbírky. V �esku d�ti 
st�elné zbran� do školy p�íliš �asto nenosí, protože se s nimi p�íliš �asto 
nesetkávají.  
Ostatní zbran� ve škole – nože, nejr�zn�jší obušky, hv�zdice, ty�e, struny 
apod. Nej�ast�ji s nimi d�ti na základní škole zraní samy sebe. Zraní-li n�koho 
druhého, je to spíš nešikovností obou, než úmyslem. Na st�ední škole je to 
n�co jiného a �ada chlapc� se zbran�mi zacházet umí nebo mají alespo� dost 
síly a odhodlání, aby mohli zp�sobit slušný malér. 
 
Doporu�ený postup: 
• Zave�te ob�as �e� na podobné p�edm�ty, kdo už vid�l zbra�, kde, �í rodi�e 

mají zbran� doma a pro� – zjistíte zájem o problematiku, dostupnost a 
zmapujete terén 

• Na sch�zkách s rodi�i jasn� deklarujte, že d�ti mívají podivné nápady a 
jestliže má n�kdo doma zbran�, bylo by moudré, kdyby dodržoval 
bezpe�ností p�edpisy 

• Jestliže n�kdo n�co podobného do školy p�inesl, obvykle se s tím n�komu 
pochlubí – je nutné budovat sí� „informátor�“, kterou k vám tato zpráva 
svižn� doputuje 

• Kdykoliv se n�kde ve sv�t� n�jaká st�elba ve škole odehraje, mluvte o tom 
s d�tmi (hlavn� o tom jenom nemluvte vy d�tem!) 

• Nošení zbraní do školy zakažte školním �ádem a �asto informujte žáky, 
co se všechno stane, když je n�kdo bude u sebe mít. 

• Všechny viditelné zbran� okamžit� zabavujte a vracejte až rodi��m a po 
velkých obstrukcích, na základ� zápis�, záznam� a všelijakých hlášení a to 
i na st�ední škole. Každý p�estupek proti školnímu �ádu z této kategorie 
oce�te výchovným opat�ením. 

• Jakmile si d�ti za�nou vzájemn� lí�it v�erejší film, ve kterém n�kdo 
nesmrtelný kolem sebe mával nožem, zave�te na to hovor. Zvlášt� malým 
d�tem donekone�na opakujte, že zásah zbraní bolí a m�že �lov�ka i 
zabít. 

• Jakékoliv zran�ní jednoho žáka jiným za použití zbran� nezaml�ujte, ale 
okamžit� to �ešte. Do �ešení zapojte rodi�e, poškozeného i úto�níka a 
nebojte se volat policii. Úto�ník nesmí z vyšet�ování vyjít jako hrdina! 

• Na st�ední škole a vyšším stupni základní školy nikdy žádné dít� netla�te 
do kouta a neprovokujte zbyte�ným tlakem! Obvykle zaúto�í proto, že 
jste se dotkli jeho d�stojnosti. 

• Jestliže se chystáte n�koho ze školy vylou�it, bavte se s ním o tom a snažte 
se co nejvíc p�ijít na to, co se v n�m d�je a jak velká rána to pro n�j je. 
Totéž p�i propadání nebo dlouhodobém špatném prosp�chu. 

 
Útoky na u�itele – skute�né fyzické útoky jsou u nás velmi �ídkým jevem, 
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ob�as se vyskytuje vyhrožování, celkem �asto pak verbální útoky. P�i 
normálním d�stojném pr�b�hu komunikace mezi pedagogy a žáky by se to 
nem�lo stávat. Výjimky mohou p�edstavovat d�ti s poruchami chování, které 
se v afektu mohou verbálního útoku dopustit. 
 
Doporu�ený postup 
• Jakmile se žák za�ne chovat agresivn�, za�ne vyskakovat nebo je z�ejmé, 

že je rozrušený, okamžit� se s ním p�esta�te dohadovat. Snižte hlas do 
klidn�jší polohy, mluvte spisovn�, jasn� a snažte se hovor ukon�it n�jak 
neutráln�. „Nechme to být, možná jsem to p�esn� nepochopil.“ „Snad jsem 
tolik ne�ekl…“ „Dob�e, máme toho asi dneska všichni dost…“ „Jestli jsem 
t� naštval, tak promi�..“ 

• Je úpln� jedno kdo je v právu, kde je pravda a tak podobn�, nejd�ležit�jší 
je, aby se dít� uklidnilo a pominula aktuální hrozba. 

• D�ležitá je podpora zbytku t�ídy, kdyby úto�ník vytáhnul n�jakou zbra�, 
budete jejich pomoc pot�ebovat. Alespo� jeden z nich musí najít chu� a 
odvahu dob�hnout pro n�koho dosp�lého. 

 
Za „normálních“ okolností se útoky pohybují pouze ve verbální rovin�. Což 
neznamená, že nedokážou p�kn� vyd�sit. Jestliže se dít� zvedne a za�ne vám 
sprost� nadávat uprost�ed hodiny, je to ošemetná situace. D�ležité je, aby 
nestrhnulo celou t�ídu. Jakmile za�nou bu�et, hu�et, nadávat a pok�ikovat 
všichni, zvládá se to dost t�žko. 
 

• Jde-li o osam�lého úto�níka, který je roz�ílený, platí to stejné, co p�i 
hrozb� fyzickým útokem. 

• N�které d�ti svými vulgarismy nic nemyslí, prost� takhle doma mluví, 
necht�jí se vás nijak dotknout. Neberte hned všechno smrteln� vážn� a 
nedržte nudná kázání. 

• Jestliže je úto�ník chronicky drzý nebo se pot�ebuje jen n�jak vyjád�it, 
pomáhají dlouhé vážné pohledy, pohledy zran�né lan� nebo zvolání :“Ale 
Pepo, už t� to zase bere?“ Humor zchladí p�ekvapiv� dost horkých chvilek. 
Rozhodn� nepomáhá hádání se s úto�níkem. Za každou cenu musíte 
udržet t�ídu na své stran�! Jakmile se zapojí do agrese víc d�tí, za�íná to 
být nebezpe�né. 

• Když cítíte, že t�ída je na vážkách, budete je muset bu� dojmout, anebo 
zastrašit. Mezi d�tmi jsou vždy takové, které lze bu� dojmout nebo 
zastrašit. Máte-li �ím vyhrožovat, zkuste to. Nemáte-li, budete muset 
dojímat nebo apelovat na �est, slušnost, spravedlnost atp. Je jednodušší, 
když agresora umravní samy d�ti. 

• N�které d�ti prost� nemají rády, když se n�komu ubližuje. Svou etudu 
v�nujte p�edevším jim. Za�n�te být osobn�jší - M�žete zkusit vypráv�ní o 
tom, jak jste si vždycky p�áli u�it d�ti, n�co jim dávat, jak tu práci máte 
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rádi, ale vždycky vás tolik zamrzí, když….. 

• Ješt� vždycky m�žete z rozbou�ené t�ídy odejít, ale berte to jako poslední 
možnost. Zbab�lost vám totiž d�ti nikdy neodpustí a jako zbab�lost to 
v každém p�ípad� vyzní. 

 
Kopy, údery, hmaty, chvaty… - velmi odpudivé projevy násilí, které 
používají p�edevším mladší d�ti. V�nují se jim piln� ráno p�ed školou, každou 
p�estávku a rozhodn� v družin�. Odpudivé na nich je zejména to, že jsou 
doprovázeny �evem a rádoby bojovnými výk�iky. Dost �asto se p�i nich 
také d�ti zraní. To souvisí s jejich celkovou neobratností. Obvykle totiž zjistí, 
že vykopnout nohu do výše hlavy je docela kumšt až ve chvíli, kdy si n�co 
ud�lají. Nácvik t�chto technik totiž zpravidla spo�ívá pouze ve sledování 
televize. Obzvlášt� nesnesitelné to bývá druhý den po uvedení n�jakého 
takového p�kného „instruktážního“ filmu. 
 
Doporu�ený postup 
• Pokuste se takové po�ínání n�kdy nato�it videokamerou a pak pustit 

rodi��m na t�ídních sch�zkách. Použijte to jako doklad toho, pro� není 
vhodné, aby se malé d�ti dívaly na podobné filmy. 

• Také funguje n�jaké náhradní zam�stnání, ale ne na každého. 

• Stále dokole�ka to zakazujte, praný�ujte a potírejte – úsp�ch bude malý, 
ale snad alespo� n�kdo p�estane…. 

• Tak, jako to vadí vám, vadí to i mnohým d�tem! Soust�e�te se proto na 
jejich ochranu, aby je „kopálisti“ neotravovali a neohrožovali. 

 
Rva�ky – z rva�ek mívají u�itelky dost hr�zu a myln� je považují za šikanu. 
Bitka není šikana a to ani tehdy ne, když se jí zú�astní víc d�tí. Bývá to 
záležitost kluk� a rázných d�v�at. Vzhledem k tomu, že na základce u�í 
v�tšinou ženy, které �eší obvykle problémy tím, že je nekone�ným rozebíráním 
situace rozm�lní do vytracena, nemají pro pranice pochopení. Jenomže n�které 
d�ti si prost� necht�jí o svém problému promluvit, cht�jí ho vy�ešit ru�n�. 
Normální rva�ka vy�istí vzduch a p�ípadná zran�ní, zp�sobená op�t p�edevším 
celkovou neobratností aktér�, nebývají nijak strašná. Když ano, tak je alespo� 
neprovází ponižování a nejsou proto zdrojem nenávisti a dlouhodobého 
nep�átelství. 
 
Doporu�ený postup 
• Když se k rva�ce nachomýtnete, zasahujte rozumn� až ve chvíli, kdy se 

ú�astníci trochu unaví. Jinak m�žete p�ijít také k úhon� a zran�ní u�itele je 
p�eci jen zbyte�ná komplikace. 

• Když už je po bou�i a akté�i na sebe jen n�co pok�ikují a nadávají si, moc 
se do toho neple�te, to pat�í k v�ci. 

• B�hem následného vyšet�ování bu�te v�cní. Bývají-li odpov�di na otázku 



 

90 
 

PRO� ve smyslu: „Já mu �ekl a on mi na to �ekl…., 	ekl o mojí mám�…., 
Von si za�al….“ apod.,  a nezdá se, že by šlo o následky dlouhodobé 
systematické agrese, nechte to být. Omezte se na stru�né vysv�tlení, že 
problémy se dají �ešit i jinak. O události prove�te zápis. 

• Soust�e�te se hlavn� na p�ípadná zran�ní a jejich ošet�ení.  

• Rva�kám žádnou prevencí nezabráníte. 
 
Útoky na p�íslušníky marginálních skupin – jsou jedním z nejv�tších 
sou�asných problém�. Úto�í se na d�ti cizinc�, na d�ti chudé, na ty, které 
nenosí zna�kové oble�ení, na Romy v p�evážn� neromských t�ídách, na 
Neromy v p�evážn� romských t�ídách, na d�ti p�íliš chytré, málo chytré… 
Útoky nabývají nejr�zn�jších podob od vysmívání a pošklebování p�es 
vy�le�ování z kolektivu až po fyzické útoky. Vzhledem k tomu, že zostouzení 
marginálních skupin je ve�ejností b�žn� tolerované, vtipy o p�ist�hovalcích, 
Romech, homosexuálech nebo blondýnách jsou �asto vypráv�ny nejen doma u 
ve�e�e, ale i ve sd�lovacích prost�edcích, je obtížné postavit tomu hráz. 
V každém p�ípad� je to ale nutné. 
 
Doporu�ený postup 
• Na základní škole plní d�ti povinnou školní docházku a nemohou se tomu 

vyhnout, proto je naprosto nezbytné, aby se zde cítily bezpe�n� = neustále 
prosazujte zásady rovnosti 

• Jakmile se objeví první verbální a zdánliv� nevinný útok (u nejmladších 
školních d�tí) ihned reagujte velice a problém (nikoliv zdroj pohoršení, 
tedy úto�níka) pe�liv� rozeberte 

• Rozbory trp�liv� opakujte p�i jakémkoliv podobném náznaku. 

• Nezapojujte se do vypráv�ní vtip� o jakékoliv marginální skupin� a nic 
takového ve�ejn� netrpte a nepodporujte takové stereotypy. 

• Snažte se p�iblížit ostatním d�tem kulturu jejich spolužák� t�eba 
prost�ednictvím projekt� nebo týdn� zam��ených na danou problematiku. 
U mladších d�tí se vám poda�í zapojit i rodi�e, což bude ze všeho 
nejú�inn�jší, nebo� d�ti si všechny p�edsudky p�inášejí obvykle z domova. 

• P�i jakémkoliv použití názvu n�jaké skupiny jako nadávky reagujte u 
malých d�tí vysv�tlováním a rozborem, u velkých jasným a hlasitým 
odmítnutím takových zp�sob�. 

 
Verbální agrese + hrubé a vulgární výrazy – jsou obdobn� jako útoky na 
marginální skupiny velmi �astým jevem. A rovn�ž jako v p�edchozím p�ípad�, 
je p�edevším nutné jednozna�n� a jasn� deklarovat nesouhlas a takové chování 
odmítnout. D�ti budou mluvit tak hrub�, jak jim to okolí dovolí a je nutné, aby 
si byly v�domy toho, že to není normální chování a m�ly tedy pot�ebu vulgární 
mluvu na ve�ejnosti skrývat. 	e� je natolik spjata s myšlením, že velkorysá 
spole�enská tolerance užívání nejhrubších výraz� s sebou nutn� nese i hrubé 
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chování. 
 
Doporu�ený postup 
• Krom� školního �ádu, jako nezbytného základního kodexu, m�jte ve škole 

stanovena i obecná pravidla soužití, jako vyjád�ení morálních hodnot. Tato 
pravidla tvo�te spole�n� se žáky a jasn� v nich deklarujte požadavek 
slušného mluvení a chování. Nezaru�í to, že se tak všichni budou chovat, 
ale vulgární mluvu to jasn� odkáže do roviny nep�ijatelnosti. 

• Mladší d�ti trp�liv� opravujte a dávejte jasn� najevo, že ve�ejné užívání 
hrubých výraz� není ve škole p�ípustné a spole�ensky je to nevhodné. 

 
 

v jakém p�ípad� 
vyrozum�t Polici 
�R/OSPOD 

Kdy hlásit policii? 
V p�ípad�, kdy je škoda vlivem násilí nikoliv nepatrná, nikdo nejeví snahu o 
nápravu a škola není vlastními silami schopná domoci se takové nápravy. 
Musí se jednat o úmyslné násilí. Hlásíte také tehdy, jestliže o to žádá 
poškozený nebo poškozená nebo jejich zákonní zástupci. 
 
Kdy hlásit OSPOD? 
V p�ípadech, kdy se jedná o opakované jednání a výchovná a další opat�ení, 
která zvolila škola, nem�la žádný ú�inek. 
 

Doporu�ené odkazy 

Odkazy, literatura 
JEDLI�KA, R. A KOL. D�ti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: 
Themis, 2004. 
JEDLI�KA, R., KO
A, J. Aktuální problémy výchovy. Praha: Karolinum, 
1998. 
J�VA, V. Základy pedagogiky. Brno: Paido, 2000. 
K	ÍŽ, J. Duševní poruchy a poruchy chování u d�tí a mladistvých. 1. vydání. 
JU �eské Bud�jovice. 
KYRIACOU, CH. 	ešení výchovných problém� ve škole. Praha: Portál, 2004. 
LAZAROVÁ, B. Netradi�ní role u�itele. O situacích pomoci, krize a 
poradenství ve školní praxi. 2. vyd. Brno : Paido, 2008.  
MATOUŠEK, O. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2003. 
TRAIN, A.  Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, 1997. 
VÁGNEROVÁ, M.  Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 
2004.  
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CO D�LAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA 
Rizikové chování ve školním prost�edí - rámcový koncept 

 
P�íloha �. 14 

Krádeže 

Typ rizikového 
chování 

Krádež je takové jednání, p�i kterém se n�kdo zmocní v�ci, která není jeho a to 
za ú�elem si ji ponechat, používat ji apod., aniž by s tím majitel v�ci souhlasil, 
nebo o tom byl informován. Drobné krádeže se vyskytují ve všech školách a 
všech stupních vzd�lávací soustavy. Stejn� jako v p�edchozím p�ípad�, jsou 
d�vody tohoto chování r�zné a pro vypo�ádání se s daným jevem je nutné se 
jimi vždy v konkrétním p�ípad� zabývat. 
 

Východiska 

Rizikové situace (místo, ter�, �as) 
P�edm�tem krádeže bývá de facto cokoliv, co n�kdo m�že pot�ebovat. Hmotná 
škoda není vždy rozhodující, protože pro majitele mají n�které p�edm�ty 
osobní a emocionální hodnotu. V p�ípad� krádeží není rozhodujícím situa�ním 
faktorem �as, jako v p�ípad� vandalismu, ale p�íležitost. V�tšinou se kradou 
v�ci voln� položené a nezabezpe�ené. �ím menší p�edm�t je a cenn�jší nebo 
zajímav�jší, tím je pro zlod�je lákav�jší. 
 

 
U každého podez�ení o výskytu daného jevu musí být vždy informován �editel školy/šk. za�ízení. 

 

kdo �eší + s kým 
spolupracuje 

- Školní poradenské pracovišt� (školní psycholog, školní metodik 
prevence, výchovný poradce, speciální pedagog) 

- PPP (pedagogicko-psychologická poradenství) 
- SVP (st�ediska výchovné pé�e) 
- OSPOD (odd�lení sociáln� právní ochrany d�tí) 
- Policie �R 

 

Legislativní rámec 

Školní �ád (je v souladu se základní platnou legislativou) 
Zákon. �. 561/2004 Sb., o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším 
odborném a jiném vzd�lávání (Školský zákon), v platném zn�ní 
Zákon �. 94/1963 Sb.,  o rodin� 
Zákon �. 132/1982 Sb., kterým se m�ní a dopl�uje zákon o rodin� 
Zákon �. 359/1999 Sb., o sociáln� právní ochran� d�tí 
Zákon �. 218/2003 Sb., o soudnictví ve v�cech mládeže 
Vyhláška �. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských za�ízeních 
Vyhláška �. 291/1991 Sb., o základní škole, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
www.msmt.cz; www.odrogach.cz 

webové stránky p�íslušných krajských ú�ad�, PPP, jednotlivých škol a 
školských za�ízení (školní �ády)  
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Jak postupovat 

 
Doporu�ený postup 

1. Informaci, že krádež je hanebný �in a sou�asn� protiprávní jednání, 
sd�lujte žákyním a žák�m od po�átku jejich docházky do vaší školy. 
Užite�né formy všt�pování bývají nejr�zn�jší p�íb�hy, p�i kterých d�ti 
bu� dojme, anebo roz�ílí následek takového jednání. 

2. Do školního �ádu zapracujte sankce, které škola použije v p�ípad�, že 
se n�kdo dopustí krádeže p�i poskytování školských služeb nebo p�i 
s nimi p�ímo souvisejících �innostech. 

3. Každý, kdo se dopustí krádeže na školní p�d� by m�l mít možnost 
pohovo�it si o svém jednání s �editelem nebo �editelkou školy. 

4. Pe�liv� se zabývejte p�í�inami. N�které jsou významn� poleh�ující 
(dít� je ke krádeži donuceno n�kým jiným, z koho má strach). N�kdy 
se m�že jednat i o formu kompulzivního chování, kterou je nutné �ešit 
v rámci odborné pé�e. 

5. S náhradou zp�sobené škody postupujte jako u vandalismu. Preferujte 
nápravu vztahu mezi poškozeným a zlod�jem – trvejte na tom, aby 
zlod�j v�c vrátil p�ímo poškozenému, omluvil se a nabídnul za své 
chování n�jakou kompenzaci. 

6. Zákonné zástupce zlod�je vyrozumívejte vždy až poté, kdy budete 
p�esn� znát p�í�iny, které dít� k takovému chování vedly a to zejména 
v p�ípad� menších d�tí 

7. Jestliže se jedná o škodu v�tšího rozsahu, vyrozumívejte Policii �R a 
oznamte podez�ení na spáchání p�estupku proti majetku, p�ípadn� 
trestného �inu majetkové povahy. 

8. Každou nahlášenou krádeží se zabývejte, vyšet�ujte ji. Je to d�ležité 
poselství jak pro poškozeného, tak pro zlod�je. Jakmile budete k d�tem 
mít proslovy o krádežích, neza�ínejte je tím, že si všichni mají na své 
v�ci dávat dobrý pozor a vy jste jim �íkali, že si to �i ono nemají do 
školy nosit nebo to mají zamykat. Tyto informace �asto vyznívají, jako 
by za krádež mohl poškozený, nikoliv zlod�j.  Jakoby normální bylo 
všechno zamykat a ne nekrást. Rozhovory s poškozeným po nahlášení 
krádeže rovn�ž neza�ínejte tímto zp�sobem. 

9. O krádeži a jejím šet�ení prove�te záznam, ze kterého budou jasn� 
vyplývat všechny d�ležité skute�nosti: kdo – kdy – kde – jak – pro� – 
�ím….. 

 

v jakém p�ípad� 
vyrozum�t Polici 
�R/OSPOD 

Kdy hlásit rodi��m? 
Rodi��m poškozeného vždy ihned, rodi��m zlod�je rovn�ž vždy, nicmén� 
m�lo by tomu p�edcházet precizní zjišt�ní p�í�in. Celá �ada d�tí krade proto, že 
je n�kdo krást poslal a oni z n�j mají strach. Není to sice o nic menší krádež, 
ale je to informace, kterou by rodi� m�l v�d�t také. 
 
Kdy hlásit policii? 
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V p�ípad�, kdy je škoda nikoliv nepatrná, nikdo nejeví snahu o nápravu a škola 
není vlastními silami schopná domoci se takové nápravy. Musí se jednat o 
úmyslné poškození nebo zni�ení v�ci. Hlásíte také tehdy, jestliže o to žádá 
poškozený  nebo poškozená nebo jejich zákonní zástupci. 
 
Kdy hlásit OSPOD? 
V p�ípadech, kdy se jedná o opakované jednání a výchovná a další opat�ení, 
která zvolila škola, nem�la žádný ú�inek. 
 

 
Doporu�ené odkazy 

Odkazy, literatura 
JEDLI�KA, R. A KOL. D�ti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: 
Themis, 2004. 
JEDLI�KA, R., KO�A, J. Aktuální problémy výchovy. Praha: Karolinum, 
1998. 
J	VA, V. Základy pedagogiky. Brno: Paido, 2000. 
K
ÍŽ, J. Duševní poruchy a poruchy chování u d�tí a mladistvých. 1. vydání. 
JU �eské Bud�jovice. 
KYRIACOU, CH. 
ešení výchovných problém� ve škole. Praha: Portál, 2004. 
LAZAROVÁ, B. Netradi�ní role u�itele. O situacích pomoci, krize a 
poradenství ve školní praxi. 2. vyd. Brno : Paido, 2008.  
MATOUŠEK, O. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2003. 
TRAIN, A.  Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, 1997. 
VÁGNEROVÁ, M.  Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 
2004.  
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CO DĚLAT, KDYŽ – INTERVENCE PEDAGOGA 
Rizikové chování ve školním prostředí – rámcový koncept 

Příloha č. 15 
Netolismus 

Autor: Mgr. Jan Žufníček 

Typ 
rizikového 

chování 

Termínem netolismus označujeme závislost (závislostní chování 
či závislost na procesu) na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří 
zejména: 

• počítačové hry,  
• sociální sítě,  
• internetové služby (různé formy chatu),  

• virální videa, 
• mobilní telefony,  

• televize aj.  

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

Východiska  

Mechanismus vzniku závislostí na procesech je v řadě aspektů 
podobný jako u látkových závislostí, i když zpravidla přímo 
(primárně) nepoškozují tělo člověka, jak se děje v důsledku 
intoxikace. Závislost na procesu, nelátková závislost a drogová 
závislost mají společné charakteristiky, zejména pozvolný, plíživý 
a neuvědomělý vznik, neostrou hranici mezi využíváním, používáním, 
problémovým užíváním a závislostí. Dalším společným znakem 
závislostí na procesech a látkových závislostí je růst jednoho 
programu (způsobu chování), v tomto případě závislosti, na úkor 
druhých do té míry, že je schopen vyřadit životně důležité programy, 
a tak nakonec zničit celý organismus včetně sebe samého (Vacek, 
2011). 
A v neposlední řadě: Podobně jako u látkových závislostí manifestuje 
netolismus nenaplnění některých potřeb člověka. Rizikový je tedy 
způsob naplňování, nikoliv vlastní potřeba (např. potřeba úcty 
a sebeúcty, vytváření vztahů). V tomto kontextu bychom 
k problematice závislostí měli vždy přistupovat.  
Pro pochopení podstaty netolismu je třeba uvědomit si, jaké potřeby 
dítěte či dospělého hraní on-line her vlastně uspokojuje. Východiskem 
pro nás může být „pyramida“ hierarchie lidských potřeb amerického 
psychologa Abrahama Maslowa. 
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Je patrné, že nejrůznější formy nových informačních a komunikačních 
technologií, internetové služby, včetně on-line her, umožňují 
uspokojení téměř veškerých uvedených lidských potřeb. V případě 
fyziologických potřeb, kdy je jejich naplnění prostřednictvím internetu 
z principu nemožné, vstupuje do hry jiný jev – tzv. flow fenomén. Ten 
je popisován jako vtažení např. do hry podobné transu, které 
umožňuje hráčům tyto potřeby dlouhodobě potlačovat nebo oddalovat. 
V ostatních případech už se zdají být možnosti naplňování potřeb 
docela zřejmé. Bezpečí a jistota jsou zajištěny jasnou strukturou 
a pravidly např. hry (které přes veškerou složitost nemohou dosáhnout 
úrovně reálného života) a také možností hru v případě neúspěchu 
opakovat a tím jej změnit v úspěch (či jakoukoli jinou činnost 
opakovat). Sounáležitost, přijetí, úcta a uznání jsou naplňovány 
především prostřednictvím online her pro více hráčů MMORPG 
(Massive(ly)-Multiplayer Online Role-Playing Game), užíváním 
sociálních sítí a komunikačních zařízení. Jejich prostřednictvím 
vzniká komunita lidí setkávajících se pouze ve virtuálním prostředí, 
která je u svých členů schopna tyto potřeby naplňovat.  
Uvedené potřeby lze samozřejmě uspokojit v běžném nevirtuálním 
světě a naprostá většina lidí o jejich uspokojení přirozeně usiluje. Jak 
již tedy bylo zmíněno výše, patologické není vlastní uspokojování 
potřeb, ale způsoby, kterými je to prováděno.  
 
K příznakům netolismu patří: 

• méně vykonané práce, 
• pocit prázdnoty, když není člověk u počítače, 

• ztráta kontroly nad časem stráveným u počítače, 
• brzké vstávání k počítači nebo ponocování u počítače, 

• rostoucí nervozita a neklid, když člověk delší dobu nemůže hrát, 
• přemýšlení o počítači, když ho člověk zrovna nepoužívá, 
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• kradení peněz na nákup her, 
• stále více a více času potřebného k uspokojení ze hry, 
• zkreslování, zatajování informací o své závislosti, 

• hraní kvůli úniku od osobních problémů, 
• narušené vztahy s rodinou, 

• zanedbávání učení, 
• opouštění dřívějších zájmů a přátel, 
• zhoršující se školní výsledky. 
 (zdroj: www.poradenskecentrum.cz/pocitacova-zavislost.php) 

Rizikové a 
protektivní 

faktory 

Rizikové faktory Doména Protektivní faktory  
Nedostatek 
rodičovské kontroly 

Rodina Rozvinuté rodinné 
vazby 

Nedostatečná nabídka 
nebo dostupnost 
alternativ trávení 
volného času 

Komunita, škola Podpora širokého 
spektra aktivit 
v komunitě i ve škole 
Podpora a rozvoj 
pozitivních vztahů 
ve třídě 

Poruchy chování, 
rizikové chování 

Osobnost 
 

Včasná diagnostika, 
adekvátní intervence 
Posílení kontrolních 
mechanismů, podpora 
rodinných vazeb 

Uzavřenost  
Nekonformnost 
Úzkosti 
Deprese 

Podpora sebevědomí 
Respekt k odlišnostem 

Síť partnerů, 
spolupráce 
v komunitě, 

kraji  

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

• pedagogicko-psychologická poradna 
• středisko výchovné péče 

• odborná zdravotnická zařízení 
• nestátní organizace orientované na danou problematiku 
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Kromě těchto místně příslušných institucí můžete získat informace 
a pomoc také prostřednictvím následujících portálů: 
http://www.saferinternet.cz/ 
http://www.e-bezpeci.cz/ 
http://www.nebudobet.cz/ 

Legislativní 
rámec 

Strategie prevence rizikových projevů u dětí a mládeže v působnosti 
resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009–2012 

Zákon č. 379/2005, o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 

Zákon o loteriích a jiných podobných hrách č. 202/1990 Sb. 

Typ prevence 
(specifická, 

nespecifická) 

Jak předcházet rozvoji netolismu: 
• Sledujte, jaké hry děti hrají.  
• Uvědomte si, že hry mají i kladné stránky, některé umožňují 

rozvíjet logiku, postřeh, schopnost orientace ve složité situaci, 
koordinaci očí a rukou, koncentraci, plánování, řešení 
problémů a další schopnosti. Důležitý je výběr her 
a přiměřenost času jim věnovaného.  

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

• Stanovte striktní limity, kdy dítě může hrát a kdy ne.  
• Dávejte pozor, aby dítě nehrálo hry u kamarádů.  

• Zjistěte, zda dítě hraním počítačových her neutíká od nějakých 
problémů.  

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

• Podporujte dítě v jiných zájmech.  

• Předcházejte tomu, aby se dítě nudilo.  
• Posilujte zdravé sebevědomí dítěte. 

Jak 
postupovat 

Doporučit se dají postupy uvedené v předchozím okně tabulky. 
V každém případě je základem prevence kvalifikované pozorování 
pedagoga, které může poukázat na více typů rizikového chování. 
Unavenost, nervozita, náhlé změny v chování, zhoršení prospěchu 
atd., to vše může učiteli napovědět, že žák prochází nějakou změnou, 
která nemusí být v pořádku. Zásadní je tedy být citlivý na podobné 
signály, dokázat nezaujatě pozorovat a hlavně signály nepřehlížet 
a nebagatelizovat. Potvrzení, že je rizikové chování mezi dětmi běžné, 
tedy že se stává normou, vede jen k rozvíjení a prohlubování problému. 

V praxi se stává, že rodiče či zákonní zástupci žáka nepovažují 
nelátkové závislostní chování dítěte za závažné. V tom případě může 
pedagog mj. seznámit rodiče/zákonné zástupce seznámit s tímto 
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materiálem. Měl by je rovněž informovat o rizicích, které se 
s netolismem pojí. 

Možnosti 
a limity 

pedagoga 

Hlavními úkoly každého pedagoga je vzdělávat a vychovávat. 
Provádět úspěšné intervence týkající se problematiky netolismu 
nespadá do jeho kompetencí. V této oblasti musí být pedagog 
především dobrý a citlivý pozorovatel, který si všímá varovných 
a nežádoucích změn v chování svých žáků. Podobně jako u většiny 
typů rizikového chování si můžete všimnout: 

• narušení vztahů 
• zhoršení prospěchu (žákovi nezbývá čas na učení) 
• unavenosti (hraje dlouho do noci) 

• ztráty kamarádů (vymění je za ty virtuální)  
• zvýšené agresivity (spojené především s nemožností být on-line) 

Učitel by měl dokázat vzbudit důvěru a nabídnout adekvátní pomoc. 
Tou může být především zprostředkování kontaktů na odborná 
zařízení (síť takových kontaktů si můžete vytvořit na základě kapitoly 
„Síť partnerů…“) a podpora žáka při řešení obtížných situací, které 
mu jeho rizikové chování přináší. Nutná je vždy spolupráce s kolegy, 
vedením a především rodiči/zákonnými zástupci žáka.  

V jakém 
případě 

vyrozumět 
Policii ČR / 

OSPOD 

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

Doporučené 
odkazy, 

literatura  

• http://www.saferinternet.cz/ 
• http://www.e-bezpeci.cz/ 

• http://www.nebudobet.cz/ 
• www.poradenskecentrum.cz/pocitacova-zavislost.php 

• NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. 3. aktualizované vyd. 
Praha: Portál, 2007. 176 s. ISBN 978-80-7367-267-6. 

• ŠMAHEL, D. Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí 
dětmi. 1. vyd. Praha: Triton, 2003. 158 s. ISBN 80-7254-360-1. 

• KOPECKÝ, K. Moderní trendy v elektronické komunikaci. 1. vyd. 
Olomouc: HANEX, 2007. 100 s. ISBN 978-80-85783-78-0. 

• JIROVSKÝ, V. Kybernetická kriminalita. 1. vyd. Praha: Grada, 
2007. 284 s. ISBN 978-80-247-1561-9. 

• KOPECKÝ, K. – KREJČÍ, V. Rizika virtuální komunikace 
[online]. 2010. Dostupné z WWW: 
<http://www.prvok.upol.cz/index.php/ke-
staeni/cat_view/20_studijni-materialy-studie-apod>.  
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• BEZPEČNÝ INTERNET. Rady pro vaši bezpečnost na internetu 
[online]. 2010. Dostupné z: <http://www.bezpecnyinternet.cz>. 

• GROHOL, J. M. Internet addiction guide [online]. 2005. Dostupné 
z WWW: <http://psychcentral.com/netaddiction>. 
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CO DĚLAT, KDYŽ – INTERVENCE PEDAGOGA 
Rizikové chování ve školním prostředí – rámcový koncept 

 
Příloha č. 16 

Sebepoškozování 
 

Autor: MUDr. Andrea Platznerová 

Typ 
rizikového 

chování 

Sebepoškozování (automutilace, selfharm) je komplexní autoagresivní chování, 
které na rozdíl od sebevraždy nemá fatální následky a které lze nejlépe chápat jako 
nezralou, maladaptivní odpověď na akutní anebo chronický stres, nezvladatelné 
emoce či myšlenkové pochody. Přestože člověk neznalý problematiky může 
sebepoškození lehce vnímat jako pokus o sebevraždu, smrt při sebepoškozujícím 
aktu na rozdíl od sebevražedného pokusu není v naprosté většině případů motivem 
a cílem jednání (ač je ve skupině poškozujících se dětí a mladistvých statisticky 
osmkrát vyšší výskyt sebevražd než v běžné populaci). 
Za patologické sebepoškození se obecně nepovažuje poranění, které je v dané 
kultuře tolerované a jehož primárním cílem je dekorace těla (v naší kultuře typicky 
piercing a tetováž), sexuální uspokojení, spirituální zážitek v rámci rituálních 
praktik či začlenění se do skupiny vrstevníků nebo demonstrace vlastní hodnoty 
mezi nimi (snaha být „cool“ a „in“). 
 

Východiska 

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

• řezání (žiletkou, střepem atd.)  
• pálení kůže.  

Jinými formami jsou  

• škrábání,  
• píchání jehlou,  
• rozrušování hojících se ran,  

• značkování rozpáleným kovem nebo například značkovací pistolí, 
• obrušování popálené kůže,  

• kousání, údery, nárazy,  
• dloubání, tahání kůže a vlasů/ochlupení a další.  

 

Sebepoškozování se může týkat kterékoliv části těla, nejčastějším místem 
poškození však bývají ruce, zápěstí a stehna. Závažnost poškození může sahat 
od povrchových ran až po poranění vedoucí k trvalému znetvoření.  

Celoživotní prevalence sebepoškození představovala na přelomu 20. a 21. století 
přibližně jedno procento – jeden člověk ze sta se alespoň jednou za život poškodí. 
V 11 % jde o opakované sebepoškozování. Procento SP je vyšší ve věkové 
kategorii adolescentů a mladých dospělých: V rozvinutých zemích se poškozuje asi 
1,8 % lidí ve věkovém rozmezí 15 – 35 let, 12 % středoškoláků a 13 až 24 % 
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vysokoškoláků, 10 % mladých lidí ve věku 11 až 25 let má zkušenost se 
sebepoškozením.  

Sebepoškozování typicky začíná ve věku od 12 do 15 let, ale výjimkou není ani 
první poškození se kolem 7 let nebo i dříve. SP může trvat týdny, měsíce nebo 
roky. V mnoha případech má SP spíše cyklický než lineární průběh, je 
praktikováno v určitých obdobích, pak vymizí a po přestávce se opět objevuje. 

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. 
 

Z psychiatrického hlediska se SP často objevuje u mladých s disharmonickou 
osobností, typicky s hraniční poruchou osobnosti (borderline), poruchami příjmu 
potravy a posttraumatickou stresovou poruchou.  

V životním příběhu poškozujících se se častěji než v běžné populaci najde údaj 
o tělesném, emočním nebo sexuálním násilí. Na druhou stranu zneužívání 
či zanedbávání v anamnéze poškozujících se často chybí. Téměř vždy však 
poškozující se dítě/adolescent zažil/zažívá tzv. invalidaci – zpochybňování 
správnosti, odůvodněnosti jeho pocitů a interpretací situací blízkými dospělými. 
Děti jsou v dysfunkčních rodinách často závažně trestány za vyjádření určitých 
myšlenek a pocitů a odnášejí si přesvědčení, že mají nesprávné pocity, kterým 
nemohou důvěřovat, a že některé pocity jsou zakázané. (Přesto sebepoškozování 
dítěte neznamená automaticky dysfunkční, zneužívající nebo zanedbávající rodinu. 
Zpochybňovat prožitky dítěte mohou i „normální“ situace v rodině nebo škole: 
„Zlobíš se, a nechceš si to přiznat.“  „Ale ano, udělal jsi to, nelži.“ „Jsi prostě jen 
líný.“ „Jen se málo snažíš.“ „Teď už aspoň máš proč brečet!“, a zároveň invalidace 
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není jediným příčinným faktorem vzniku SP.) 

U části dětí je poškozování součástí procesu hledání vlastní životní filozofie a stylu, 
snahy o nonkonformitu, resp. vymezení své identity ve světě – typickými 
představiteli této skupiny jsou příslušníci subkultur emo a gotik. Bližší informace 
o subkulturách viz samostatná příloha Subkultury. Sebepoškozování těchto dětí 
vykazuje několik zásadních rozdílů proti typickému sebepoškozování popsanému 
výše – děti se neizolují, svá zranění často netají, naopak považují SP za společné 
téma, včetně často až hororových fotografií, sdílených přes internet; 
v jednotlivostech se liší i etiopatogenetický podklad sebezraňování. 

Přestože je SP autoagresí, je také, a mnohem více, aktem sebezáchovy, svépomoci, 
který umožňuje jedinci znovuzískání kontaktu se světem, obzvláště u mladých lidí, 
jež mají v anamnéze trauma. Přestože bolest, doprovázející sebepoškození, může 
být fyzicky téměř nesnesitelná, sebepoškozující jí dává přednost před psychickou 
trýzní a považuje ji za efektivní prostředek tišení duševní bolesti. 

Motivem SP bývá nejčastěji 
• snaha zmírnit vnitřní napětí, snaha uniknout z nesnesitelné situace nebo 

neúnosného duševního stavu, snaha odstranit pocity viny, studu, dosažení 
pocitu očištění 

• snaha získat pocit kontroly nad vlastním tělem a psychikou 
• snaha dosáhnout pocitu uspokojení z tělesného prožitku bolesti nebo tepla 

krve 
• tělesné vyjádření nevyslovitelných pocitů, vyjádření hněvu na sebe, např. 

za vlastní slabost nebo za nedostatek disciplíny 
• odpoutání pozornosti od jiných problémů 
• manifestace potřeb, demonstrace vlastní síly nebo dosažení péče a ochrany, 

získání pocitu bezpečí nebo jedinečnosti 
• znovuprožití traumatu ve snaze o jeho zpracování 
• dosažení poranění, která jsou viditelná a léčitelná na rozdíl od těch 

neviditelných duševních 
• dosažení neatraktivnosti pro ostatní.  

Ač rodiče a učitelé často vnímají SP jako manipulaci, primární a vědomá snaha 
dosáhnout výhod, trestat okolí nebo mu způsobit výčitky svědomí nebývá tak častá.  

Přímým spouštěčem SP bývá nejčastěji pocit ztráty a opuštění, pocit studu, kritika. 
Emocemi, které jsou nejčastěji přítomny před SP (ale i po něm), jsou zlost na sebe 
a smutek. Aktu sebepoškození téměř vždy předchází izolace, někdy se však děti 
poškozují v přítomnosti kamaráda/ky či ve skupině. 

Rizikové a 
protektivní 

faktory 

Rizikové faktory Doména Protektivní faktory  

• emoční labilita 

• impulzivita 
• výrazný 

egocentrismus, 

osobnost 

• harmonický vývoj 
osobnosti s adekvátní 
asertivitou a odolností 
vůči zátěži 
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hraniční (borderline) 
rysy 

• zanedbávání 

• zneužívání 
• invalidace pocitů 

a prožitků 

• chybění hranic ve 
výchově 

• chybění prostoru pro 
zdravé vyjádření 
agresivity  

• dysfunkční rodina 

• časná ztráta nebo 
separace od jednoho 
z rodičů, 
nezaměstnanost 
rodičů 

rodina 

• kompletní rodina 
• podpůrné a motivující 

rodinné zázemí 

• jasné hranice ve 
výchově 

 

• hraniční porucha  

• porucha příjmu 
potravy (anorexie, 
bulimie) 

• posttraumatická 
stresová porucha 

psychiatrické poruchy 

• medikamentózní 
terapie, ale zejména 
psychoterapie 
uvedených poruch 

• šikana 
• negativní vzory –

 poškozující se 
spolužák/skupina 
(emo, gotici) 

• šokovaný, indiskrétní, 
odsuzující, trestající 
učitel 

 

škola 

• vnímavost školy vůči 
osobnostním specifikům 

• otevřená komunikace 
(učitel, školní 
psycholog) 

• pochopení, respekt 
a diskrétnost v jednání 
s poškozujícím se  

• ochota naslouchat bez 
hodnocení a zděšení 

Síť 
partnerů, 

spolupráce 
v komunitě, 

kraji 
 

 
Řeší: výchovný poradce, školní psycholog, třídní učitel, školské poradenské 
zařízení, pediatr/pedopsychiatr, event. orgán sociálně právní ochrany dítěte  

V případě přímého rizika závažného ublížení či ohrožení života (přímé riziko = 
žák drží ve škole žiletku a plánuje se řezat, mluví o sebevraždě atd./nepřímý 
předpoklad rizika = učitel objeví staré jizvy na zápěstí atd.) 

• Psychiatrické oddělení či klinika spádové nemocnice, centrální příjem 
nejbližší psychiatrické léčebny – i nedobrovolně, ideálně po předchozí 
telefonické konzultaci 
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Pokud žák není aktuálně ohrožen závažným sebezraněním (platí pro žáky 
motivované k řešení situace a hledání pomoci, vynucená konzultace u odborníka 
málokdy přinese efekt) 
� dostupná psychiatrická či psychologická ambulance – ideálně s doporučením 

od dětského/dorostového lékaře, resp. po telefonickém objednání rodiči (nutno 
počítat s čekacími lhůtami, zejména pokud bude konzultace hrazena zdravotní 
pojišťovnou  

� krizová centra – netřeba doporučení zdravotnického zařízení, předchozí 
telefonická nebo e-mailová domluva vhodná, ale není nutná 
• Dětské krizové centrum (V zápolí 21,  141 00 Praha 4, tel. 241 480 511, 777 

664 672, ambulance@ditekrize.cz, Provozní doba: Po, St 8:00 – 16:00,  
Út – Čt 8:00 – 18:00, Pá 8:00 – 14:00) 

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

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

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

 
� Linky d ůvěry  (níže jsou vybrány linky důvěry, na něž mohou volat děti  

i dospělí, další naleznete na http://www.dkc.cz/kontakty.php nebo 
www.capld.cz/linky.php) 
• 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  – tel. 541 235 511, 
608 118 088, chat www.chat.spondea.cz 
 

Legislativní 
rámec 

Samotné sebepoškozování není trestný čin, ale navádění/nucení k sebepoškozování, 
sebevraždě nebo příčiny vyvolávající SP, jako je třeba sexuální zneužívání, týrání 
apod., jsou trestné činy, na něž se vztahuje oznamovací povinnost.  

• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí výslovně určuje 
jako povinnost různým institucím, mimo jiné i škole a školskému zařízení, 
nahlásit případ ohrožení zdraví nebo života dítěte, a to i tehdy, když 
se objeví pouze podezření na trestný čin. U fyzických osob je tento postup 
formulován jako právo, nikoliv jako povinnost. 

• Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník stanovuje v § 364 až 368 
povinnosti, jež má každá fyzická osoba v případě podněcování, schvalování, 
nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu. Paragrafy se vztahují 
na celou škálu trestných činů, oblast násilných činů páchaných na dětech 
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a na týrání dítěte nevyjímaje (nestačí však podezření).  
• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění (§ 23). 
Člověka lze hospitalizovat bez jeho souhlasu v případě, že jeví známky 
duševní poruchy a je nebezpečný sobě nebo svému okolí. 

 

Typ 
prevence 

(specifická, 
nespecifická)  

Nespecifická prevence:  
• posilování schopnosti dětí zvládat zátěž (schopnost zvládat zátěž obecně 

v populaci klesá) – součást univerzálních i cílených preventivních přístupů 
(např. umožnit mladým lidem v rámci školních a mimoškolních aktivit 
poznat a vyzkoušet různé metody zvládání stresu a negativních emocí 

• posilování schopnosti rozeznávat existující silné stránky a rozvíjet je  

• naučit obracet se na druhé a navazovat s nimi vztahy autentickým 
a smysluplným způsobem a účastnit se aktivit, při kterých mohou pociťovat 
smysluplnou vazbu a sounáležitost  

 

Specifická primární prevence 
Důležitá je vnímavost vůči projevům možného sebepoškozování: 

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

• ročnímu období nepřiměřené oblečení (dlouhé rukávy a dlouhé kalhoty 
v létě), potítka a jiné krytí zápěstí, vyhýbání se aktivitám, které vyžadují 
odhalení těla (plavání, tělocvična), obvazy a náplasti 

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

• nárůst známek deprese či úzkosti 

• neuvěřitelné nebo neúplné historky jako odpověď na cílené dotazy  
Otázky na SP musí být emočně neutrální a neútočné. 

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

Primární prevence indikovaná 

• pomoct odhalit spouštěče sebepoškození 
• pomoct zlepšit schopnost uvědomit si stresory udržující SP 
• zlepšit schopnost rozeznat, prožívat a zvládat produktivnějšími, pozitivními 

způsoby emoční stavy a vlastní emoce, naučit vhodnějším strategiím 
zvládání stresu a poskytnout adaptivnější alternativy pro řešení zátěžových 
situací 

• motivace a asistence při odstraňování přidružených problémů (užívání 
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návykových látek) 
 

Jak 
postupovat 

Doporučovaný 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 

• Ideální přístup je takový, ve kterém je SP tolerováno, ale vede ke 
konkrétním důsledkům – například lze zavést pravidlo, že žák může za 
učitelem přijít kdykoliv, když pociťuje nutkání poškodit se, ale učitel se mu 
nebude věnovat, pokud se poškodí (za podmínky, že jiný dospělý, učitel 
či rodič zvládne akutní situaci s eventuálním ošetřením či zabráněním 
dalším následkům). 

Nevhodný postup:  
• snaha okamžitě odstranit sebepoškozující chování 
• sankce a ignorace  

 

Možnosti a 
limity 

pedagoga  

Pedagog může v některých případech být nejdůležitějším dospělým motivujícím 
dítě ke změně, resp. vyhledání odborné pomoci. Na druhou stranu bez spolupráce 
s rodinou je jeho kompetence (ale i odpovědnost) limitovaná. 

Poškozující se dítě/mladistvý představuje velkou zátěž na toleranci odpovědného 
dospělého a rizikový faktor vzniku burn-out syndromu a dalších psychických potíží 
– učitel zainteresovaný v problému poškozujícího se žáka potřebuje účinné metody 
prevence vyhoření, podporu nadřízeného a v ideálním případě supervizi 
u certifikovaného supervizora.  

V jakém 
případě 

vyrozumět 
Policii ČR / 

OSPOD 

• Ohlašovací povinnost se netýká přímo sebepoškozování, ale doprovodných 
problémů často SP doprovázejících – šikany, sexuálního zneužívání, 
zanedbávání péče, týrání dítěte (syndrom CAN) atd. – viz další kapitoly  

• 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. 
 

 
Doporučená 

• Platznerová – Sebepoškozování, Galén 2009 – pro lékaře, ale obsahuje množství 
informací přínosných pro pedagogy: 
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literatura, 
odkazy 

http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=3994  
• Kriegelová – Záměrné sebepoškozování, Grada 2008 – pro psychology, ale 

obsahuje množství informací přínosných pro pedagogy: 
http://www.grada.cz/zamerne-sebeposkozovani-v-detstvi-a-
adolescenci_4985/kniha/katalog/ 

• Materiál MZ ČR pro poškozující se děti a jejich rodiče: http://www.program-
pz.cz/sites/default/files/Pro%C4%8D_ubli%C5%BEuju_s%C3%A1m_sob%C4
%9B_0.pdf  

• Zahraniční zdroje: http://www.selfharm.net/ nebo http://www.harmless.org.uk/ 
 

 
 



Čj.: MSMT-1999/2015 
 

1 
 

CO DĚLAT, KDYŽ – INTERVENCE PEDAGOGA 
Rizikové chování ve školním prostředí – rámcový koncept 

 
Příloha č. 17 

Nová náboženská hnutí 

Autor: PhDr. Lenka Skácelová, PhDr. Romana Ferbarová 

Typ 
rizikového 

chování 

Než začneme hovořit o „nových náboženských hnutích“, zastavíme se nejprve 
u pojmu „kult“. Ten je v souvislosti s těmito skupinami běžně užíván, ovšem může 
se týkat i skupin, které náboženský charakter nemají (třebaže mají často podobné 
rysy, které v extrémnější podobě mohou být patologické, například využívání 
psychické manipulace) – viz níže. 
Pod pojmem „sekta“ rozumíme v kontextu primární prevence rizikového chování 
určitou ohraničenou sociální skupinu, jejíž členové sdílejí ideologický koncept, jehož 
prostřednictvím se skupina vymezuje vůči svému okolí, a dochází při tom k postupné 
sociální izolaci, manipulaci a ztrátě soukromí. 

Východiska 

Steven Hassan (1994) definuje následující čtyři skupiny kultů, které v různých 
oblastech života společnosti využívají psychickou manipulaci. 

1. Náboženské kulty: Jsou nejčastější, nejznámější, nejpočetnější, mediálně 
nejoblíbenější. Orientují se na rozmanitá náboženská učení. Vycházejí z nejrůznějších 
zdrojů – od Bible přes tajné nauky starého Egypta, druidů, Orientu, UFO až po 
výmysly zakladatelů a vůdců těchto kultů.  
2. Politické kulty : Tyto skupiny, na první pohled živořící na okrajích politického 
spektra, jsou obvykle označovány jako „extremistické“, „okrajové“, „marginální“. 
Přesto se k nim hlásí nezanedbatelný počet lidí (především mladých), kteří podléhají 
jejich kouzlu. To je do jisté míry vyvoláno i metodami náboru a udržování členství. 
„V ěrouka“ i „rituál“ politických kultů se svou přesvědčivostí neliší od náboženských 
kultů. Základem je určitá politická ideologie, která se s postupem času halí do stále 
mystičtějšího oparu. Patří sem nebezpečné kulty osobností historie 20. století, 
zejména kulty vůdců fašistického, nacistického a komunistického režimu. 
3. Psychoterapeuticko-výchovné kulty: Zaměřují se na zprostředkování „duševních 
vizí“, „osvícení“ či dalších „vrcholných duchovních zážitků“ (za nemalý finanční 
obnos) a používají některé techniky psychické manipulace. Často nabízejí na sebe 
navazující (stále nákladnější) kurzy, které mají vyústit v poznání „konečné pravdy“. 
Ti členové, kteří již nemohou platit, musejí skupinu opustit (což už někdy nezvládnou 
sami, o své vůli) nebo se stát jejími náboráři, „dealery“.  
4. Komerční kulty : Fungují na principu peněz. Manipulují a podvádějí lidi, kteří jsou 
pak v několikaúrovňových (multi-level marketing, MLM) či pyramidových 
organizacích nuceni pracovat za minimální provizi nebo zcela zdarma, přičemž 
nedočkavě vyhlížejí slíbené bohatství a prosperitu. Pokud se nedostavují (což je 
záměrem), je snižováno jejich sebevědomí a „prodejní schopnosti“, a to jim brání 
v tom, aby si stěžovali – „je to jen vaše vina, že neumíte získat lidi, prodat zboží…“.  
 
Nadále se budeme věnovat skupinám, které mají náboženský charakter. 
V médiích i v odborné literatuře se používá řada termínů, které často splývají – kult, 
sekta, denominace a církev. Charakteristické znaky těchto skupin jsou uvedené 
v následující tabulce (Schaefer, 1989). 
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 Církev Denominace Sekta Kult 

Velikost  velká velká malá  malá 

Náboženské 
služby 

formální, 
omezená 
participace 

formální, 
omezená 
participace 

neformální, 
emocionální 

proměnlivé, 
nestálé 

Doktrína 

specifická, ale 
může být 
tolerantně 
interpretována 

specifická, ale 
může být 
tolerantně 
interpretována 

specifická, 
důraz kladený 
na její čistotu 

neustále 
zdokonalovaná 

Duchovenstvo 
profesionální, 
specializované 

profesionální, 
specializované 

specializace až 
na určitém 
stupni 

nespecializova-
né 

Členství rituálem 
přijetím  
doktríny 

přijetím  
doktríny 

emocionální  
závazek 

Bohatství  značné značné omezené proměnlivé 

Vztah ke státu 

schvaluje 
převládající 
kulturní 
a sociální 
organizace 

tolerantní 

odmítá nebo je 
v opozici k 
převládajícím 
kulturním 
standardům 

nezajímající se 

 
Za rizikové považujeme především skupiny řazené ke kultům a sektám (řada těchto 
skupin se sama označuje za církve, aniž by ovšem splňovala výše uvedené znaky). 
Abychom mohli skupinu identifikovat jako sektu (případně kult), musíme se zaměřit 
na určité charakteristické rysy. Ronald Enroth (1995) definoval devět společných 
znaků, jejichž existenci lze u sekty očekávat. V každé takovéto skupině některé z nich 
nalezneme, každá ovšem nemusí nutně obsahovat všechny uvedené znaky. 

1. Autoritá řské: V sektářské organizaci existuje charismatem obdařený vůdce 
vyžadující naprostou a nediskutovatelnou moc nad ostatními členy, jejich 
věrnost a oddanost. Autorita vedoucího je všezahrnující a nezpochybnitelná. 
Vlastní identita jednotlivých členů je změněna, společně s cíli redefinována 
a je smysluplná pouze ve spojení s vůdcem. 

2. Opoziční: Sama podstata sekty, její chování i hodnoty jsou v přímém 
protikladu k chování a hodnotám majoritní společnosti a kultury. Skupina 
se často staví do pozice oponenta a soupeře ústředních společenských institucí; 
ty jsou často terčem napadání ze strany sekt za údajné „pronásledování“. Asi 
nejhůře je tímto postojem postižena rodina. 

3. Výlučné: Častým rysem je elitářství a posilování pocitu originality 
a výlučnosti. Skupina je tou jedinou, která šíří „pravdu“, a proto její případné 
opuštění znamená pro odpadlíka ohrožení spásy (i života). 

4. Zákonické: Zákonický rámec řídí vše – od duchovních záležitostí 
po každodenní drobnosti. Existují takřka nekonečné (a neustále doplňované) 
seznamy pravidel, zásad a zákazů, které jsou nejvyšší autoritou pro celý život. 

5. Subjektivní: Sektářské skupiny kladou značný důraz na zkušenosti, zážitky, 
pocity a emoce. 
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6. Pocit pronásledování: Rys, který se vyskytuje u naprosté většiny sekt.  
Neustálý pocit vnějšího ohrožení je silným tmelem vnitřní homogenity 
skupiny. Zároveň to podporuje pocit vlastní významnosti a výjimečnosti. 

7. Důraz na sankce: Jakékoliv nepřizpůsobivé chování, vzpurnost, veřejný 
nesouhlas či pochybnosti jsou přísně sankcionovány. Existuje mnoho 
prostředků od manipulace členů po jejich vyloučení. 

8. Esoterické: Existence společně sdíleného tajemství je dalším tmelem skupiny. 
Je to naprosto nezbytnou součástí každé doktríny a opět vzbuzuje ve členech 
pocit vlastní výlučnosti. 

9. Protikn ěžské: Mezi jednu ze základních charakteristik sekt patří absence 
placeného profesionálního duchovenstva – zdůrazňují aktivní účast všech 
členů. Opozice vůči církevní hierarchii však nevylučuje existenci vlastní 
(často komplikované) vnitřní hierarchie, která má ovšem poněkud odlišný 
charakter. 
 

Daniel Goleman (1988) shrnul praktické indikátory poukazující na potenciální 
nebezpečnost uzavřených skupin. Podle něj je nutné dávat si pozor na: 

• tabuizovaná témata (otázky, které nemohou být položeny, nejistoty, které 
nemohou být sdíleny, pochybnosti, které nemohou být vysloveny); 

• tajnosti (omezení přístupu k informacím); 
• duchovní klonování (stereotypizované chování, kdy lidé chodí, mluví, myslí, 

jedí a oblékají se stejně jako jejich vůdce); 
• skupinové myšlení (myslíme jako „MY“); 
• neexistence „odpadlíků“ (skupinu, která tvrdí, že z ní nikdy nikdo neodešel, 

lze považovat za potenciálně velmi nebezpečnou); 
• testy loajality (členové jsou nuceni dokazovat loajalitu ke skupině tím, 

že dělají něco, co znásilňuje jejich osobní etický kodex); 
• centralizované porozumění (jediný pohled na svět je užíván k vysvětlení 
čehokoliv a všeho); 

• absence smyslu pro humor. 
 
Pokud se tyto znaky ve větší míře vyskytnou ve skupině, o jejímž nabídnutém členství 
uvažujete, je lepší si celou věc ještě jednou důkladněji promyslet. Lze rovněž 
konstatovat, že tyto indikátory mají obecnou platnost, platí tedy i v běžném životě – 
například v zaměstnání nebo partnerském soužití.   
 
Ladislav Hora (1995) rekapituluje charakteristické rysy sekt takto: 

1. izolovanost, relativní uzavřenost 
2. posilování pocitu výlučnosti 
3. udržování nonkonformního opozičního postavení 
4. touha po zbudování ideálního společenství 
5. zdůrazňování etických rozměrů náboženského života 
6. autoritativní systém řízení 
7. existence jednotného a vysvětlujícího univerzálního klíče 
8. eklekticismus 
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Nyní si představíme náboženské skupiny, které působí v České republice. Jedná 
se o výběr těch skupin, které jsou buď početné, nebo něčím zajímavé. To, že jim 
věnujeme větší pozornost, nijak neimplikuje, že by byly nebezpečné, přesto 
na některé kontroverzní momenty poukážeme (čerpáme ze zdrojů uvedených 
v seznamu literatury a ze zkušeností autorek textu).  
 
Společenství svědků Jehovových (jehovisté). Hlavním bodem jehovistického učení 
je očekávání nadcházejícího konce světa, jehož součástí bude soud nad světem, 
armagedonská bitva a nástup Božího království na obnovené Zemi. V ČR 
se k jehovistům hlásí 13 000 osob (podle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011). 
Proslulí jsou zejména neúnavnou misijní činností, kdy obcházejí domácnosti 
a nabízejí náboženskou literaturu, mimo jiné vlastní časopis Strážná věž, a také 
intenzivním studiem Bible.  
Jehovisté byli u nás perzekvováni během 2. světové války i pozdějšího 
komunistického režimu. Důvodem perzekuce bylo jednak striktní odmítání vojenské 
služby, jednak neúčast na politickém životě a odmítání jakékoliv formy „uctívání“ 
státu a jeho symbolů. V roce 1993 se jehovisté stali státem registrovanou náboženskou 
společností, což rozpoutalo diskuse nad některými dalšími body jejich věrouky. 
Zejména se hovořilo (a dodnes hovoří) o odmítání krevní transfuze, i v případě, kdy to 
je nezbytně nutné pro záchranu života – dnes jehovisté uvádějí, že jde o osobní 
rozhodnutí každého jednotlivce, nicméně i nadále v jejich volně šířených materiálech 
nacházíme oceňování odmítnutí krve a krevních derivátů. Problematickou může být 
i „nadřazenost Božího zákona“, což v praxi znamená, že jehovisté v případě 
střetu Božích a světských zákonů jednoznačně upřednostňují Boha jako jedinou 
autoritu.  
Možné problémy: Jehovisté neslaví obecně sdílené církevní ani státní svátky, odmítají 
i oslavu narozenin. To přináší problémy zejména dětem, které tak nemohou 
s vrstevníky sdílet například Vánoce nebo narozeninové oslavy, což je ve výsledku 
značně vyděluje z kolektivu. Dalším rizikem je zranění vyžadující krevní transfuzi. 
Ačkoliv Ústavní soud v roce 2004 rozhodl, že může dokonce dojít i k omezení 
rodičovských práv, přesto jde stále o problém, přičemž řada jehovistů raději děti 
nepouští na školní výlety, čímž jsou děti dále izolovány.  
 
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dní (mormoni). Učení vychází 
z protestantských tradic, přičemž důležitou roli hraje mormonská nauka o historii 
ztracených izraelských kmenů v Americe (tomu je věnován spis „Kniha Mormon“), 
o Ježíšově založení církve v Americe nebo o poslušnosti „žijícímu prorokovi“ – 
prezidentovi církve.  
Skupina byla založena Josephem Smithem v USA v roce 1830. Od samého počátku 
se potýkala s problémy, přičemž hlavním důvodem bylo schvalování mnohoženství, 
které (nejen) puritánská Amerika striktně odmítala. Mnohoženství bylo odvoláno 
v roce 1890, ale zůstaly ještě minimálně dva problémové body: rasismus (církev 
odmítala přijímat černochy, protože být černochem bylo podle jejich názoru Božím 
trestem) a také nábožensky motivované násilí („smíření krve“, trestání těch, kdo 
vystoupí proti církvi – od něj se sice upustilo už koncem 19. století, přesto na případy 
takového chování narážíme i ve 20. století). 
U nás mormoni působí oficiálně od roku 1929, ale v roce 1950 je komunisté zakázali 
a k obnově došlo v roce 1990. V současné době se k mormonům hlásí necelá tisícovka 
osob (925 ve sčítání v roce 2011) a nejvíce jich je v Praze a v Brně.  
Možné problémy: Mormoni jsou církví, která se mimo jiné zaměřuje na poskytování 
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preventivních programů v oblastech, které jsou neslučitelné s jejich náboženským 
přesvědčením (odmítají samozřejmě drogy a předmanželský sex, ale i např. kávu).  
Nelze vyloučit, že se mezi americkými lektory, kteří u nás také vyučují, může objevit 
někdo z tzv. Pravé Církve Ježíše Krista Svatých posledních dní, kteří patří 
k extremistickému křídlu, v USA hlavním proudem mormonů odmítanému. Tito 
„praví“ mormoni totiž zastávají některé z kritizovaných staromileckých názorů, 
včetně „smíření krve“. Na druhé straně je toto riziko v podstatě mizivé, protože jejich 
výskyt na evropské půdě nebyl prozatím zaznamenán.  
 
Společenství Ducha Svatého pro sjednocení světového křesťanstva (Církev 
sjednocení; moonisté). Hnutí vycházející z učení kontroverzního reverenda Moona, 
který se prezentoval jako vyvolený, který má dokončit Ježíšem započaté dílo a nastolit 
Boží království na Zemi. Ve skutečnosti jde o organizaci s mnoha názvy, která 
zaštiťuje kromě věrouky také politické, společenské a ekonomické aktivity. Zejména 
metody nábory nových členů jsou v případě moonistů považovány za problematické. 
Noví členové jsou často k církvi lákáni pod zcela jinou záminkou, a navíc je proti nim 
používána manipulativní technika „bombardování láskou“, která je silně neetická. 
Skupina, respektive nedávno zesnulý Moon, je již dlouhodobě obviňována 
z ekonomického zneužívání svých členů a také z totalitních praktik. Mediálně 
nejvděčnějším momentem moonistického učení jsou „hromadné svatby“, kdy 
reverend Moon oddával až tisíce párů svých následovníků, které předtím – 
prostřednictvím Boží inspirace – spojil dohromady skrze země a kontinenty, což často 
zavánělo tradicí „domluvených“ sňatků.  
V současné době je Církev sjednocení ve velkých problémech, protože na podzim 
2012 zemřel reverend Moon a stále není jasné, kdo se stane jeho nástupcem. 
Možné problémy: Skupina byla jako velmi riziková vnímána především v 90. letech, 
kdy se zde snažila plně etablovat a získávat nové členy i technikami náboru, které lze 
označit za silně manipulativní a ohrožující psychické zdraví. Jako velký problém byla 
vnímána i snaha předáků moonistů separovat a izolovat nové členy od jejich rodin 
a předešlého života. Hlavním problémem však bylo to, že velmi často nebylo zjevné, 
zda nabízená aktivita (například programy protidrogové prevence, vzdělávání 
problémových dětí nebo péče o mladistvé matky) je garantována právě Církví sjednocení. 
V současné době mají moonisté svá střediska v Praze, Brně, Olomouci a Plzni. 
 
Scientologická církev (scientologie). Organizace založená americkým spisovatelem 
sci-fi a dobrodružné literatury Lafayettem Ronaldem Hubbardem, který v roce 1950 
vydal základní knihu „Dianetika“. Scientologové věří, že člověk může studiem získat 
vlastní nesmrtelnost tím, že přetne koloběh zrození a smrti, do nějž jsme vstoupili 
v minulosti. Každý z nás je totiž Thétanem, který má božské schopnosti (vysokou 
inteligenci, absolutní zdraví apod.), ale tyto schopnosti jsou omezeny zábranami mysli 
vzešlými z našich minulých životů. A právě tyto zábrany, které nám v současnosti 
komplikují život, lze odstranit pomocí vhodných metod, především auditingem. 
V případě scientologie je problematické především využívání pseudoterapeutických 
metod a také pro podezření z využívání manipulativních technik, které mohou vést 
až k destrukci osobnosti. Spor je však veden i ze strany scientologů proti moderní 
psychiatrii, kterou obviňují především z nevhodného používání psychofarmak.  
Scientologická církev je také často zmiňována v médiích, protože se k ní hlásí řada 
známých osobností – například Tom Cruise nebo John Travolta. 
V České republice sídlí scientologové v Dianetickém centru v Praze, pobočky mají 
i v Brně a Plzni; počet členů je obtížné odhadnout, ale aktuálně u nás nepřesahuje 
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několik desítek aktivních jedinců. 
Možné problémy: Scientologové jsou obviňováni z využívání neetické metody při 
získávání nových členů, kterým slibují mimořádné pokroky v jejich životech 
(dokonce čelili obvinění z klamavé reklamy). 
V poslední době se hodně hovoří o jazykové škole LITE, protidrogovém programu 
Narconon nebo o organizaci usilující o diskreditaci psychiatrie s názvem Občanská 
komise pro lidská práva – i tady často platí, že je nabízena primárně jiná služba, než 
která je posléze zájemci poskytnuta. 
 
Satanismus. Jedná se o organizačně i myšlenkově zcela nejednotný proud různých 
směrů a hnutí, které spojuje především uctívání „padlého anděla“ Satana, jenž 
je chápán jako faktický protiklad a odpůrce Boha. Jde o historický koncept, který 
se neustále vyvíjel, nicméně v současné době je především anglosaský svět ovlivněn 
satanismem, jak jej prezentoval velekněz Anton Szandor La Vey, který v roce 1966 
(o Valpuržině noci, 30. dubna) založil Církev Satanovu a poté vydal „Satanskou bibli“ 
(v 90. letech vyšla i v českém překladu). Satanismus (nebo řada jeho symbolů – 
číslice „666“ označující Antikrista, obrácený kříž, pentagram apod.) je součástí 
mnoha krvavých zločinů. Ovlivňuje nejen kulturu (inspiruje malíře, spisovatele 
a hudebníky, například blackmetalovou hudbu), ale i společnost jako takovou. 
Rozhodně jej nelze ztotožňovat pouze s čarodějnictvím, ďáblem nebo lidskými 
oběťmi, ale přesto právě tyto fenomény jsou pro řadu lidí tím nejpřitažlivějším.  
Satanismus, respektive jeho uctívání temnoty a smrti inspirovalo také řadu dalších 
směrů, včetně například nyní oblíbeného fenoménu „Gothic“ – tedy uctívání 
„temného umění s nádechem smrti“. S tím souvisí i vlna zvýšeného zájmu o taková 
témata, jako jsou upíři, vlkodlaci nebo zombie. 
Možné problémy: V současné době nejsou rizikem ani tak lidské oběti nebo vraždy 
ve jménu Satana, ale spíše komerční zneužívání touhy mladistvých po něčem 
zakázaném a tajemném. Dochází tak ke zneužívání návykových látek (především 
marihuany), alkoholu, k rizikovému sexuálnímu chování, ale může hrozit také 
sebevražedné jednání u těch dospívajících, kteří se příliš ztotožní s literárními 
postavami a touží po smrti a osudu upíra. 
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Rizikové a 
protektivní 

faktory 

Přehled hlavních rizikových faktorů (základních potřeb člověka a nabídek sekt 
k jejich alespoň zdánlivému naplnění); http://www.cpons.cz/priciny.htm: 
 

Rizikové faktory 
Potřeba jedince 

Rizikové faktory 
Nabídka sekty 

Doména Protektivní faktory 

někam patřit 
(společenství, parta, 
kolektiv) 

přátelství, „dokonalé“ 
vztahy 

rodina, škola, 
společnost 

Osobnost:  
Zdravé sebevědomí 
a sebepojetí 
Pocit moci nad svým 
životem 
 
Rodina:  
Bezpodmínečné přijetí 
dítěte 
Demokratický styl 
výchovy (svoboda 
názorů, postojů) 
Hodnotový systém 
 
Škola:  
Kritické myšlení  
Smysluplné trávení 
volného času 
Informace o existenci 
a rizicích sekt 
 
Společnost:  
Realizace programů 
primární prevence  
Informace o existenci 
sekt a jejich rizicích 

být přijímán jako 
osobnost (prosadit se) 

lichocení, obdiv („love 
bombing“) 

rodina, škola 

ulehčit si v odpovědnosti 
za své rozhodování 

jasné vedení, šablony – 
stačí plnit 

osobnost 

altruismus (pomoci 
druhým) 

služba, podíl na záchraně 
světa 

osobnost 

založit kvalitní rodinu 
zaručené recepty na 
dokonalou rodinu 

rodina, škola 

poznávat, vědět víc, 
vzdělávat se 

studium, kurzy, 
meditace, vyšší vědomí 

škola 

zásady zdravého života 
zásady života v souladu 
s přírodou 

škola 

touha po moci 
možnost růstu 
v hierarchii sekty 

osobnost 

ovlivnit osud ve svůj 
vlastní prospěch 

metody, techniky, 
principy jeho ovládání 

osobnost 

orientace v nepoznaném 
– magickém, mystickém, 
záhady 

možnost prožít, 
porozumět a ovládat to 

osobnost 

zasloužit si své spasení 
úkoly, úkony (plněním – 
zdánlivá jistota) 

osobnost 

nalézt smysl života 
konkrétní a konečné 
naplnění této potřeby 

osobnost 

zbavit se stereotypu, 
nespokojenost 
s konzumem 

zvláštní, alternativní 
životní styl 

osobnost 

Síť partnerů, 
spolupráce 
v komunitě, 

kraji 
 

U každého podezření o výskytu daného jevu by měly být vždy informovány tyto 
osoby: 

• ředitel školy/školského zařízení 
• rodiče/zákonný zástupce 
• třídní učitel 

V odůvodněných případech je možné kontaktovat tato pracoviště:  
• školní poradenské pracoviště (školní psycholog, školní metodik prevence, 

výchovný poradce, speciální pedagog) 
• PPP (pedagogicko-psychologická poradna) 
• SVP (střediska výchovné péče) 
• OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí) 
• Policie ČR 
• Linka důvěry 
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Legislativní 
rámec 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (který řeší, jaké 
vnitřní předpisy musejí být ve škole dodrženy)  
Zákon č. 89/2012, občanský zákoník, § 655 - § 975 rodinné právo 
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
(ohlašovací povinnost) 
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu 
školství, mládeže a tělovýchovy na období 2012–2015  

Typ prevence 
(specifická, 

nespecifická) 

Negativní působení sekt: i přes diskusi o tom, jaká kritéria jsou pro definici sekty 
přijatelná, a jaká nikoli, chápeme z hlediska prevence tuto oblast jako soubor 
psychologických, sociálních, ekonomických a dalších důsledků působení sekty. 
Z hlediska prevence je klíčová oblast důsledků pro duševní a somatické zdraví, 
sociální postavení, ekonomickou oblast, ojediněle též trestně-právní důsledky 
(nabádání či podpora trestné činnosti páchané v zájmu sekty).    
 
Primární prevence na školách: 

1) seznámit žáky s riziky a praktikami (myšlenkovou ideou) těchto (různých) skupin 
2) umět zmapovat existenci (skutečnost) a základní charakteristiku konkrétních 

sekt v České republice 
3) naučit žáky rozlišovat mezi sektou a tradičním náboženstvím a možnostmi 

pojetí/výkladu tradičních náboženství 
4) vymezit pojem sekta, jeho významové roviny 
5) seznámit žáky s možnými riziky vstupu do sekty a s procesem závislosti 

na sektě (manipulace, pronásledování, pocity viny a méněcennosti, 
zmocňování se majetku členů, využívání profesního či mocenského postavení 
členů apod.)  

6) zabývat se základními předpoklady inklinace lidí k těmto skupinám (osobní 
krize – potřeba bezpečí, potřeba spirituálního rozměru, sociálního kontaktu, 
emoční a intelektová vyzrálost) 

7) umět diskutovat se žáky o dané tematice a snažit se odpovědět na případné 
dotazy 

 

Jak 
postupovat 

Vždy platí základní pravidla primární prevence: 

• vždy naslouchejte svým žákům a studentům, mějte přehled o tom, jaké jsou 
mezi nimi aktuální informace – tedy co čtou, co poslouchají nebo co sledují 
v televizi; 

• nikdy striktně nekažte a neodsuzujte, spíše vysvětlujte a snažte se o posilování 
pouta důvěry; 

• vyhýbejte se tomu, abyste nějaká témata tabuizovali – mluvit se dá i o satanismu, 
jde jen o to, jak; 

• snažte se vždy poskytovat co nejobjektivnější informace za využití všech 
dostupných uvedených zdrojů; 

• nesnažte se vnucovat „správný“ pohled na věc a nechte zaznít i jiné názory – 
nejlépe v moderované diskusi; 

• nikdy nezesměšňujte nebo nedegradujte (nejen mediální) „idoly“;  
• máte-li podezření, že se ve vašem okolí objevil nějaký problém z této oblasti, 

vždy se snažte získat co nejvíce informací, než začnete jednat; 
• pokud už se rozhodnete jednat, vždy se to snažte konzultovat s odborníky.  
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Možnosti 
a limity 

pedagoga  

Často se setkáváme s případy, kdy je dítě (žák) pod silným vlivem rodiče-sektáře, což 
samozřejmě determinuje možnosti jeho pohledu na okolní svět. Takový mladý člověk 
může začít hledat alternativu k dosavadnímu způsobu svého života. Je na učitelích, 
aby byli připraveni mu poskytnout oporu, pokud ji u nich bude hledat, a aby byli 
schopni mu zprostředkovat vnější realitu. Nikdo však nemá právo na to, aby měnil 
názory kohokoli jiného násilím či sankcemi jen proto, že jeho pohled je odlišný 
od toho majoritního. 
Je také nezbytně nutné si uvědomit, že u velké části mladistvých, kteří ostentativně 
demonstrují svoji příslušnost např. k satanistům, jde o pózu úzce související s touhou 
odlišit se od ostatních, být „in“ a případně i provokovat. Než tedy vyhledáte pomoc 
odborníka pro takového „satanisty poblouzněného“ žáka, je lepší si s ním pohovořit 
a zjistit, zda se nejedná právě o demonstrativní projev. 
Pokud se však mezi vašimi žáky objeví někdo, kdo vykazuje průkaznější znaky 
příslušnosti k některé sektě (může jít o fyzické znaky – symboly, změny oblečení, 
účesu, ale také o psychickou změnu, která je hůř vystopovatelná – změny chování, 
nevyrovnanost, přílišná introvertnost, noví známí a přátelé, o nichž žák odmítá mluvit, 
změna zájmů, komunikačních schopností atd.), je lepší se s ohledem na osobnost žáka 
pokusit zjistit, o jakou skupinu jde, jak dlouho je s ní dotyčný v kontaktu, jak silně 
je do hnutí zapojen, jaký je jeho současný vztah k okolí, zda je ochoten mluvit o své 
nové příslušnosti, ale především: chovat se k němu jako k člověku, na kterém nám 
záleží, nesnižovat jeho inteligenci, k ničemu ho nenutit, nevyhrožovat, nevydírat, 
nepoučovat, nestrašit následky a především mu dát najevo, že budeme vždy nablízku, 
pokud si bude chtít promluvit – tedy to, že jsme na jeho straně. Pokud dotyčný začne 
hledat pomoc, je dobré se obrátit na odborníky.   
 

a) Pokud je rodina členem společenství se znaky sekty a není podezření 
na zanedbávání péče či jiný trestný čin vůči dítěti, není možné ze strany 
pedagoga ovlivnit zapojení dítěte do tohoto společenství. 

b) Pedagog si musí stanovit své cíle, kterých může ve své pomoci dosáhnout 
(zejména předávat informace o rizicích sekt, nerozbít s dítětem vzájemný 
vztah apod.). 

c) Je nutné, aby si pedagog zachoval chladnou hlavu a vyhnul se nepřiměřenému 
tlaku na žáka; čím větší je tlak ze strany pedagoga, tím větší je destrukce 
vztahu ve směru k dítěti i od něj. 

d) Nesnažit se ,,pravdivě argumentovat“, je to zbytečné. 
e) Zachovat si ,,životní optimismus“ (vyhledat jiné pedagogy, co mají stejný 

problém ve třídě, radit se s nimi, sdílet i jejich názory, snažit se být přes 
veškeré vyčerpání trpělivý a vyčkávat, nezapomenout stále žít také ,,svůj“ 
život). 

Viz Miovský, Skácelová (2012): Návrh doporučené struktury minimálního 
preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy (část Sekty – 
informace, dovednosti, kompetence). 
 
Užívání náboženských symbolů ve školách: 
V českých právních předpisech není žádným způsobem omezeno nošení 
náboženských symbolů ve veřejném prostoru, tedy ani ve škole, což vyplývá ze 
Zprávy o šetření veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. Sp.  
zn.: 173/2013/DIS/EN (blíže zde: http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DIS
KRIMINACE/Kauzy/vzdelavani/173-13-DIS-EN.pdf ). Žák/yně tedy může ve 
školním prostředí nosit/užívat náboženské symboly, avšak jen tehdy, pokud nezvyšují 
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riziko ohrožení zdraví žáka či ostatních, či neznemožňují výkon určité činnosti. 
Nedoporučuje se tak např. nošení řetízků při hodinách tělesné výchovy aj. Nošení 
muslimských šátků (hidžábu) by nemělo především ohrožovat bezpečnost nositelek 
atd. 

V jakém 
případě 

vyrozumět 
Polici 

ČR/OSPOD 

Pokud má pedagog jistotu, že byl spáchán trestný čin, má ze zákona povinnost obrátit 
se na orgány činné v trestním řízení; pokud má takové podezření, zákon určuje 
školskému zařízení za povinnost nahlásit tuto skutečnost obecnímu úřadu, tedy 
sociálnímu pracovníkovi z orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). V případě, 
že rodiče/zákonní zástupci odmítají spolupracovat se školou a odmítají se účastnit 
výchovných komisí, je škola opět oprávněna vyrozumět OSPOD. 

Doporučená 
literatura, 

odkazy 
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ŠTAMPACH, O.: Sekty a nová náboženská hnutí. Oliva, 1995. 
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CO DĚLAT, KDYŽ – INTERVENCE PEDAGOGA 
Rizikové chování ve školním prostředí – rámcový koncept 

 
Příloha č. 18 

Rizikové sexuální chování  
Autor: PhDr. Iveta Jonášová, Ph.D. 

Typ 
rizikového 

chování 

Rizikové sexuální chování může negativně ovlivňovat jedince, který se ho dopouští, 
a to jak v čase, kdy se odehrává, tak i v budoucnosti.  Následně se může projevit 
ve vývoji psychiky (např. posun hodnot, posílení manipulativních schopností, 
oploštělost emocionality), v psychologicko-sexuologické oblasti (např. 
psychosexuální nezralost, preference patologických sexuálních aktivit, 
upřednostňování virtuálního erotického materiálu před normálním lidským 
kontaktem, nejasná, resp. nevyhraněná sexuální orientace apod.), ve zdravotní 
(např. pohlavně přenosné nemoci včetně HIV/AIDS, narkomanie) a sociální oblasti 
(navazování neadekvátních sociálních vazeb, ztráta vztahů nebo nekvalitní vztahové 
vazby, problémy v rodině atd.) 
K rizikovému sexuálnímu chování patří předčasný začátek pohlavního života (do této 
skupiny řadíme také zvýšenou konzumaci pornografie před 15. rokem života), 
vysoká frekvence pohlavních styků, náhodné známosti, promiskuita, prostituční 
chování, prezentování vlastních explicitně erotických materiálů na internetu, krvavé 
sexuální praktiky, vaginální, anální a orální styk bez použití kondomu mimo 
dlouhodobé partnerství, kde se předpokládá věrnost partnerů. 

V širším slova smyslu se k rizikovému sexuálnímu chování pojí i další faktory, 
například asociální chování, agresivita, nadužívání alkoholu a drog. Výskyt 
pohlavních chorob je do značné míry indikátorem společenských a výchovných jevů. 
V prevenci je nutné vycházet z epidemiologie STD (Sexually Transmitted Disease = 
Sexuálně přenosné choroby) a HIV v dané geografické oblasti a kulturního 
a sociálního prostředí cílové skupiny. (Výskyt nově infikovaných virem HIV, 
způsobujícím dosud nevyléčitelné a smrtelné onemocnění AIDS, v ČR bohužel 
v posledních letech stoupá. V ČR evidujeme nejvyšší procento nově nakažených 
mužů praktikujících sex s muži v přepočtu na obyvatele v rámci celé EU.) 

Dítě může být buď aktivním konatelem rizikového sexuálního chování, nebo 
jeho obětí. 

U dětí a dospívajících mohou na rizikovost upozornit jednak nevhodné sexuální 
projevy, jakými jsou například nutkavá masturbace nebo atypický sexuální vývoj 
(je potřeba je odlišit od projevů normální sexuální zvídavosti, experimentace 
s vlastním tělem i tělem druhých dětí), jednak projevy nesexuální, které se následně 
mohou rozvinout až do sexuální deviace. U chlapců může docházet k nárůstu 
fyzické agrese, u dívek spíš k sebepoškozování. 

Na riziko sexuálního rizikového chování nás může upozornit tzv. „triáda 
symptomů“ : noční pomočování i po dvanáctém roce života, krutost ke zvířatům 
a žhářství. 

Projevy sexuální deviace je třeba podchytit včas a také dítěti včas poskytnout 
adekvátní pomoc; jedině tak je možné předejít spáchání trestného činu.  

Primární prevencí se rozumí hlavně vytváření zdravých postojů, které následně 
ovlivňují chování jedinců (případně i změnu postojů), a to ještě dříve, než 
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k sexuálnímu rizikovému chování skutečně dojde. Právě tento druh prevence je 
zejména v kompetenci škol a jejich pedagogů, kteří pro tuto činnost vytvářejí 
dobrý prostor. Ostatní, explicitnější vyjádření sexuálního rizikového chování 
u dětí již vyžaduje spolupráci s dalšími odborníky. 

Východiska 

Za sexuální rizikové chování je považován soubor behaviorálních projevů 
doprovázejících sexuální aktivity a vykazujících prokazatelný nárůst zdravotních, 
sociálních a dalších typů rizik. Může se přitom jednat o fenomény v populaci relativně 
frekventované (například nechráněný pohlavní styk při náhodné známosti, výrazně 
promiskuitní chování, rizikové sexuální praktiky, kupříkladu v nevhodných 
hygienických podmínkách). Může také docházet ke kombinaci více typů rizikového 
chování, např. ke kombinaci užívání návykových látek a rizikového sexu. Patří sem 
také různé nové fenomény přinášející riziko i jiných než pouze zdravotních dopadů, 
jako je například zveřejňování intimních fotografií na internetu či jejich zasílání 
mobilním telefonem, ev. nahrávání na video se zvýšeným rizikem zneužití takového 
materiálu. 

Sexuální orientace (heterosexuální i homosexuální) je celoživotní, neměnný, 
nositelem nezapříčiněný a nezvolený stav výlučné nebo převažující erotické a citové 
preference osob daného pohlaví. 

- Rozhodující pro rozpoznání sexuální orientace jsou erotické představy, sny, 
fantazie a kvalita erotické citové náklonnosti – zamilovanosti.  
- Sexuální orientace není otázkou volby, ale je podmíněná, především biologicky. 

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

- Za zdravotní poruchu je považována pouze orientace, s níž její nositel není 
vyrovnán, nebo také nejistota v sexuální orientaci. 

- Bisexualitu nechápeme jako sexuální orientaci, ale jako schopnost 
sexuálního chování a atrakce k příslušníkům obou pohlaví, popř. jako formu 
náhražkového sexuálního chování.  

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

SEXUÁLNÍ ODCHYLKY  
 
Pohlavní identita 
 
Pohlavní identita vyjadřuje subjektivně vnímaný pocit sounáležitosti, či naopak 
rozpor s vlastním tělem, jeho primárními a sekundárními pohlavními znaky 
a se sociální rolí přisuzovanou danému pohlaví.  
 
• Transsexualita je definována jako stav jedince, který si přeje žít a být akceptován 

jako příslušník opačného pohlaví.  

FtM … female to male 
MtF … male to female 

- zevní projevy pohlavní identity nazýváme pohlavní rolí 
- podstatou transsexualismu jako poruchy pohlavní identity nejsou charakteristiky 
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sexuální, ale charakteristiky pohlavní role 
 
Sexuální deviace (parafilie) jsou poruchy sexuální preference – charakterizované 
sexuálními impulzy, fantaziemi nebo praktikami, které jsou neobvyklé, deviantní 
nebo bizarní. 
 
Deviace v aktivitě: poruchy ve způsobu dosahování sexuálního vzrušení a uspokojení  
voyeurismus, exhibicionismus, frotérismus, tušérství, patologická sexuální agresivita, 
agresivní sadismus, sadismus a masochismus 
 
Deviace v objektu: kvalitativní poruchy sexuální motivace charakterizované 
neadekvátním zaměřením erotické touhy 
pedofilie, fetišismus, transvestitismus, nekrofilie, zoofilie 
 
SEXUÁLNĚ PŘENOSNÁ ONEMOCNĚNÍ  
(STD – Sexually Transmitted Diseases) 
 
- ženy jsou vůči STD zranitelnější než muži a u mnohých z nich nákaza probíhá 
nepozorovaně 
- jediným ochranným prostředkem vůči STD je kondom (důležité je vědět, 
že existuje, a v případě potřeby také vědět, jak s ním zacházet) 
 
Psychosociální aspekty STD:  
- obava z přenosu onemocnění 
- strach z opakovaného výskytu 
- pocity viny 
- obavy z reakcí sexuálního partnera 
- rozpady partnerských vztahů 
- sexuální dysfunkce 
- stigmatizace nebo sociální vyloučení 
 
Prevence STD 

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

- vytváření a podpora zdravých postojů k vlastnímu tělu, mezilidským vztahům 
i sexu jako takovému (i zde sehrává škola významnou roli) 

- identifikace infikovaných osob, které samy nemají potřebu vyhledat zdravotní 
péči; bez ohledu na to, zda ony samy na sobě příznaky pozorují, či nikoliv 
(pedagog může identifikovat riziko a symptomy STD a informovat dítě/rodiče 
o možnostech dalšího postupu – doporučit odborníky) 

- účinná diagnostika a léčba infikovaných osob  
- vyšetření, léčba a poradenství poskytované sexuálním partnerům 

infikovaných osob  
- preexpoziční vakcinace osob s rizikem nákazy STD v případech, kdy je 

vakcína k dispozici 
- testování STD zajišťuje obvodní lékař, venerolog, infekční oddělení, 

gynekolog/urolog  a speciální organizace (např. Česká společnost AIDS 
pomoc, která provozuje Dům světla a poskytuje preventivní služby) 

 



Čj.: MSMT-1999/2015 
 

4 
 

Základní principy prevence STD ve škole: 
- preventivní programy přizpůsobit věku a vzdělání cílové skupiny (informovat 

o formě ochrany před STD; o právech dítěte a důstojnosti člověka; o tom, 
co je sexuální zneužívání a rizikové sexuální chování; podporovat tvorbu 
zdravých postojů k vlastnímu tělu, vztahům a sexuálnímu chování; 
minimalizovat projevy nesnášenlivosti, předsudky apod. v oblasti vztahů, 
sexu a sexuální orientace)  

- zabezpečit lepší spolupráci školy a rodiny  
- propojit zdravotní, sociální a výchovné intervence 
 
Ohrožené osoby 
 
- mladiství (jsou biologicky náchylnější k infekci, praktikují častěji nechráněné 

pohlavní styky, mají častěji krátkodobé vztahy a často odmítají návštěvu 
zdravotnických zařízení) 

- děti (sex s osobou mladší 15 let je trestný činí) 
- homosexuální muži a ženy 

ANTIKONCEPCE (kontracepce) je souhrnný název pro metody, které způsobují 
dočasnou a vratnou ztrátu schopnosti oplodnění, a tak brání vzniku neplánovaného 
těhotenství. 
 
NÁVYKOVÉ LÁTKY A SEX  
 
Společné rysy u pravidelných konzumentů drog (s ohledem na rizikové sexuální 
chování): 

- vyšší frekvence dokončených sexuálních styků (penis ejakuluje v pochvě) 
- nižší průměrný věk prvního sexuálního styku 
- více zkušeností se sexuálním stykem s prostitutkou či prostitutem 

v porovnání s jedinci nemajícími zkušenost s abúzem 
- častější sexuální dysfunkce, potíže a pohlavní nemoci v anamnéze 

 
Hlavní okruhy vlivu užívání psychoaktivních látek na sexuální chování a rizika 
s tím spojená (WHO): 

- přenos infekce HIV a dalších sexuálně přenosných nemocí 
- vlivy na sexuální aktivitu a partnerství, včetně přenosu infekčních nemocí 

na partnera neužívajícího drogy 
- nechtěné těhotenství 
- komplikace a obtížné zvládání těhotenství 
- vertikální přenos sexuálně přenosných chorob (tedy z matky na dítě během 

těhotenství či porodu) 
- novorozenecký abstinenční syndrom 
- nedostatečný přístup ke zdravotním službám v oblasti sexuálního chování 

 
Psychoaktivní látky ovlivňují (dle WHO): 

- sexuální apetenci a aktivitu 
- bezpečnost sexuálního chování – především užívání kondomu 
- sexuální vztahy 
- výběr sexuálních partnerů 
- sociální a fyzické prostředí, ve kterém dochází k užívání psychoaktivních 
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látek, se překrývá s prostředím, kde jsou dojednávány sexuální styky 
a v němž je vysoký výskyt prostituce i využívání jejích služeb 

Rizikové 
a protektivní 

faktory 

Rizikové faktory Doména Protektivní faktory  
rodinné prostředí  
(nízký socioekonomický status; 
rozvod nebo partnerské potíže 
rodičů; osobnostní patologie 
jednoho nebo obou rodičů) 

rodina, komunita, 
prostředí 

Práce s rodinou, podpora 
rodiny, doporučení 
odborných kontaktů pro 
rodiče k řešení jejich 
problémů. 

výchova (nedostatečná 
kontrola; příliš zaměstnaní 
rodiče; nadměrná restriktivní 
výchova) 

rodina 

Snažit se alespoň ve 
škole vytvářet pozitivní 
modely fungování 
rodiny: dítě se může učit 
dobrému vztahu žák – 
učitel; jasná pravidla 
fungování. 

prožité trauma (úmrtí někoho 
blízkého; prožití nehody; 
psychická nemoc v rodině; 
syndrom CAN) 

osobnost 

Nabídka psychoterapie 
(tu může poskytovat 
pouze specialista 
s psychoterapeutickým 
vzděláním, tedy 
s absolvovaným 
komplexním 
psychoterapeutickým 
výcvikem), vedení 
k otevřené komunikaci, 
ale zároveň respektování 
hranic dítěte (nedolovat 
příběh). 

hendikep (tělesný, psychický 
nebo i sociální – je-li dítě 
z minoritní společenské 
skupiny) 

osobnost, komunita 

Rozvoj individuálních 
možností, výchova 
k respektu a toleranci, 
rozvoj tvořivosti 
i obecné vzdělanosti. 
Pomoc se začleněním se. 

riziková místa (se sníženou 
možností úniku, špatně 
osvětlená, malá frekvence 
pohybu lidí) 

prostředí 

Učit děti vyhýbat 
se těmto místům nebo 
se v nich bezpečně 
chovat. 

dostupnost pornografie nebo 
filmů s agresivním obsahem 

rodina, komunita, 
prostředí 

Vhodná vrstevnická 
skupina s přiměřenými 
zájmy a aktivitami 
(vhodné jsou vazby 
na zájmové organizace). 

Existují tři základní ukazatele, kdy lze sexuální chování pokládat za škodlivé a kdy 
by měl učitel zasáhnout: 

1. pokud ho dítě neprovádí v soukromí; 
2. pokud vznikne podezření, že při něm nějak zraňuje sebe nebo někoho 

dalšího; 
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3. pokud se ze sexuálního chování stane nutkavé chování (to znamená, že tomu 
dítě věnuje tolik prostoru, že zanedbává svoje běžné povinnosti, hygienu, 
přátele, učení a podobně). 

V případě, že se jedná o patologii rodiny, je vhodné doporučit psychoterapeutickou 
pomoc. 

Síť partnerů, 
spolupráce 
v komunitě, 

kraji 
 

Je dobré, pokud je možná spolupráce s rodiči. V tomto případě lze, podle závažnosti, 
řešit vzniklou situaci buď na půdě školy (kde je zastoupena kromě rodičů také 
instituce školy, například učitelem, případně je přítomen mediátor probíhajícího 
procesu – např. školní psycholog), nebo – ve složitějších případech – zprostředkovat 
kontakt rodičů se specializovaným pracovištěm, které nabízí psychologické, 
terapeutické a poradenské služby rodinám a jejich jednotlivým členům 
nacházejícím se v obtížné životní situaci. 

http://www.csspraha.cz/triangl 

V případě, že rodiče nemají zájem řešit situaci, je potřeba navázat spolupráci 
se školním metodikem prevence, výchovným poradcem, školním nebo klinickým 
psychologem, kteří by měli operovat s vlastní sítí důležitých kontaktů pro řešení 
nadstandardních problémů.  
V jakém případě vyrozumět OSPOD, resp. Policii ČR, viz níže. 

Legislativní 
rámec 

TRESTNÍ ZÁKONÍK zák. č. 40/2009 Sb. 
 
§ 367 Nepřekažení trestného činu 

(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá 
trestný čin 
 

• nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 159) 
 
• obchodování s lidmi (§ 168)  
§ 168 Obchodování s lidmi 
Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá dítě, 
aby ho bylo jiným užito 
a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování 
anebo k výrobě pornografického díla 
… 
anebo kdo kořistí z takového jednání. 

Stejně bude potrestán, kdo jinou osobu než uvedenou v odstavci 1 za použití násilí, 
pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího omylu, tísně 
nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo 
vydá, aby ji bylo jiným užito k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního 
zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla, 
… 
anebo kdo kořistí z takového jednání. 

 
• znásilnění (§ 185) 
Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí 
k pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti 
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• pohlavního zneužití (§ 187) 
Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem 
pohlavně zneužije 
… spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let svěřeném jeho 
dozoru, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající 
důvěryhodnosti nebo vlivu 
 
• zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193) 
Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k výrobě 
pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém pornografickém díle 
 
• týrání svěřené osoby (§ 198) 
Kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově 

… a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán 
odnětím svobody až na tři léta. 
 
(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li trestný čin překazit 
bez značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, 
ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.  
 
(3) Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo 
policejnímu orgánu; voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému. 
 
§ 368 Neoznámení trestného činu 

(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin 
 

• obchodování s lidmi (§ 168),  
• zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193),  
• týrání svěřené osoby (§ 198) 
… a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu 
orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, nadřízenému, bude potrestán odnětím 
svobody až na tři léta. 
 
(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li oznámení učinit, 
aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné 
závažné újmy nebo trestního stíhání. 
 
(3) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 nemá advokát nebo jeho zaměstnanec, 
který se dozví o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo 
právní praxe. Oznamovací povinnost nemá také duchovní registrované církve 
a náboženské společnosti s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li 
se o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo 
v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství. 
 
Antikoncepce 
§ 11, zák. č. 20/1966 Sb. (O péči o zdraví lidu) 
- Nezletilé (do 18 let) dívky mohou samy vyjádřit souhlas s antikoncepcí, souhlas 

rodičů se nevyžaduje 
- U dívek mladších 15 let je situace komplikovaná v tom, že se zjevně připravuje 
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trestný čin pohlavního zneužívání (§ 167 trestního zákona) a podle tohoto 
paragrafu každý, kdo se o přípravě trestného činu pohlavního zneužívání dozví, je 
povinen mu zabránit, jinak se sám dopouští trestného činu.  
Z hlediska lékařského je ovšem jasné, že když už dívka mladší 15 let souloží, je 
žádoucí, aby alespoň měla spolehlivou antikoncepci. Situaci lze řešit předpisem 
hormonální antikoncepce z terapeutických důvodů (např. akné, nepravidelná 
menstruace). 

 
Sterilizace 
Směrnici MZ ČSR č. 1/1972 gynekologové považovali za zastaralou už v době svého 
vzniku, ale nedaří se ji změnit.  
O provedení sterilizace rozhoduje v případě, že se provádí na nemocných pohlavních 
orgánech za léčebným cílem podle pravidel lékařské vědy, vedoucí lékař oddělení, 
kde se pacient/ka léčí. V ostatních případech pak sterilizační komise, kterou zřizuje 
ředitel nemocnice. Sterilizace je možná pouze na žádost nebo se souhlasem osoby, 
u níž má být provedena, a je možná pouze ze zdravotních důvodů. Vyjmenované 
indikace jsou velmi přísné.  
Na druhé straně lze však sterilizaci provést i ženě, která trvale splňuje podmínky pro 
umělé přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů, které jsou naopak velmi volné. 
Ty jsou vyjmenovány ve vyhlášce č. 75/1986 Sb. (novelizované vyhlášce 
č. 467/1992 Sb.). 
 
Umělé přerušení těhotenství 
Umělé přerušení těhotenství reguluje zákon č. 66/1986 Sb. a vyhláška č. 75/1986 Sb. 
(upravená vyhláška 467/1992 Sb.). 
Obecně platí, že ženě se uměle přeruší těhotenství, pokud o to písemně zažádá 
a délka těhotenství nepřesahuje 12 týdnů. Žena ve věku 16–18 let žádá o interrupci 
sama, ale zdravotnické zařízení vyrozumí o provedení interrupce jejího zákonného 
zástupce.  
U žen mladších 16 let se požaduje souhlas rodičů. 
 
STD 
K aktuálním právně závazným zákonným normám a metodickým pokynům MZ ČR 
patří:  
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví   
- Vyhláška MZ ČR č. 195/2005 Sb., podmínky předcházení vzniku a šíření 

infekčních onemocnění 
- Směrnice č. 30/1968 Věstníku MZ, o opatření proti pohlavním nemocem, zapsaná 

ve sbírce zákonů 
- Věstník MZ ČR z prosince 1997, částka 10, standardy vyšetřovacích postupů STD 

Typ prevence 
(specifická, 

nespecifická) 

Nejdůležitějším prvkem primární prevence je VZTAH. Učitel by měl a priori 
pracovat na vytváření dobrého vztahu s každým dítětem jednotlivě. Když si vytvoří 
k dítěti dobrý vztah a respektuje ho, je i dítě následně motivováno akceptovat to, co 
učitel říká. To je obzvlášť obtížné s problematickými dětmi v různých oblastech 
života, avšak právě tyto děti individuální přístup nejvíce potřebují. 

V neúspěšném dítěti je potřeba podporovat sebevědomí a dopřát mu prostor pro 
zažití úspěchu, kdykoliv to jde (když ne ve vědomostních aktivitách, tak alespoň 
prostřednictvím zájmových činností). 
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Následně by se dítě mělo seznámit se základními sexuálními pojmy, mělo by dokázat 
rozeznat nebezpečí, mělo by znát svá práva a umět je chránit. Dobrá sexuální 
výchova rozvíjí a pomáhá utvářet nejen chování, ale i postoje a dovednosti dítěte, 
klade akcent na práva a důstojnost každého člověka.  Tady je velmi důležitá 
informační role pedagoga.  

Součástí účinné prevence má být také včasné poučení dítěte, na koho se může obrátit 
v případě nouze nebo ohrožení (policie, učitel, zdravotník atd.). 

Chceme-li, aby se dítě dokázalo samo dostatečně bránit, a v rámci teoretické výuky 
ho také učíme, aby umělo říci NE, měli bychom to také respektovat v praktické 
rovině. Děti by měly mít naopak možnost projevit v přijatelné, slušné formě 
nesouhlas s učitelem nebo jiný názor, aniž by za to byly trestány. 

Nejefektivnější diagnostickou a intervenční pomůckou zůstává MLUVENÍ (přičemž 
se nejedná o domlouvání, ale je to myšleno ve smyslu kvalitní komunikace). 
Trestáním dětí za drzost se nic nedozvíme, ani nepodpoříme proces změny v jejich 
jednání. Měli bychom dávat limity, určit jasná pravidla, ale zachovávat pochopení 
a možnost otevřené komunikace. 

Ověřenými způsoby ve výchově jsou vyprávění (jde o umění mluvit v příbězích), 
vysvětlování (umět i zdánlivě složité jevy vysvětlit jednoduše), popis (k tomu je 
potřeba operovat dostatečným množstvím vědomostí) a předvádění (využití pohádek, 
praktické ukázky a propojování s ostatními předměty). 

Mezi nejvíce ohrožené skupiny patří děti, mládež i dospělí s mentální retardací, 
u nichž jsou na jedné straně mnohé sexuální projevy bagatelizovány (veřejná onanie, 
obnažování aj.), na druhé straně jsou velmi snadno zmanipulovatelní a zneužitelní 
ze strany dospělých i vrstevníků. Sexuální výchově dětí s mentální retardací je třeba 
věnovat zvláštní pozornost a zvolit specifické přístupy (např. Kracík, 1992; Orfeus, 
2004). 

Konkrétní rady : 

Učitel by měl o částech lidského těla týkajících se pohlavních orgánů 
mluvit bez zvláštního emočního náboje (bez očividného zděšení, přílišného  nadšení, 
pohoršení a podobně), např. když reaguje na dětskou hru nebo i neadekvátní chování. 
Měl by se vyhýbat výrokům jako „To je fuj!“, „To se nesmí!“. 

Děti projevují zájem o vysvětlení nejrůznějších sexuálních projevů, slov 
se sexuálním obsahem. Protože se jim toho v dostatečné míře nedostávalo 
a nedostává, používají vulgární výrazy po svém. Často však jejich obsah jen tuší 
nebo ho vůbec neznají.  

Dítě by mělo být informováno o všem, co ho zajímá, důležitou však zůstává forma 
sdělení. Někdy bývá náročné mluvit o sexu otevřeně, jazykem dítěte, a ještě k tomu 
zachovávat patřičnou dávku intimity, kterou dané téma vyžaduje, a zároveň potřebné 
profesionální hranice. Dospělí často ve snaze ochránit dítě (nebo i sebe) pravdu 
zamlčují nebo zamlžují. Tím se vytváří kolem tématu větší tabu, než by bylo 
zapotřebí. Dítě si pak informace hledá jinde: na internetu, u kamarádů, 
v neodborných časopisech. Nejenže se často jedná o nedůvěryhodné zdroje, ale toto 
pátrání s sebou nese i další rizika, jako například předčasné vystavení dítěte 
pornografickému materiálu nebo chatování na internetu s neznámými lidmi. Pokud 
se necítíte zcela jistí či nedokážete odpovědět na nějakou otázku dítěte, je 
důležité dát dítěti najevo, že jeho otázku slyšíte, že neubíráte na jejím významu, 
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jenomže neumíte přesně odpovědět. Zároveň byste měli mít v záloze někoho, na 
koho můžete dítě odkázat a o kom víte, že k němu má důvěru. 

Období od třinácti do patnácti let věku dítěte je obdobím rychlých a velkých 
tělesných změn. Tím je ovlivněno především vlastní prožívání těla dospívajícího, 
které je se sexuálním chováním přímo spojené. Je to velmi citlivé období a učitel by 
do něj neměl zasahovat osobními otázkami až do doby, kdy o to dospívající sám 
požádá. Naopak teoretické/neosobní znalosti jsou v tomto období víc než žádoucí. 
V ideálním případě by se s informacemi o sexuálním životě děti měly postupně 
seznamovat od raného dětství. Začínat v tomto věku je už docela pozdě.   

Jak 
postupovat 

Doporučené postupy a metody prevence z hlediska pedagoga: 
Zjištění sociálního klimatu ve třídě (buď použitím odborných metod k tomu 
určených, jako sociometrie, interaktivní programy a programy na rozvoj sociálních 
kompetencí, nebo v případě zkušeného pedagoga stačí i obyčejné pozorování 
a všímání si změn sociálního klimatu ve třídě) – popis, včasná intervence, besedy aj.  
 
Nevhodné postupy: 
Zastrašování; multimediální akce a kampaně; sportovní akce jsou užitečné 
a podpůrné, ale nezařazují se do specifických programů. 
 
Základní strategií zůstává, že je potřeba brát každé sdělení dítěte vážně.  

Učitel si může všimnout v chování dítěte čehokoliv, co mu přijde nápadné, zvláštní 
(vodítkem může být obsah úvodní části textu), nebo dítě může pedagoga samo 
vyhledat. Pokud to v učiteli vyvolává určité a oprávněné obavy nebo si s tím neví 
rady, chybějí mu informace a podobně, určitě je namístě poradit se s odborníkem 
(třídní učitel, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní nebo klinický 
psycholog). Učitel má také vědět, jestli jde o osobu s patřičným vzděláním 
a profesními zkušenostmi z dané oblasti. 

Učitel si může všímat i tělesných změn u dítěte (např. při vývoji sekundárních 
pohlavních znaků) viditelných pouhým okem. Pokud by v této oblasti učitel shledal 
něco podezřelého nebo něco, co se mu zdá mimo normu (např. nápadně ženský tvar 
prsou u kluka, nadměrné ochlupení v obličeji nebo na rukou u holky, nápadně 
nezmutovaný nebo částečně zmutovaný hlas u dospívajícího chlapce, nápadné a časté 
drbání se nebo sahání si do oblasti rozkroku i přes oděv), měl by na to upozornit 
rodiče a nabídnout jim návštěvu odborníka (pediatr, sexuolog, u adolescentů pak ve 
spolupráci se samotným dítětem to může být i gynekolog, androlog či urolog). 
Pedagog by si měl být vědom, že je potřeba brát vážně každé sdělení dítěte, 
a nepodceňovat je. Učiteli rovněž nepřísluší posuzovat pravdivost oznámení 
či tvrzení dítěte. To přísluší až soudu, resp. soudnímu znalci. 

Možnosti a 
limity 

pedagoga  

Školy a další výchovné ústavy by měly být zodpovědné za doplňující vzdělávání 
svých pedagogů, školních psychologů či metodiků primární prevence (zajišťují např. 
NÚV nebo VISK). V každé škole nebo instituci, která pracuje s mladými lidmi, by 
měla být kompetentní osoba, která je s tématem seznámena jak teoreticky, tak 
prakticky (měla by být vybavena patřičnými dovednostmi, jak se v kritických fázích 
zachovat). Aby pedagog nebo psycholog uměl adekvátně zareagovat, musí se sám 
v daném tématu dobře orientovat a měl by mít v záloze někoho, na koho se může 
obrátit a s kým může dané téma ještě odborně konzultovat. 
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V jakém 
případě 

vyrozumět 
Policii ČR / 

OSPOD 

Dospělý je povinen chránit a prosazovat nejlepší zájem dítěte. Zjištěné násilí 
páchané na dítěti (i sexuální) je povinen ohlásit Orgánům sociálně-právní ochrany 
dítěte (OSPOD) nebo na Policii ČR. Další možnost, jak anonymně ohlásit zjištěné 
násilí na dětech, nabízejí internetové stránky http://www.protikorupcni-
linka.cz/cs/Obecna-temata/Nasili-na-detech/. 

 
Doporučené 

odkazy, 
literatura 

Literatura:  

BENTOVIM,  A.: Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Grada, 1998. 
ČEPICKÝ, P.: Úvod do antikoncepce pro lékaře negynekology. Levret, 2002. 
FIFKOVÁ, H.; WEISS, P.; PROCHÁZKA, I.: Transsexualita. Grada, 2002. 
CHMELÍK, J. a kol.: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Portál, 2003. 
KRACÍK, J.: Sexuální výchova postižené mládeže: skripta pro posluchače 
Pedagogické fakulty UK. Karolinum, 1992. 
KUŽELOVÁ, M.: Co by měla sestra vědět o antikoncepci. Levret, 2005. 
LUKŠÍK, I.; SUPEKOVÁ, M.: Sexualita a rodovost v sociálných a výchovných 
súvislostiach. Humanitas, 2003. 
MILFAIT, R.: Komerční sexualizované násilí na dětech. Portál, 2008. 
RAŠKOVÁ, M.: Připravenost učitele k sexuální výchově v kontextu pedagogické 
teorie a praxe v české primární škole. Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 
WEISS, P.; ZVĚŘINA, J.: Sexuální chování obyvatel ČR. Situace a trendy. Portál, 
2001. 
WEISS, P.: Sexuální deviace. Portál, 2002. 
WEISS, P.: Sexuální zneužívání dětí. Grada, 2005. 
WEISS, P. a kol.: Sexuologie. Grada, 2010. 
JEDLIČKA, J.; STUPKA, J.; CHMELOVÁ, B.: Příručka HIV poradenství. SZÚ, 
2007. 

 
Sborníky odborných konferencí: 

Ženy a drogy. Praha 15.–16. dubna 2009 (vydalo Občanské sdružení SANANIM) 
Mladiství a drogy. Praha 20.–21. dubna 2010 (vydalo Občanské sdružení 
SANANIM) 
Sexualita a drogy. Praha 21. března – 1. dubna 2011 (vydalo Občanské sdružení 
SANANIM) 
K realizaci sexuální výchovy v základní škole: sborník příspěvků z pracovního 
semináře (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav 
pedagogických a psychologických věd, 2011) 
Sexualita mentálně postižených: sborník materiálů z celostátní konference (Orfeus, 
Centrum denních služeb, 2004) 
Mellan, J. K sexualitě mentálně postižených. In: Mitlöhner, M.: 13. celostátní 
kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů. Praha: SPRSV, 
2005. 
 
Internetové odkazy: 

http://planovanirodiny.cz/  

Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz 

Trestní zákoník: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-
zakonik/cast2h2d1.aspx#par168 
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Materiály vypracované Radou Evropy, které by mohly pomoci při zajištění prevence: 
http://www.tadysenedotykej.org/Default_cz.asp 

Bakalářská práce o pedofilii, tj. erotické orientaci na nedospělé osoby (děti). Zabývá 
se především těmi pedofilně orientovanými lidmi, kteří nepáchají trestné činy 
na dítěti či dětech a jejichž hlavní problém nespočívá v nutkání k takovým činům. 
Ke stáhnutí na: http://is.muni.cz/th/174448/pedf_b 
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CO DĚLAT, KDYŽ – INTERVENCE PEDAGOGA 
Rizikové chování ve školním prostředí – rámcový koncept 

Příloha č. 19 
Příslušnost k subkulturám 

 
Autor: PhDr. David Heider 

Typ 
rizikového 

chování 

Subkultury jsou přirozenou součástí života dospívajících, inklinace k nim se tedy 
začíná výrazně projevovat od cca 13. roku života. V rámci psychického vývoje 
tato příslušnost představuje důležitou součást přechodu mezi dětstvím a dospělostí. 
Umožňuje dospívajícímu především odpoutat se od pasivního následování hodnot 
rodičů a autorit, vytváří předpoklad pro budoucí tvorbu vlastní identity v rámci 
společnosti a představuje první krok v rámci nacházení vlastní svébytnosti (proces 
individuace).  
Přestože je přínos subkultur pro psychický vývoj dospívajícího zřejmý, 
negativním dopadem příslušnosti k některým subkulturám může být osvojení 
si některých forem rizikového chování, nejčastěji různé formy závislostního 
jednání (konzumace nejrůznějších drog či ulpívání na jednom typu činnosti). 

Východiska 

Kolem 12. roku věku jedince dochází k výraznému kroku v rámci procesu 
individuace a separace (oddělování od rodičů či významných dospělých v životě 
jedince a vytváření vlastní svébytnosti v sociálním prostoru). Jedinec postupně 
začíná přemýšlet o světě jako systému hodnot, smyslu, směřování, etiky apod., 
což vytváří potřebu formulovat vlastní názor na jevy spojené s vlastním životem 
či životem společnosti. Vzhledem ke komplikovanosti daného úkolu (jak 
z hlediska intelektuálního, tak z hlediska postmoderního pluralismu, tedy společné 
koexistence mnoha různých a vzájemně se popírajících výkladů světa 
a společnosti) dospívající přirozeně sahají po „přemostění“ této reality 
prostřednictvím zjednodušujících a paušalizujících výkladů jednotlivých 
subkultur. To má svou mimořádnou naléhavost zejména v městském prostředí, 
ve kterém je koexistence různých výkladů světa těsnější a vyžaduje ostřejší 
vyhranění.  
Kromě tohoto „filozofického“ pohledu mají subkultury klíčovou vlastnost jako 
platforma pro setkávání jedinců jedné generace a kromě pocitu sounáležitosti 
vytvářejí prostor pro navazování intimnějších a také milostných a sexuálních 
vztahů. Pocit blízkosti s ostatními dává jedinci jistotu, že (zjednodušeně řečeno) 
nebude sám. 
Subkultury jsou tedy pro dospívající klíčovým prostorem, z toho vyplývajícím 
rizikem je skutečnost, že jedinec může být ochotnější a povolnější k činnostem, 
které by za jiných okolností odmítal.  

Rozlišujeme dvě různé formy příslušnosti k subkulturám vycházející z vývoje 
identity (dle Jamese Marcii, 1966): 
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1) Zástupné ztotožnění – zpravidla dočasná příslušnost k dané skupině, naivní 
ztotožnění se s hodnotami, možná fluktuace mezi jednotlivými 
subkulturami 

2) Pravé ztotožnění – relativně stálá příslušnost, dlouhodobá elaborace 
vlastního přístupu, častá je aktivní angažovanost v realizaci společných 
akcí apod. 

Níže uvedený popis nejčastěji se vyskytujících subkultur by měl pomoci 
porozumění základním atributům subkultur a zároveň přináší přehled možných 
(nikoli nutných) typických rizik. 
 
Anarchismus 

Mezinárodní politické hnutí, které odmítá jakoukoliv formu státního zřízení 
a aplikaci centrální moci na řízení či omezování života jednotlivce. Klíčovým 
pojmem zde je osobní svoboda. Toto politické hnutí neakceptuje zřízení, kde 
je uplatňována moc člověka nad druhým člověkem. 
Ideové kořeny tohoto hnutí lze vysledovat např. ve vzniku evangelických církví 
(které odmítaly uznat katolickou církev jako zastoupení Boha na Zemi), 
u některých hnutí aktivních během Francouzské revoluce či na pozadí bolševické 
revoluce v Rusku. Ideové základy hnutí dostalo v 19. století, zejména pak během 
revolucí na konci 40. let. S tímto obdobím je nejvíce spjato jméno Michaila 
Bakunina, který byl v této době oponentem Marxových myšlenek. 
V současné době existují po celém světě nejrůznější formy anarchismu, některé 
směřují spíše ke kolektivismu (výrobní prostředky vlastní společenství, které 
je řízeno vůlí všech jednotlivců) ale také k individualismu (např. 
anarchokapitalismus), který odmítá jakoukoli formu státního aparátu a organizace 
ze strany státu a vše nechává na dohodě jednotlivců. V České republice jsou 
v současnosti anarchistické směry sdruženy pod hlavičkou Československé 
anarchistické organizace. Jejich aktivita je zaměřena na pořádání demonstrací 
(zejména pochody proti neonacistům či zasedání Mezinárodního měnového fondu 
a Světové banky v Praze), pravidelně vydávají časopis A-kontra (aktuálně 
čtvrtletník), který se věnuje šíření anarchismu a reflexi aktuálního dění 
ve společnosti. 

Rizika:  Chování členů této subkultury může být namířeno proti autoritám, 
pravděpodobně bude patrný odpor vůči nařízením, pravidlům, školní disciplíně 
apod. Jednotlivci vyznávající tuto ideologii se budou stavět na odpor vůči 
represivním postupům a budou velmi citliví na jakoukoliv formu byť jen domnělé 
nespravedlnosti ze strany autorit. Budou mít však pravděpodobně zájem 
se vzdělávat a budou ochotni k diskusi na společenská témata. U jedinců, kteří 
patří mezi radikální skupiny v rámci anarchistického hnutí, lze předpokládat, že 
se budou účastnit demonstrací a také střetů s příslušníky nacionalisticky 
a rasisticky orientovaných skinheads,  neonacistických uskupení apod. 
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Emo 

Subkultura vycházející z punku, vyznačující se výraznou vnější image, 
doprovázená deklarovanou i skutečně prožívanou emocionální citlivostí, bohatými 
vnitřními prožitky, přemýšlivostí a inklinací k různým formám umění.  
Součástí vnější image jsou výrazné účesy (černé, rovné vlasy, česané na „patku“), 
upnuté džíny a triko se spíše strohými nápisy, boty značky Converse. Časté je 
používání odznaků, tenisových nátepníků, výrazných pásků a dalších doplňků. 
Se subkulturou není spojena žádná politická či ideologická orientace ani nadměrná 
konzumace drog. Členové subkultury se scházejí především na sociálních sítích 
a na koncertech spřízněných kapel. V minulosti bylo emo často spojováno 
s údajně častým sebepoškozováním či dokonce sebevraždami členů této 
subkultury, emo jako hudební a životní styl však toto chování přímo nepodporuje, 
někteří členové se dokonce proti tomuto chování přímo vymezují. 
Chování členů subkultury je vůči okolnímu světu indiferentní, nenese prvky 
agresivního či antisociálního jednání. 

Rizika: možná apatie vůči školním povinnostem, výrazná až provokující image, 
u labilních jedinců známky sebepoškozování 
 
Gothic/Witch 

Hudební a módní kultura vycházející z post-punku a metalu na počátku 80. let 
20. století. Využívá odkazy na „gotické“ romány z 19. století, využívá vizuální 
stránky hororových filmů a ladění temné a melancholické hudby. Je spojena 
především s velmi výrazným zevnějškem, zejména pak výrazným líčením 
(i chlapci), využíváním výhradně černé barvy, stříbrných cvočků, ostnů a jiných 
kovových prvků včetně piercingu. Na většinovou populaci působí úprava 
zevnějšku členů subkultury zcela nepochopitelně a temné ladění u běžné populace 
vyvolává spíše odkazy na psychické poruchy. Je však spíše projevem vysoké 
citlivosti, přemýšlivosti a možné introverze daného jedince. Výrazný zevnějšek 
pak může mít funkci spíše „obranné vrstvy“ vůči okolí než agresivního 
či útočného ladění. Zároveň však tato subkultura může být atraktivní právě pro 
patologické jedince se sklonem k násilí, a přestože sama subkultura jakoukoliv 
formu projevovaného násilí nepodporuje, může být těmito jedinci zneužita. 
Běžní členové však zpravidla jeví spíše zájem o kulturu a umění, často čtou 
beletrii či básně (spíše vážně až tragicky laděné), zajímají se o temné stránky 
existence člověka (např. smrt, násilí nebo deprese), spíše však z „teoretického 
hlediska“.  

Rizika: horší navazování běžných sociálních kontaktů, časté předsudky okolí, 
v ojedinělých případech podpora již existujících patologií – např. depresivita 
či sklon k násilí 
 
Hip-hop 

Jedná se především o hudbu a s ní spojený životní styl. Subkultura vychází z afro-
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amerických a hispánských subkultur předměstí amerických měst ze 70. let 20. 
století. Reflektuje život nižších socioekonomických vrstev bez jasné perspektivy, 
stojících mimo zájem většiny. Hodnotově je subkultura orientovaná proti 
jakýmkoliv formám rasismu, materialismu, sexismu a dalším formám 
diskriminace nebo domnělé redukce života a vztahů na zisk a bohatství.  
Hudba je specifická svou monotónní rytmikou (beat) reprodukovanou 
z gramofonových desek či jiných přehrávačů (které ovládá tzv. DJ, čti dýdžej) 
a odříkávaným, důsledně rytmizovaným a zpravidla rýmovaným textem 
(interpretovaným tzv. MC, čti emsí). Text zpravidla nese poselství, sdělení 
a neslouží jen k prosté konzumaci.  
Členové subkultury nejeví zájem o „kariéru“ v běžném slova smyslu, odmítají 
usilovat o materiální blahobyt, orientují se na vztahy a zaštiťují se proklamacemi 
o dodržování hodnot, jako např. solidarita, humanismus apod. 
Součástí hip-hopové kultury je také graffiti jako další z nástrojů tzv. kultury ulice. 
Původně sloužilo pro označení teritoria pouličními gangy a pro rozšiřování názorů 
politických aktivistů. Hip-hopovou subkulturou je graffiti pojímáno jako 
umělecká forma vyjádření stojící mimo hlavní proud umění. Součástí tohoto 
vyjádření je také malování graffiti na nelegální plochy (většinou zdi dopravních 
staveb, méně již domů), což je projevem pomyslného obsazování městské ulice 
jako „domova“ členů dané subkultury. V řadě měst existují také legální plochy, 
na které je možné graffiti malovat, pro některé je však tato forma neatraktivní 
a dokonce z jistého úhlu pohledu i odporující jejich hodnotám a zásadám. 
S hip-hopovou subkulturou se mnohdy pojí také konzumace převážně 
tzv. „měkkých“ drog, především pak marihuany. Hip-hopová subkultura 
je tvořena společenstvími, zpravidla kolem lokálních „guru“, hudebních skupin 
či alternativních hudebních vydavatelství „labelů“, které pak tvoří tzv. „crew“. 
Ty mezi sebou navazují buď partnerské, či rivalitní vztahy, a vytvářejí tak vnitřní 
lokálně specifickou strukturu v rámci subkultury. 

Rizika: tvorba graffiti (přestupek), konzumace marihuany, dlouhodobá rezignace 
na školní povinnosti – výrazná a dlouhotrvající demotivace 
 
Punk 

Hnutí, hudební a životní styl formovaný v první polovině 70. letech 20. století jako 
protest vůči vládnímu establishmentu a kulturnímu mainstreamu. Ideově vychází 
z hnutí, které v Anglii té doby reprezentovaly postoje dělnické třídy tzv. „na okraji“ 
společnosti nedisponující výrobním a kulturním kapitálem. Punk v sobě zosobňuje 
protest vůči jakékoliv formě státní autority a vůči většinově sdílené hodnotě peněz 
a majetku (viz např. sdílené heslo „no future!“).  
Součástí vnějších znaků hnutí punk jsou velmi výrazné účesy (tzv. „číra“), vysoké 
pevné boty, kožená nebo džínová bunda s cvočky a nášivkami. Není to však 
nutnou podmínkou.  
Hudba se vyznačuje živelnou energií a přirozenou, neškolenou instrumentací. 
Členové hnutí také obsazují neobydlené budovy a na těchto místech zakládají 
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lokální kulturní centra, tzv. squaty (což je fenomén alternativního způsobu života, 
který se nedotýká jen punku, ale i anarchismu a dalších směrů).  
Hnutí již nemá radikální znaky jako v době svého vzniku, někteří členové této 
subkultury se běžně zapojují do společenského života, přesto se však stále jedná 
o významnou subkulturu i v České republice (viz heslo „Punk’s not dead“).  
Hnutí je politicky výrazně levicové, v některých svých podobách splývá s idejemi 
anarchismu, často se vymezuje vůči nejrůznějším formám diskriminace 
a podporuje emancipaci žen. 

Rizika: možná dlouhodobá rezignace na „běžné“ hodnoty, riziko záškoláctví, 
sníženého prospěchu, obtíže s autoritami – zejména nekázeň, drzost, nadměrná 
konzumace alkoholu, okrajově také marihuany, přestupky vůči veřejnému 
pořádku, zejména na politických akcích (zejména pak členové anarchistických 
hnutí, specificky pak hnutí AntiFa) 
 
Ska/Reggae 

Ska je hudební styl s původem na Jamajce vyznačující se rychlou rytmikou 
a pozitivní atmosférou písní. Ve ska jsou často používané dechové nástroje hrající 
v tzv. „sekci“, zpravidla se jedná o trubku, saxofon a pozoun. Později 
se na základě ska (zjednodušeně řečeno jeho „zpomalením“) vytvořilo reggae.  
Ska bylo oblíbené v 70. letech anglickými skinheads (tehdy dělnické hnutí mající 
jen málo společného se současnými skinheads, tak jak je známe z ČR) a mods 
(módní a umělecká subkultura v Anglii v 60. a 70. letech).  
Subkultura je politicky orientována levicově, vystupuje proti fašismu, nacismu 
a jiným formám militarismu a diskriminace, přesto však neužívá politický 
aktivismus jako formu sebeprezentace. Subkultura je vnitřně velmi soudržná 
a kulturně činná.  
Příslušníci se občas označují jako „rude boys“, což je původní název 
pro mladistvé delikventy na Jamajce, v současnosti je však pojem užívaný jako 
odkaz ke kořenům dané subkultury a nemá primárně kriminální obsah. 
Z hlediska image je využívána především černá a bílá barva. Časté je elegantní 
oblečení jako saka, kravaty, košile, často lze zaznamenat černobílý kostkovaný 
vzor na nejrůznějších částech oblečení. 

Rizika: konzumace především tzv. „měkkých“ drog, zejména marihuany, občas 
se vyskytují také syntetické drogy, přestupky vůči veřejnému pořádku, zejména 
na politických akcích 
 
RPG komunity / síťové PC hry 

RPG, tedy Role-playing games jsou epické, dlouhodobé skupinové hry 
odehrávající se ve fiktivním („fantasy“) světě. Specifikum těchto her je to, 
že se účastník věnuje rozvoji vlastní herní postavy, která je součástí světa, jenž má 
vlastní vývoj, důležité milníky a události, a zároveň je také (ve skutečném světě) 
součástí komunity spoluhráčů.  
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RPG lze provozovat jako stolní hry, počítačové hry přes internet či lokální síť 
nebo v přírodě, kde jsou realizovány např. velké bitvy či různá shromáždění 
včetně kostýmů a nejrůznějších rekvizit. Společenství tedy může být virtuální 
i skutečné, tedy fyzické. 
Z hlediska vizuálního či politického nemají většinou tyto skupiny lidí žádný 
jednotící prvek. Z pedagogického hlediska můžeme při silné identifikaci 
s postavou u některých jednotlivců zaznamenat sníženou motivaci k činnostem 
v reálném světě. K tomu dochází zejména tehdy, pokud hráč ve fiktivním světě 
(či v reálné komunitě) dominantně realizuje některé ze svých potřeb 
(např. potřebu úspěchu, dominance, přátelství a lásky). Skutečný svět se pak může 
jevit jako nezajímavý a/nebo nepřátelský. Samotné hry však tento efekt 
nevyvolávají a naprostá většina účastníků dokáže v praxi realizovat své životní 
cíle (v těchto případech má život ve fiktivním světě podobnou funkci a efekt jako 
například sledování televizních seriálů většinovou populací). 

Rizika: možné „vzdálení se“ od reality a postupná ztráta zájmu o školní a jiné 
povinnosti, snížené množství prožitků nejrůznější povahy z reálného světa 
(např. prožitá láska, přátelství, zábava apod.), možná tvorba závislosti při zvýšené 
frekvenci hraní 
 
Skinheads 

Tato subkultura vznikla v Anglii v 60. letech 20. století jako opozice 
k „umírněným“ proudům dělnických a uměleckých subkultur. Členové 
se identifikovali s jamajskými „rude boys“ a příležitostně prosazovali své zájmy 
násilnou pouliční formou. V průběhu 70. let se někteří skinheads začali účastnit 
aktivit namířených proti přistěhovalcům, a tak se původně politicky indiferentní 
skupina postupně stávala více národně orientovaným hnutím. Skinheads 
se tak rozdělili na původní „oi-skinheads“, kteří zastávají levicové názory a ostře 
se staví proti rasismu a nacionalismu (hudebně se orientují na ska, ska-punk), 
a skupinu skinheads, kteří jsou orientováni pravicově, veřejně vystupují proti 
přistěhovalcům, homosexuálům, narkomanům a dalším menšinám vymykajícím 
se jejich představě zdravé součásti národa. V ČR jsou s pojmem skinheads 
identifikovány spíše skupiny vyznávající nacionalistickou, v extrému 
až neonacistickou ideologii, ve skutečnosti však lze za „skinheads“ označit celou 
řadu dílčích názorových a ideologických proudů, které s neonacismem 
a rasistickými postoji nemají nic společného (např. Redskins, S.H.A.R.P. apod.).  
Extrémně pravicové skupiny jsou zpravidla velmi dobře organizovány, vyznávají 
hierarchické řízení a realizují bohatou mezinárodní spolupráci. Mezi jejich 
ideologické cíle patří boj proti imigrantům, homosexuálům a jiným minoritám, 
včetně použití provokativních akcí (např. pochody vyloučenými lokalitami), 
či dokonce násilí, a dále podpora celé řady sociálních témat. 
Členové této subkultury nosí pevné vysoké boty (tzv. kanady), koženou nebo 
džínovou bundu (např. tzv. „křivák“ či „bomber“), časté jsou nášivky, které dávají 
najevo příslušnost daného jedince k nějaké podskupině či ideologii.   
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Tyto skupiny jsou výrazně orientovány na sdílené hodnoty a principy (soustředění 
na „české“ hodnoty a tradice, výrazně např. husitství), vystupují proti 
multikulturalismu a přistěhovalectví, jsou velmi dobře organizováni a vzhledem 
k ilegálnosti některých jejich aktivit jsou také velmi uzavření a vůči sociální 
majoritě nedůvěřiví. 

Rizika: vyšší riziko agresivního chování (např. konflikty s radikálními 
anarchistickými skupinami či Romy); možné podílení se na protizákonných 
aktivitách ve smyslu činností ukotvených v trestním zákoníku v paragrafu 
„Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka“, 
zločinů z nenávisti, popírání genocidy aj. 

Síť partnerů, 
spolupráce 
v komunitě, 

kraji 

Školní metodik prevence s výchovným poradcem, školním psychologem, třídním 
učitelem, se školským poradenským zařízením, v součinnosti s rodiči/zákonnými 
zástupci. Spolupracovat na odhalování příčin a možných negativních dopadů, tj. 
rizikového chování vyplývajícího z příslušnosti k subkultuře může školské 
poradenské zařízení (zejm. SVP a PPP).  

Legislativní 
rámec 

Příslušnost k subkulturám není upravena žádným legislativním předpisem. 
S některými extremistickými skupinami se pojí specifické chování upravené 
trestním zákoníkem, konkrétně: 
§196 trestního zákoníku Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 
§198 trestního zákoníku Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení 
§198a Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv 
a svobod 
§236 trestního zákoníku Omezování svobody vyznání 
§260 trestního zákoníku Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv 
a svobod člověka  

Typ prevence 
(specifická, 

nespecifická) 

Nespecifická a specifická primární prevence 

Preventivní působení v oblasti subkultur je minimálně sporné, a to z důvodu, který 
je zmiňován už v úvodu textu, že příslušnost k určité skupině (třeba menšinové) 
je přirozeným vývojovým krokem v životě dospívajících. Můžeme tedy mluvit 
o prevenci některých rizikových projevů chování, které jsou s určitými 
subkulturami úzce a někdy typicky spjaty.  
Na úrovni nespecifické primární prevence je možné se zaměřit (stejně jako 
v případě projevů jiných typů RCH) na vytváření bezpečného prostředí, v jehož 
rámci se mohou subkultury bezpečně rozvíjet a projevovat. Do této oblasti patří 
podpora otevřenosti k názorům druhých (tolerance k názorové pluralitě), rozvíjení 
dovednosti naslouchat, podpora koheze třídních kolektivů, ale také nastavování 
organizačních a vztahových pravidel uvnitř skupiny (třídy, školní komunity). 
Příslušnost k jakékoliv subkultuře nesmí být zdrojem nebezpečí ani pro jedince, 
ani pro skupinu v jeho okolí, ani pro společnost.  
Specifická prevence se potom může zaměřovat na jednotlivé rizikové faktory 
provázející jednotlivé typy subkultur, tak jak jsou popsány v rámci části Východiska. 
Zásadním krokem pro takové působení by mělo být seznámení se skutečnou 
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historií a vývojem jednotlivých subkultur a informace o jevech, které mohou být 
pro jedince a jeho okolí rizikové.  

Jak 
postupovat 

1) Samotná příslušnost k subkultuře ještě nic neznamená, nenese automaticky 
nebezpečí výskytu rizikového chování. Negativní pohled na danou 
subkulturu může být výsledkem vlastních předsudků. 

- nenechte se zmást vzhledem – to, že někdo vypadá pro dospělého 
nepřijatelně, ještě nemusí znamenat, že se nepřijatelně i chová 

- snažte se akceptovat příslušnost žáka k subkultuře jako jeho vývojovou 
potřebu, nezesměšňujte jej, nekomentujte to, co lze z pohledu dospělého 
jedince považovat za nevhodné či směšné 

- kritizujte chování, nikoliv subkulturu: případnou kritiku směřujte 
na daného jedince a jeho chování, nikoliv na jeho příslušnost k dané 
skupině, nebo snad na skupinu jako celek („to je těmi tvými kumpány 
a tou hudbou, kterou posloucháte“), vytváří to pocit křivdy a „házení 
do jednoho pytle“ 

2) Snažte se o dané subkultuře něco dovědět – pomůže vám to v komunikaci 
s daným jedincem. Naprostá většina dospívajících je vnitřně nejistá, 
proto uvítá spíše přijetí než kritiku – na tu bude reagovat defenzivně. 

3) Možná rizika dané subkultury berte jako možnost, ne jako jistotu. 
- skutečnost, že v rámci dané subkultury existuje zvýšené riziko rizikového 

chování, ještě neznamená, že tak jednají všichni. 
Specifická intervence je řízena povahou rizikového chování (viz doporučený 
postup při závislosti na návykových látkách, záškoláctví apod.). 

Co by mělo být cílem řešení: Cílem řešení by mělo být oddělit příslušnost 
k subkultuře a projevy rizikového chování. Tj. neřešit a nesankcionovat 
příslušnost k subkultuře, ale pouze rizikové chování. Žádná subkultura nemá 
za „povinnost“ brát drogy či chodit za školu. 

Možnosti a 
limity 

pedagoga 

Pedagog se může k žákovi či studentovi „přiblížit“ akceptací žákovy příslušnosti 

k subkultuře a vyjádřeným porozuměním jeho situaci. Měl by být schopen podat 

pomocnou ruku a dát jasné hranice nepřijatelným formám chování. Pokud tento 

přístup nebude účinný, pak je třeba situaci řešit společně s rodiči/zákonnými 

zástupci a poradenským zařízením. 

V jakém 
případě 

vyrozumět 
Policii ČR / 

OSPOD 

Pokud má učitel jistotu, že byl spáchán trestný čin, má ze zákona povinnost 

obrátit se na orgány činné v trestním řízení. Pokud má takovéto podezření, 

zákon určuje školskému zařízení za povinnost nahlásit tuto skutečnost obecnímu 

úřadu, tedy sociálnímu pracovníkovi z orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

(OSPOD). 

Doporučené 
odkazy, 

literatura 

Smolík, J. Subkultury mládeže, uvedení do problematiky. Grada, Praha 2010. 
Souček, T. a kol. Kmeny. Nakladatelství Biggboss, Praha 2011. 
Marcia, J. Development and Validitation of Ego-Identity Status. Personal and 
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Social Psychology Journal, 3, State University of New York, New York, 1966. 
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Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování 

Rizikové chování ve školním prostředí – rámcový koncept 
 

Příloha č. 20 
 

Domácí násilí 
Autoři: Mgr. Martina Hronová, Adéla-Zelenda Kupcová, PhDr. Jana Zapletalová 

Typ rizikového 
chování 

Domácí násilí řadíme mezi typy rizikového chování, které mohou 
ohrozit zdravý vývoj žáků a mít nepřímé dopady do chování žáků.  Má 
negativní vliv na harmonický vývoj dětí a mladistvých zejména 
v oblasti emocionální, vztahové, může ohrozit i zdravý tělesný vývoj. 
Domácí násilí je netypickou formou rizikového chování pro školní 
prostředí, navíc je složité ho přesně identifikovat a správně vyhodnotit 
míru a potřebu podpory z vnějšího prostředí. Špatně zvolená forma 
intervence může mít paradoxně závažné negativní dopady na řešení 
celé situace. Násilí, které se odehrává v rodině, se může projevovat 
v chování žáka a může být jedním z důvodů dalších forem rizikového 
chování (např. záškoláctví, zneužívání návykových látek, 
sebepoškozování, násilné chování aj.). 
  
 
Rodina, v níž se odehrává domácí násilí, představuje rizikové 
prostředí, které má přímé dopady na všechny členy rodinného 
systému, zejména pak na děti. Negativně ovlivňuje vývoj dětí a 
mladistvých zejména v oblasti psychické, sociální a emocionální a 
promítá se do chování dítěte.  
  
Domácí násilí představuje obvykle fyzické, psychické, nebo sexuální 
násilí mezi blízkými osobami, k němuž dochází skrytě v soukromí. Je 
typické, že se intenzita násilného chování v průběhu času stupňuje, 
což snižuje schopnost oběti i agresora toto chování zastavit a pracovat 
na nápravě narušeného vztahu. 
Klí čové charakteristiky domácího násilí: 

• Je opakované.  
• Je neveřejné, probíhá v soukromí domácnosti. 
• Eskaluje. Domácí násilí se stupňuje jak ve svých formách (od 

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

• Role oběti a agresora jsou jasně rozdělené, nezaměňují se. 
• Zcela zásadní pro identifikaci násilí je zneužívání moci a 

kontroly, která v oběti vzbuzuje strach. 
• Pachatel bývá násilný většinou jen ke své oběti, nikoli 

navenek, mívá „dvojí tvář“. Okolí se může jevit sympatický. 
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Pouze část pachatelů je agresivní i navenek. 
• Pachatel považuje svoje chování za ospravedlnitelné, má pocit 

nároku na takové chování. 
• K domácímu násilí dochází v cyklech: znamená to, že se 

střídají období vzrůstání napětí a násilí, období relativního 
klidu a opětovného narůstání tenze a opětovného násilí. 

• Chování oběti je zaměřeno na zajištění přežití (např. 
minimalizace nebo snižování násilí, přebírání odpovědnosti za 
násilí, ochrana násilníka, setrvávání v násilném vztahu). 

Východiska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domácí násilí nabývá různých forem, z nichž všechny jsou škodlivé a 
ohrožují zdravý vývoj osobnosti a vzájemné vztahy mezi blízkými 
osobami.  
 
Psychické násilí 
Patří sem např.: zastrašování, výhružky; zvýšená kontrola; ponižování 
a neustále kritizování; odpírání spánku, sledování, vyhrožování 
sebevraždou, zpochybňování hodnoty jedince a jeho hodnot i 
duševního zdraví; vyhrožování a vydírání; nucení k naprosté 
poslušnosti aj.  
Agresor v rámci psychického násilí mnohdy využívá i další osoby 
(vyhrožování, že děti nebude mít druhá osoba ráda, že jimi opovrhuje; 
ponižování a urážení např. rodičů; vyhrožování násilím vůči dalším 
blízkým osobám aj.). 
Psychické násilí má silné dopady na sebehodnocení a sebevědomí 
oběti, která obvykle po čase přijme sebeobraz, který jí vnucuje 
agresor. To velmi snižuje schopnost danou situaci řešit a opustit 
agresora. 
 
Fyzické násilí 
Jakékoli opakované, násilné projevy mezi blízkými osobami, kdy 
jedna osoba je vždy obětí, druhá agresorem. Fyzické násilí může i 
nemusí zanechávat viditelné následky. Může vést k vážnému ohrožení 
zdraví i života jedince, vždy negativně ovlivňuje jeho psychiku. 
 
Sexuální násilí/zneužívání 
Nejčastějšími formami jsou znásilnění, donucení k odmítaným 
sexuálním praktikám, osahávání aj., může mít ale i verbální podobu 
spočívající ve slovní produkci se sexuálním podtextem nebo v nucení 
ke sledování pornografie apod. Agresor často zneužívá závislého 
postavení oběti. 
 
Ekonomické zneužívání 
Nejčastěji se projevuje v zamezení přístupu k jakýmkoli prostředkům, 
v systematickém nátlaku např. v nátlaku na přepsání nemovitých 
statků, nucení k převzetí dluhů aj. 
 
Sociální násilí/izolace 
Jedná se o formu psychického násilí. Agresor oběť izoluje od její 
rodiny a přátel, zamezuje jí v kontaktu se světem (zákaz vycházek, 
odejmutí telefonu apod.), izoluje ji od informací o vnějším světě a 
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Dítě jako oběť a 
svědek 
domácího násilí 

veřejném dění. 
Ve všech formách domácího násilí může dítě figurovat jako oběť i 
jako svědek, přičemž obě tyto role ohrožují jeho další vývoj, 
psychické zdraví a následný život, zejména vztahy.  
Neexistují přesné statistiky evidující domácí násilí, což vyplývá z jeho 
klíčové charakteristiky – neveřejnosti a také z častého studu oběti. 
Přesto dle odhadů se domácí násilí páchané na dětech týká ročně asi 
40 000 dětí mladších 15 let. S domácím násilím se setká až 38 % 
českých žen a děti jsou v roli svědků až v 90 % případů domácího 
násilí, násilný rodič zaútočí i na své dítě ve 40 – 60 % případů (zdroj: 
Rosa, o.s.). 
 
Děti jsou za svědky domácího násilí považovány, pokud vidí či slyší 
násilné projevy, vidí důsledky (zranění) násilí. Přítomnost dítěte u 
domácího násilí je považuje WHO (Světovou zdravotnickou 
organizací) za psychické týrání dítěte. 
Pokud jsou děti svědky domácího násilí, často se projevují stejně, jako 
děti-oběti. Rovněž i důsledky pro jejich další vývoj a život jsou 
srovnatelné s těmi, s nimiž se potýkají děti, které jsou v roli oběti. 
 
Děti, které jsou vystaveny násilí mezi rodiči, na tuto situaci reagují 
podobnými symptomy, jako děti, které jsou samy týrány a zneužívány. 
Strach a bezmoc totiž zažívají i ty děti, které násilí „jen“ vidí nebo 
slyší. Násilí se totiž dotýká všech členů rodiny a celého jejího 
systému. Pokud se navíc dítě rozhodne oběť bránit, vystavuje se samo 
nebezpečí přímého fyzického, ale i psychického násilí. 
 
Povinnosti a omezení školy 
Včasná identifikace domácího násilí v rodině žáka a studenta může 
vést k dřívější a efektivnější podpoře a intervenci pro děti a jejich 
rodiny. Škola tedy obvykle nemůže být tím, kdo primárně zasahuje do 
řešení situace v rodině. Učitelé ale musí vědět, jak v takových 
případech postupovat, aby jejich intervence násilí v rodině ještě více 
nevystupňovala.  
 
Není úlohou pedagoga, usuzovat na domácí násilí na základě 
svých pocitů, vyvozovat je z chování a projevů dítěte. Pedagog je 
však povinen jednat v okamžiku, kdy se mu například dítě svěří, či 
pokud zaznamená dlouhodobé nezpochybnitelné známky násilí 
páchaném na dítěti (podvýživa, modřiny aj.), (podrobněji viz kap. 
Doporučené postupy z hlediska pedagoga × nevhodné postupy). 
Situaci nemůže řešit pedagog sám, ale vždy s dalšími odborníky. 
Vhodné je obrátit se na nejbližší středisko výchovné péče (podrobněji 
viz kap. Síť partnerů, spolupráce v komunitě, kraji). 
 
Pokud se ukáže, že je dítě obětí domácího násilí, které splňuje 
skutkovou podstatu trestného činu, je zaměstnanec školy povinen 
tuto skutečnost oznámit Policii ČR a OSPOD. Pokud tak neučiní, 
porušuje § 368 Trestního zákona. (podrobněji viz kap. Kdy, koho a 
v jakém případě vyrozumět – škála rizika ve vztahu k typům prevence) 
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Učitel nemůže poskytovat terapeutické služby, nutit dítě k výpovědi či 
intervenovat v rodině. 

Rizikové 
chování 
vyskytující se u 
dětí vystavených 
domácímu násilí 
a protektivní 
faktory  

Rizikové prostředí, v němž dítě, které je svědkem či obětí domácího 
násilí vyrůstá, může vést sekundárně k četným formám rizikového 
chování, jejichž je dítě aktérem. 
Tabulka uvádí nejčastější formy rizikového chování vyskytující se u 
dětí v roli svědků či obětí domácího násilí. Zobrazuje rovněž faktory, 
které působí protektivně a minimalizují nebezpečí rozvinutí dalších 
forem rizikového chování. 
 
Typ rizikového chování Protektivní faktor 
Dítě se učí nezdravé způsoby 
vyjadřování hněvu a agrese. 

Podpora dětí v dovednosti 
vyjádřit a pojmenovat emoce, a 
to i ty negativní jako agresi a 
vztek, přijatelným způsobem. 

Přebírání vzorů chování 
z domova: postoj, že je normální 
nechat si násilí líbit nebo 
naopak, že pouze násilím 
dosáhnu toho, co chci. 

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

Nepřebírání zodpovědnosti za 
své činy a svalování viny za 
vlastní neúspěchy a chyby na 
druhé.  

Pochopení, že každý má vlastní 
zodpovědnost sám za sebe. 

Mohou mít později potíže 
založit vlastní zdravé vztahy, 
pravděpodobnost ohrožení 
pokračováním násilí ve vlastním 
vztahu (např. chlapci z násilných 
rodin se mohou stát těmi, kdo 
týrají a naopak). 

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

Agresivita vůči vrstevníkům, 
zastrašování, šikana. 

Posílení preventivních aktivit 
zaměřených na pozitivní vztahy 
ve třídě, netolerance agresivního 
jednání, šikany. Specifická práce 
např. školního psychologa 
s celou třídou. 

Potíže s přizpůsobením; před 
násilím mohou zkoušet utéct –  
útěky z domova, úniky k drogám 
a alkoholu. 

Posílení sebehodnocení (např. 
individuálně školní psycholog), 
ale i posilování zdravých vztahů 
ve třídě mezi vrstevníky. U 
svědka či oběti násilí specifická 
pomoc externě z rukou 
odborníka. 
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Rizika spojená 
s domácím 
násilím 

Domácí násilí není ojedinělá hádka či konflikt. Jde o opakované a 
promyšlené napadání a používání moci. Navíc se násilí opakuje v 
cyklech a má rostoucí tendenci. Při těchto opakujících se situacích je 
ohrožen nejen psychický stav a sociální vztahy, ale i fyzický stav dětí. 
Ty totiž na systematické týrání a ponižování reagují trvalým napětím. 
Zkušenost s násilím může ovlivnit negativně rozvoj dětského mozku a 
jeho funkcí. Děti mohou mít potíže zejména s koncentrací, učením, 
schopností empatie a s rozvíjením normálních vztahů s druhými. 
 
Vystavení dítěte domácímu násilí má dopad do kvality života dítěte a 
mnohdy přetrvává i do dospělosti. 
 
Dlouhodobé důsledky domácího násilí (platí pro děti-oběti i děti-
svědky): 
Psychické důsledky: 

• snížené sebevědomí 
• posttraumatická stresová porucha 
• psychosomatická onemocnění 
• neurózy, poruchy osobnosti 
• poruchy příjmu potravy 
• únik k závislostnímu chování 
• sebevražedné tendence 
• CAN (Syndrom týraného a zneužívaného dítěte) 
• regresivní chování 
• opožděný psychomotorický vývoj 

 
Důsledky v oblasti jednání a sociálních vztahů: 

• bázlivost, nejistota 
• izolace – nemají žádné kamarády nebo mají odstup ve vztazích 
• tendence opakovat rodinné vzorce (přijetí role oběti X přijetí 

role násilníka – dítě napadá dospělou oběť i sourozence) 
• nedůvěra k druhým (dospělým, mužům, ženám aj.) 
• neschopnost navázat hlubší vztah 
• špatné dovednosti řešit konflikty 

 
Síť partnerů, 
spolupráce 
v komunitě, 
kraji  

Domácí násilí ovlivňuje celou řadu oblastí života rodiny. Rozhodne-li 
se oběť situaci řešit, bude potřebovat pomoc několika institucí. Pro 
efektivní pomoc obětem domácího násilí, ale i jejich dětem, které jsou 
situací v rodině ovlivněny, je nezbytná spolupráce poskytovatelů 
služeb a klíčových institucí a organizací.  
Jedná se o orgány sociálně právní ochrany dětí, které by v případech, 
kdy jsou děti svědky násilí v rodině, měly spolupracovat s Policií ČR, 
soudy, se specializovanými centry pro oběti domácího násilí, 
bezpečnými azylovými domy. Někdy je nezbytná také spolupráce s 
lékaři a zdravotnickými zařízeními, školou atd.  
 
Kvalitní první intervence může významně ovlivnit, zda oběť bude 
spolupracovat a nebude ohrožen její život a život nebo vývoj dětí 
v domácnosti. 
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Pracovnice orgánů sociálně právní ochrany dětí sehrávají klíčovou roli 
v identifikaci ohrožených dětí, nasměrování dětí a jejich matek k 
vyhledání adekvátní pomoci a také k zajištění vhodných podmínek pro 
sociální změnu. Na oddělení sociálně právní ochrany dětí se školy, 
lékaři i oběti domácího násilí obracejí zejména v situacích, kdy k 
násilí v rodině již nějakou dobu dochází a jsou jím ohroženy i nezletilé 
děti (jako svědci násilí mezi rodiči nebo přímo jako oběti). Sama oběť 
se na tyto instituce obrací zejména v případech, kdy se rozhodne 
násilný vztah ukončit a hledá možnosti azylového ubytování, žádá o 
úpravu poměrů k nezletilým dětem nebo se ocitla v sociální nouzi. 
Není neobvyklé, že se oběti násilí na oddělení sociálně právní ochrany 
dětí obracejí v první fázi spíše se zástupnými problémy, neidentifikují 
se s rolí oběti, případně se stydí o násilí hovořit a jako primární 
problém uvádějí jiné důvody.  
 
Na Policii se osoby ohrožené domácím násilím obracejí zejména v 
situacích eskalace násilí a přímého ohrožení (voláním na linku 158) či 
v situacích, kdy akutní ohrožení násilím již pominulo a oběť chce 
podat na pachatele trestní oznámení.  Úloha policie v případech 
domácího násilí spočívá zejména v intervenci a v poskytnutí ochrany 
oběti. Následně probíhá vyšetřování s cílem shromáždění faktů a 
důkazů a zajištění řádné pomoci od dalších organizací. Školy se na 
policii obracejí v případě podezření na trestný čin týrání dítěte. 
 
Lékaři a pracovníci zdravotnických zařízení mohou být jedni z 
prvních, na koho se oběť domácího násilí obrátí, a to zejména v 
situacích bezprostředně po útoku. Oznamovací povinnost mají ale 
lékaři pouze v případě zranění dětí nebo osob, které byly z nějakého 
důvodu svěřeny do péče jiné osoby. Dospělou oběť domácího násilí 
by však měli informovat o možnosti podat trestní oznámení apod. 
 
Domácí násilí je velmi specifický problém, jehož řešení si vyžaduje 
specializovaný přístup. Pro oběti domácího násilí, stejně jako pro 
děti, které byly svědky násilí, je důležité, aby se jim dostalo odborné 
pomoci a péče, a aby poskytovatelé služeb pro tuto skupinu 
ohrožených osob byli vyškoleni a uměli pracovat se specifiky daného 
problému. Ve většině případů poskytují specializované služby pro 
oběti či osoby ohrožené domácím násilím nestátní neziskové 
organizace, prvotní záchyt pak Intervenční centra zřízená v každém 
kraji. 
 
Neziskové organizace - pro oběti násilí a jejich příbuzné: 
Asociace pracovníků intervenčních center (adresář všech center v celé 
ČR): www.domaci-nasili.cz  
DONA linka (nonstop telefonická linka): www.donalinka.cz  
Bílý kruh bezpečí: www.bkb.cz  
ROSA, (centrum pro ženy, oběti domácího násilí): www.rosa-os.cz 
(specializovaná poradna, azylový dům, telefonická krizová pomoc 
602 246 102) 
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Adresář rodinných poraden: www.amrp.cz  
Adresář občanských poraden: www.obcanskeporadny.cz  
Adresář linek důvěry: www.capld.cz  
 
Pomoc pro děti: 
Dětské krizové centrum  Praha   www.ditekrize.cz 
Linka bezpečí dětí a mládeže  linkabezpeci.cz tel.:  116 111 
 
Gaudia (program sociální inkluze pro násilné osoby a osoby mající 
problém se zvládáním agrese): www.gaudia.cz  
 
Triangl - centrum pro rodinu  -   www.csspraha.cz/triangl  
-individuální terapie a poradenství pro děti, dospívající a dospělé 
klienty (vztahové, emoční, komunikační aj. potíže), adaptační a 
intervenční programy pro třídy ZŠ, profesní podpora pedagogům 
 
Dům Tří přání - www.dumtriprani.cz 
azylový dům, pomoc rodinám v přechodné krizi, pro děti se 
syndromem CAN 

Legislativní 
rámec, 
dokumenty 

Trestní zákon 
§ 199 týrání osoby ve společném obydlí 
§198 týrání svěřené osoby 
§ 145 a 146 ublížení na zdraví 
§ 171 omezování osobní svobody 
§ 170 zbavení osobní svobody 
§ 175 vydírání 
§ 177 útisk 
§ 185 znásilnění 
§ 187 pohlavní zneužívání – zneužití osoby mladší 15 let 
§ 367 a 368 neoznámení a nezabránění trestnému činu 
§ 354 nebezpečné pronásledování 
§ 186 sexuální nátlak 
§ 352 násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci 
§ 353 nebezpečné vyhrožování 
 
Občanský zákoník 
§ 751 – 753 – zvláštní ustanovení proti domácímu násilí 
 
Další právní předpisy 
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 44 až 47 
Vykázání -  nově upraveno s platností od 1. 1. 2009  na „Oprávnění 
vykázat z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního okolí“. (vykázání 
pachatele na 10 dní). 
 

Typ prevence 
(specifická, 
nespecifická) 

Primární prevence nespecifická 
Primární nespecifická prevence spočívá v posilování sebevědomí 
dítěte, schopnosti říci „ne“, podpoře funkčních sociálních vztahů aj. 
V rámci prevence by se škola měla zaměřit zejména na rozvoj 
schopnosti řešit konfliktní situace nenásilným a bezpečným 
způsobem. 
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Děti by měly mít informace o nebezpečných situacích, kdo jim a jak 
může pomoci v případě ohrožení, jak a komu mohou telefonovat, 
pokud se cítí ohrožené. 
Děti by měly umět nejen znát své hranice, ale i pojmenovávat a 
vyjadřovat své emoce. 
 
Primární prevence specifická  
Spočívá zejména v seznámení dětí s jejich právy a povinnostmi a to 
adekvátně jejich věku. Děti by měly být seznámeny zejména s tím, že: 

- domácí násilí má různé formy  
- násilné chování v rodině není omluvitelné 
- mýty týkající se domácího násilí (např. ženy si za to mohou 

samy; násilí se týká jen sociálně slabších vrstev; domácí násilí 
se týká jen minima rodina aj.) neplatí 

- za násilí může ten, kdo jej koná, protože si sám volí, jak se 
bude chovat 

- každý má právo rozhodovat o sobě samém 
- každý má právo vyjádřit nesouhlas, pokud se mu nelíbí, co 

druhý dělá 
- nikdo se nesmí dítěte dotýkat se sexuálním podtextem a ani jej 

k sexuálním praktikám nutit 
- na koho se v rámci školy mohou obrátit se svými starostmi 

(školní psycholog, výchovný poradce apod.), jaké existují 
neziskové organizace apod. 

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

Na druhém stupni ZŠ je třeba vysvětlovat: 
- jak vypadají zdravé a nezdravé vztahy  
- hranice ve vztahu, co už je kontrola, slídění, násilí 
- jaké jsou varovné signály začínajícího násilí 
- proč si někdo nechá násilí líbit a nedokáže říci „Stop“ 
- co jsou to genderové stereotypy (např. muž musí být silný, 

chlap nebrečí…) 
- jak se cítit bezpečně ve vztahu, na ulici i doma (prevence 

znásilnění) 
- jak zvládat vztek 
- co je stalking a v čem spočívá jeho nebezpečí 
- zneužívání na sociálních sítích (jaké počínání ve virtuálním 

prostoru je trestným činem; jak minimalizovat riziko sledování 
na sociálních sítích). 

 
Působení na děti, které se s domácím násilím setkali ať již ve 
formě obětí či svědků náleží odborníkům (psychologům, 
terapeutům, příp. psychiatrům), nikoli škole. Pedagog by však (pokud 
ví, že dítě bylo obětí, svědkem násilí) měl toto zohlednit ve svém 
přístupu k dítěti a třídě jako celku – měl by se k dítěti chovat stejně 
jako k ostatním (zbytečně nelitovat apod.), ale zároveň by měl být 
opatrný ve svých výrocích a hodnoceních, aby zbytečně dítěti 
neublížil. 
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Doporučené 
postupy 
z hlediska 
pedagoga × 
nevhodné 
postupy 

Jak se vyvarovat chyb, pokud už s obětí hovoříte: 
• Povzbuďte oběť, aby vyhledala pomoc v organizacích 

pomáhajících obětem domácího násilí. 
• V případě náhlé traumatické situace doporučte vyhledat 

krizové centrum, např. Riaps. 
• Uklidněte oběť, že nebudete o situaci hovořit s agresorem. 
• Sdělte dospělé osobě (obvykle rodič neagresor), že ona musí 

ochránit své dítě před násilím. 
• Jasně si vymezte, kdy už musíte situaci oznámit Oddělení 

sociálně právní ochrany dětí – podezření na týrání dítěte. 
 
 
Doporučené postupy 
Pokud se dítě samo svěří učiteli, měl by mu učitel projevit důvěru, 
nebagatelizovat jeho sdělení, neobviňovat jej ze lži a podpořit jej. Měl 
by jej informovat o tom, že se na domácí násilí (splní-li skutkovou 
podstatu trestného činu) vztahuje ohlašovací povinnost a on musí 
jednat v souladu s ní. 
Není úlohou učitele domácí násilí „diagnostikovat“, ani 
intervenovat v rodině. Rolí učitele je zprostředkovat dítěti 
potřebné informace a přizvat k řešení situace odborníky, kteří se 
dané problematice systematicky věnují. 
 
Když se dítě pedagogovi svěří: 
Klaďte dítěti otevřené otázky, které umožňují, aby Vám svými 
slovy popsalo, co se stalo:  

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

Nepokládejte otázky, které: 
• již obsahují domněnky, co se stalo nebo kdo to způsobil, např.: 

„Tu modřinu máš od toho, jak tě maminka uhodila?“ 
• opakují, co Vám již dítě řeklo, např.: „Jsi si jistý, že to byl 

strýček Pavel?“ (dítě si pak může myslet, že mu nevěříte) 
• se dotazují na to, proč se to stalo (děti si pak často myslí, že je 

z násilí obviňujete) 
Co by mělo v případném rozhovoru určitě zaznít?  

• Násilí a to, co se doma odehrává, není vinou dítěte.  
• Za násilí nemohou ani sourozenci.  
• Za násilí je odpovědný ten, kdo jej vykonává.  
• Je velmi dobře, že se rozhodlo o situaci někomu říci.  
• Nikdo nemá právo se k někomu chovat násilně a to ani v 

rodině, ani když je silnější, ani když je to rodič.  
• Násilí dítě nemůže zastavit samo, ale jen s pomocí okolí, proto 

je tak důležité, že se svěřilo. 
 
 
Pokud se na pedagoga obrátí rodič – oběť domácího násilí, měl by 
jej pedagog odkázat na další odborníky, kteří se této problematice 
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systematicky věnují (viz Síť partnerů). 
 
Nevhodné postupy 
Úlohou školy není intervence v rodině. V případě podezření na 
domácí násilí je zcela nevhodné řešit situaci s možným agresorem 
– tento postup by se mohl obrátit proti dítěti.  
Škola nemůže poskytovat terapeutické služby. 
Pedagog by se měl rovněž vyhnout postupům, které mohou dítě 
poškodit (stigmatizovat, traumatizovat jej apod.), jako je např.: 

- otevřené řešení podezření před třídou; 
- nepřiměřený tlak na dítě, aby hovořilo o problému doma; 
- obvinění ze lži. 

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

Pokud získá pracovník školy hodnověrným způsobem poznatky o tom, 
že někdo připravuje, páchá nebo již spáchal jednání, které lze posoudit 
jako týrání dítěte, má podle platných zákonů tzv. oznamovací 
povinnost. V případě zanedbání této povinnosti nastupuje pro tuto 
osobu trestní odpovědnost za nepřekažení nebo neoznámení trestného 
činu. 
 
Každý, kdo přijde do kontaktu s dětmi v roli obětí násilí, má právo 
obrátit se na orgán sociálně právní ochrany dítěte a upozornit na 
porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské 
zodpovědnosti, nebo na skutečnosti, že na dětech byl spáchán trestný 
čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj 
nebo je podezření ze spáchání takového činu; nebo jsou děti 
ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za 
výchovu dítěte. Jakmile se tedy kdokoli ve škole dozví o násilí 
páchaném na dítěti, pak by toto jeho oznámení orgánům činným v 
trestním řízení mělo být bezodkladné. Souběžně je povinností 
školy informovat také orgán sociálně-právní ochrany dětí. 
 
U trestných činů § 198 trestního zákona (týrání svěřené osoby), § 199  
trestního zákona (týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo 
domě) ani § 187 trestního zákona (pohlavní zneužívání) není ze 
zákona  zapotřebí  vůbec zjišťovat  souhlas poškozeného s trestním 
stíháním pachatele. 
 
Co může dělat učitel, pokud má podezření na domácí násilí a 
zároveň týrání dítěte a rodiče odmítají se školou komunikovat? 
V první řadě by se škola měla snažit komunikovat s obětí domácího 
násilí a přimět jí situaci v zájmu dítěte řešit – například odkázáním na 
centra pomoci pro oběti domácího násilí. Pokud přesto rodič odmítá 
komunikovat, má škola v případě podezření na trestný čin povinnost 
dát podnět policii, informovat OSPOD – sociální pracovnice může 
vyšetření dítěte psychologem nařídit. Psycholog ale nesmí dát zprávu 
o vyšetření učiteli bez informovaného souhlasu rodičů.  Podněty je 
možné dávat i přímo státnímu zastupitelství a jako oznamovatel žádat, 
aby byla škola informována o přijatých opatřeních ve lhůtě do 30 dnů. 
Škola musí popsat skutečný stav, který je příčinou podezření na 
trestný čin a samozřejmě vychází z okolností a ze situace, z jaké se o 
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podezření spáchání trestného činu dozvěděla. Pokud se později trestný 
čin neprokáže, nemůže být pracovník školy odsouzen za pomluvu. 
Navíc  OSPOD musí zachovat mlčenlivost o oznamovateli. 
 
Může dítě samo iniciovat svou ochranu? 
Dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany, školy, školská 
zařízení a zdravotnická zařízení o pomoc při ochraně svého života a 
dalších svých práv. Tyto orgány, právnické a fyzické osoby a 
pověřené osoby jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc. 
Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob 
odpovědných za výchovu dítěte  
 
Škola versus rodiče 
V případech těžkého násilí bývá často řešením rozvod partnerů. Proto 
by měla škola vědět, který z rodičů má dítě svěřené do své péče a 
zejména kdy a za jakých podmínek má druhý rodič soudně či dohodou 
určený styk s dítětem. 
Pokud je styk druhého rodiče s dítětem soudně upraven či omezen 
(např. styk pouze za přítomnosti kurátora), měl by první rodič školu o 
tomto opatření informovat. Rovněž by měl škole poskytnout 
rozhodnutí či dohodu o úpravě styku. Škola pak postupuje v souladu 
se soudním rozhodnutím či dohodou rodičů. 
Pokud se druhý rodič i přes soudem nařízené omezení domáhá styku s 
dítětem na půdě školy, neměla by škola dítě rodiči vydat. Škola by 
v takovém případě měla ihned informovat druhého rodiče. Dále by 
měla doporučit rodiči, který se styku domáhá, aby se pro řešení této 
otázky obrátil na orgán sociálně právní ochrany dětí, nikoli na školu, 
která nemá v kompetenci takové situace řešit a ani je 
zprostředkovávat. Je možné zde odkázat na povinnost žáka, který musí 
dodržovat školní a vnitřní řád a pokyny školy a plnit pokyny 
pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s tímto řádem. 
(srov. JUDr. Pavlíková, I,: Manuál pro učitele ZŠ, ROSA, 2008) 

Možnosti a 
limity pedagoga 

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