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Manuály pro učitele  

v rámci prevence SNJ 

ŠIKANA 

 Šikana je opakované úmyslné jednání, které je namířeno proti jinému subjektu a které útočí na jeho 

důstojnost 

 Škola je povinna řešit šikanu ve škole a na akcích pořádaných školou. Mimo školu je to věc policie a 

rodičů. 

 Prokáže-li se zanedbání ředitele školy nebo některého pedagoga, může být právně i pracovně-právně 

potrestán. 

 Diagnostiku a vyšetřování šikany provádí osoba, která je pro tuto činnost vyškolená – ŠMP ve 

spolupráci s vedením školy a třídním učitelem. 

 Pokud je učitel svědkem šikany, prioritní je bezprostřední ochrana oběti (odvést ze třídy) a zajištění 

dozoru ve třídě. Dále se postará o pomoc a podporu oběti a ohlásí záležitost vedení školy a metodikovi 

prevence, který zajistí další postup. 

 Pokud se učitel o šikaně dozví, je nutno věc oznámit vedení školy a následně metodikovi prevence, 

který zajistí další postup. 

 Nedoporučuje se používat slovo šikana, vhodnější je nevhodné chování apod. 

KRÁDEŽE A VANDALISMUS 

 Krádeže, zejména mobilních telefonů a ničení školního majetku jsou nejčastějšími formami 

protiprávního jednání, se kterými se lze v prostředí škol setkat. 

 Je nutno žáky a jejich zákonné zástupce upozornit, že nošení cenných věcí do školy je rizikové chování. 

Přesto škola nese odpovědnost za škodu, způsobenou na těchto předmětech. 

 Dojde – li ke krádeži, je nutno pořídit o události záznam na základě výpovědi poškozeného. 

 Případ se předá orgánům činným v trestním řízení, nebo se poškozenému žákovi doporučí toto učinit. 

 V případě, že je pachatel znám, zejména pokud se krádeže opakují, je třeba nahlásit tuto skutečnost 

orgánu sociálně-právní ochrany a současně předat orgánům činným v trestním řízení. 

 Žák je odpovědný za škody na školním majetku, které způsobil z nedbalosti nebo úmyslně, a proto na 

něm škola požaduje náhradu. 

 Pokud vznikne škoda na školním majetku, je nutno o události pořídit záznam a pokusit se odhalit 

viníka. 

 V případě, že škola viníka zná, může na něm, nebo jeho zákonném zástupci požadovat náhradu. 

 Pokud nedojde k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou 

TABÁKOVÉ VÝROBKY 

 Školní řád zakazuje v souladu se školským zákonem konzumaci tabákových výrobků ve vnitřních i 

vnějších prostorách školy v době vyučování a při akcích pořádaných školou. 

 Je-li žák přistižen při konzumaci tabáku za okolností výše popsaných, je nutné mu v další konzumaci 

zabránit a odebrat tabákový výrobek. 

 Třídní učitel informuje zákonného zástupce nezletilého žáka. 



 Tento přestupek je porušení školního řádu a je třeba vyvodit příslušné sankce. 

 

ALKOHOL 

 Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je 

rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, nebo je v konzumaci alkoholu podporovat. 

 Školní řád zakazuje přinášení alkoholu do školy, jeho konzumaci a současně také vstup do školy pod 

vlivem alkoholu. 

 Je-li žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy, v době vyučování nebo při akcích 

pořádaných školou, je nutné mu v další konzumaci zabránit, alkohol odebrat a posoudit jeho aktuální 

zdravotní stav. 

 Žák je bezprostředně ohrožen na zdraví a životě – škola zajistí nezbytnou péči a pomoc, volá 

lékařskou službu první pomoci a jsou vyrozuměni zákonní zástupci nezletilého žáka.  

 Akutní nebezpečí nehrozí – informovat vedení školy, metodika prevence, sepsat stručný záznam 

(zejména odkud nebo od koho má alkohol) s vyjádřením a podpisem žáka. Jsou informováni rodiče. 

 Žák není schopen další výuky – vyzvat zákonného zástupce, aby si žáka vyzvedl pro zdravotní 

nezpůsobilost pokračovat ve výuce.  

 Při opakovaných incidentech informovat orgán sociálně – právní ochrany dítěte (ohlašovací 

povinnost). 

 Jedná se o závažné porušení školního řádu – sankce. 

 Informovat rodiče i v případě, že je žák schopen zúčastnit se dalšího vyučování. 

 Test na přítomnost alkoholu v případě podezření je možné provést na základě předem získaného 

souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka. O události sepsat stručný záznam. 

 Při zadržení alkoholu u žáka je tekutina odebrána, informováno vedení školy, sepsán stručný záznam 

s podpisem žáka (jestliže odmítne, uvést tuto skutečnost do zápisu) a jsou informováni zákonní 

zástupci. 

 Při jednáních se žáky a sepisování záznamu je doporučena přítomnost třetí osoby (vedení školy, 

metodik prevence, třídní učitel apod.) a dokumentace je předána školnímu metodikovi prevence. 

 

 

OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY (OPL) 

 Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky (omamné i psychotropní), které jsou schopné ovlivnit 

psychiku člověka, jeho sociální chování a ovládací nebo rozpoznávací schopnosti. Patří sem také 

alkohol nebo tabák. Konzumace návykových látek není v České republice považována za protiprávní 

jednání. Jejich užívání osobami mladšími 18 let je považováno za nebezpečné chování. Každý 

nezletilec, který se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánu sociálně – právní ochrany dítěte. 

 Výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace OPL je zakázána bez ohledu na věk žáka a 

prostředí, ve kterém by k tomu docházelo – ohlašovací povinnost. 

 Školní řád stanovuje zákaz užívání OPL, jejich distribuci, přechovávání a rovněž vstup do školy pod 

jejich vlivem 

Konzumace OPL ve škole nebo při akcích pořádaných školou. 

 Je nutné v další konzumaci zabránit, návykovou látku odebrat a zajistit ji (za přítomnosti dalšího 

člena pedagogického sboru vložit do obálky, označit datem, uvést čas a místo nálezu, komu byla látka 

odebrána, jméno svědka, přelepit, opatřit razítkem školy a uschovat ve školním trezoru). 

 Vyhodnotit zdravotní stav žáka. Jeví-li příznaky užití návykové látky, je nutno žáka odvést ze třídy 

na místo, kde je zajištěn dohled dospělé osoby, než si pro něj přijdou rodiče nebo lékařská služba a 

zajistit nezbytnou péči. 



 Vždy je nutno informovat vedení školy a zákonné zástupce. 

 Zákonní zástupci jsou vyzváni, aby si žáka odvedli pro nespecifické zdravotní potíže a nezpůsobilost 

pokračovat v další výuce. 

 Pokud se rodiče pro dítě nedostaví, je nutné sledovat jeho zdravotní stav a případně zajistit lékařskou 

péči. 

 Vždy je sepsán záznam o události. 

 Při opakovaných incidentech škola informuje orgán sociálně – právní ochrany dítěte. 

 Škola nabídne rodičům i žákovi poradenskou službu a případně zajití kontakt na další specialisty. 

 Student je kázeňsky potrestán. Je nutno rozlišit distributora od uživatele. Distribuce je trestný čin, 

užívání OPL je porušení školního řádu. 

 Navádění jiných žáků k užívání OPL je považováno za nebezpečné a protiprávní jednání. 

 Orientační test na přítomnost OPL (ze slin či moči) lze provést na základě předem získaného souhlasu 

zákonného zástupce nebo zletilého žáka. Nutno provést záznam. 

Distribuce OPL ve škole 

 Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání, je zakázána a může být 

kvalifikována jako trestný čin. Množství distribuované látky není rozhodující. 

 Jestliže existuje důvodné podezření, že došlo k distribuci OPL, musí škola o této skutečnosti 

vyrozumět příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. 

 Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a 

orgán sociálně – právní ochrany dítěte. 

 Přechovávání OPL je rovněž protiprávní jednání, přičemž při jeho specifikaci je rozhodující množství 

přechovávané látky. To však nemusí mít vliv na kázeňský postih ze strany školy v souladu se školním 

řádem. O události je vždy sepsán záznam a je informováno vedení školy. Látka je zajištěna podle 

výše zmíněného postupu. 

 Při důvodném podezření, že má student u sebe OPL, je žák izolován a pod dohledem do příjezdu 

Policie ČR. V žádném případě není prováděna osobní prohlídka! 

 Ve všech případech je nutno informovat vedení školy, které rozhodne o dalším postupu.  

 

ŠETŘENÍ A VÝSLECH POLICÍÍ 
Vstup  policie do školy 

 Zaměstnanci školy se snaží o maximálně dobrou spolupráci, vzájemný respekt a vstřícnost. 

 Policista je povinen se prokázat stejnokrojem s identifikačním číslem, služebním průkazem nebo 

odznakem služby kriminální policie. 

 V případě pochybností je možno si ověřit totožnost telefonickým dotazem na pracoviště policie 

 Ředitel školy nebo jeho zástupci se seznámí s předmětem policejního úkonu a důvodů, jež k němu 

vedou. 

Předvolání a předvedení studenta, podání vysvětlení a výslech 

 Policie může vyžadovat podání vysvětlení, provádět výslech, předvolat nebo předvést žáka mimo 

školu. Výslech se provádí zpravidla policisty v občanském oděvu, převezení za použití civilního 

vozidla.     

 Škola zajistí dohled dospělou osobou po celou dobu služebního zákroku i služebního úkonu a to i v 

případě, že je proveden ve škole. Písemně je zaznamenáno číslo policisty, jméno převáženého dítěte a 

datum. Po ukončení procesu je žák předán zpět do školy nebo je předán zákonnému zástupci. 

 Vyrozumění rodičů provádí policista předem (u osoby mladší 15 let informuje také orgán sociálně 

právní ochrany mládeže), v případě, že tak neučinil, informuje rodiče třídní učitel – o způsobu 

vyrozumění se domluví předem s policistou. 

 Policista může úkon provést i v případě, že vyrozumění rodiče nelze zajistit a provedení úkonu nelze 

odložit. 

 V případě, že by vyrozuměním rodičů bylo mařeno vyšetřování, vyrozumí škola zákonného zástupce 

bezprostředně po souhlasu policie. 

 Podle zákona mohou být mladiství vyslýcháni i bez účasti osob vykonávající dohled nad nezletilými. 



 Na požádání policie poskytne ředitel školy vhodnou místnost k šetření žáka ve škole, zajistí také 

pedagogický dozor. 

 Osoby přibrané k výslechu (dozor) mohou navrhnout odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu 

provádění takového úkonu navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu nebo 

pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. 

 Pro děti a mládež platí v plné míře presumpce neviny  

Oznamování trestné činnosti 

 V případě, že je zaměstnanec školy svědkem trestné činnosti nebo se o ní dozví, ohlásí záležitost 

řediteli školy. Je proveden písemný zápis. 

 Škola následně celou věc předá Policii ČR. 

 Trestnou činností se rozumí šíření omamných látek, gamblerství, šikana, týrání, vraždy, loupeže, 

pohlavní zneužívání, znásilnění, majetková trestná činnost apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


