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1. Předmět směrnice 

Tato směrnice se zabývá problematiku prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování ve 

škole. 

Škola má podle školského zákona povinnost vytvářet mimo jiné také podmínky pro zdravý vývoj žáků a pro 

předcházení vzniku sociálně patologických jevů a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků při 

vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. 

 

2. Právní východiska 

 § 29 a § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

 Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských 

zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 37 014/2005-25 

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, Čj. MSMT-21291/2010-28   

 Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci šikany ve školách a školských 

zařízení. Čj. MSMT-21149/2016.   

 MŠMT - Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení 

 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže (2013 – 2018) 
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3. Základní pojmy 

 

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

přisuzuje určité negativní vlastnosti či symbolický význam na základě subjektivní percepce židovství.   

 

Extremismus 

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

náboženských a etnických hnutí a ideologií, která směřují proti základům demokratického ústavního státu. U 

studentů/žáků se zpravidla jedná pouze o dílčí postoje a formy podpory, které mají často pouze slabý 

ideologický základ. 

 

Hazardní hraní 

Jako hazardní hraní či hráčství lze označit jakékoliv jednání, které vyžaduje nevratné investice (peníze nebo 

jinou hodnotu) s vidinou zisku založeného na náhodě nebo nejistém výsledku. Součástí tohoto chování je 

představa rychlého získání peněz nebo jiných hmotných výher a nastavení pravidel hazardních her tak, že 

jsou z dlouhodobého hlediska nevýhodné pro sázející a vytvářejí bludný kruh. Ti, kteří hrají, získávají 

patologickou závislost na hře. S tím přichází a rostou finanční problémy, které se hráči snaží vyřešit další 

účastí na hře. To s sebou přináší širokou škálu dalších rizik. 

 

Homofobie 

V nejširším slova smyslu zahrnuje postoje a chování vyjadřující nepřátelství vůči lidem s menšinovou 

sexuální orientací či pohlavní identitou, respektive vůči lidem, kteří vybočují z běžných genderových norem. 

 

Krádež 

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

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

vyskytují ve všech školách a všech stupních vzdělávací soustavy. Stejně jako v předchozím případě, jsou 

důvody tohoto chování různé a pro vypořádání se s daným jevem je nutné se jimi vždy v konkrétním případě 

zabývat. 

 

Kyberšikana 

Forma agrese, která se uplatňuje vůči jedinci či skupině osob s použitím informačních a komunikačních 

technologií (počítačů, tabletů, mobilních telefonů a dalších moderních komunikačních nástrojů), a ke které 

dochází opakovaně, ať už ze strany původního agresora či dalších osob - tzv. sekundárních útočníků (např. 

opakované sdílení nahrávky, opakované komentování apod.).  

 

Návykové látky 

Jedná se o tyto látky: alkohol, tabák, marihuana, těkavé látky (ředidla, lepidla, plynné látky), metamfetamin 

(Pervitin), heroin a syntetické drogy. 

 

Netolismus 

Termínem netolismus označujeme závislost (závislostní chování či závislost na procesu) na tzv. virtuálních 

drogách. Mezi ně patří zejména počítačové hry, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální 

videa, mobilní telefony, televize aj.  

 

Poruchy autistického spektra 

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

projevů chování. V Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN - 10) jsou označovány jako pervazivní 

(všepronikající) vývojové poruchy, mezi které jsou řazeny mj. dětský autismus, atypický autismus, Rettův 

syndrom, Aspergerův syndrom, jiné pervazivní vývojové poruchy, pervazivní vývojová porucha 

nespecifikovaná.   
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Poruchy příjmu potravy 

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

ohrožujícího omezování příjmu potravy až po přejídání spojené se zvracením nebo jinou nevhodnou 

kompenzací energetického příjmu. Pro obě poruchy je příznačný nadměrný strach z tloušťky, nespokojenost 

s tělem a nadměrná snaha o dosažení štíhlosti a její udržení. Další psychické a zdravotní problémy většinou 

souvisí s mírou podvýživy a s intenzitou užívaných „metod“ na zhubnutí.  

 

Preventivní program 

Konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich 

osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Preventivní program je 

založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého 

pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Preventivní program je 

zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je 

průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok je součástí výroční 

zprávy o činnosti školy. 

 

Primární prevence rizikového chování u žáků 

Výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji 

pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací 

osobnosti. Cílem je zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody 

působené jejich výskytem mezi žáky. 

 

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

skupinám definovaným podle biologického, rasového či národnostního původu tyto příslušníky těchto 

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

 

Rizikové chování v dopravě 

Můžeme obecně charakterizovat jako takové jednání, které vede v rámci dopravního kontextu k dopravním 

kolizím a následně k úrazům nebo úmrtím. 

 

Rizikové sexuální chování 

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. 

 

Sebepoškozování 

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

sebevraždy nemá fatální následky a které lze nejlépe chápat jako nezralou, maladaptivní odpověď na akutní 

anebo chronický stres, nezvladatelné emoce či myšlenkové pochody. 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). 

 

Sekta 

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. 
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Subkultura 

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).  

 

Syndrom týraného dítěte – CAN 

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN - Child Abuse and Neglect). Jde o 

jakoukoliv formu týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, která je pro naší společnost nepřijatelná. 

 

Šikanování 

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně 

skupinu žáků.  Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků jedincem nebo skupinou vůči 

jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické 

útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, 

vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. 

 

Školní preventivní strategie 

Dlouhodobý preventivní programe školy. Je součástí školního vzdělávacího programu. Poskytuje podněty ke 

zpracování Minimálního preventivního programu. 

 

Vandalismus 

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

statků, které nepřinášejí pachateli žádné materiální obohacení a pro které pachatel zpravidla nemá žádný 

motiv - většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či pro potřebu odreagovat se. Často k němu dochází pod 

vlivem alkoholu nebo jiných drog. 

 

Xenofobie  
Xenofobní chování je takové, které na základě subjektivně stanovených prvků cizosti (jinakosti) vyvolává 

obavy ze subjektů, které jsou jako cizí pojímány a v krajních případech může vést k jejich poškozování, což 

vyvolává protireakci. 

 

Záškoláctví 

Za záškoláctví je považována neomluvená absence žáka při vyučování (absenci žáka omlouvá pedagogický 

pracovník, nikoliv rodič, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce či plnoletého žáka, vždy 

v souladu s pravidly školy, která musí být uvedena ve školním řádu). Jedná se o přestupek, kterým žák 

úmyslně zanedbává školní docházku. Je chápáno jako porušení školního řádu, současně jde o porušení 

školského zákona, který vymezuje povinnou školní docházku a povinnost žáků do školy chodit řádně a včas. 

Nezřídka je spojeno s dalšími typy rizikového chování, které negativně ovlivňují osobnostní vývoj jedince. 

 

 

4. Dokumentace školy a primární prevence sociálně patologických jevů 

 

Primární prevenci sociálně patologických jevů řeší tyto dokumenty školy 

Směrnice školy – Prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování 

Ucelený dokument, který řeší organizaci a řízení primární prevence ve škole. 

 

Preventivní program 

Dokument školy zaměřený zejména na předcházení rizikového chování žáků, na výchovu žáků ke zdravému 

životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností 

představuje. 
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Školní preventivní strategie 

Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Je součástí školního 

vzdělávacího programu. Vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením 

na nejvyšší efektivitu, jasně definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle, je naplánována tak, aby mohla být řádně 

uskutečňována. Přizpůsobuje se kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy či 

specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje rozdíly ve školním prostředí. 

  

 

Školní program proti šikanování 

Školní program proti šikanování má celoškolní rozměr a zaměřuje se na specifickou prevenci. Jsou do něho 

zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci školy. Program se věnuje výhradně řešení šikany, a to 

prostřednictvím specifické primární prevence a prevence sekundární. 

 

Primární prevence sociálně patologických jevů je dále obsažena v následujících dokumentech školy 

Školní řád (vnitřní řád) 

Popisuje kontrolní a sankční opatření v oblasti rizikového chování ve škole 

 

5. Personální zajištění prevence rizikového chování a odpovědnost pedagogických pracovníků 

Ředitelka školy 

Je přímo zodpovědná za prevenci a za řešení zjištěných projevů rizikových forem chování.  

Vytváří podmínky pro předcházení rozvoje rizikového chování. 

 

Školní metodik prevence – ředitelka školy  
Podílí se na tvorbě preventivního programu školy, kontroluje jeho plnění. 

Podílí se na realizaci aktivit zaměřených na prevenci rizikových projevů chování (záškoláctví, násilí, 

vandalismus, šikanování, …). 

Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. 

Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. 

Provádí individuální a skupinové práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s 

rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání. 

Realizuje aktivity zaměřené na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci 

žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí 

s přijímáním odlišnosti. 

Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, spolupracuje s odbornými pracovišti, 

které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, spolupracuje s odbornými pracovišti 

Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských 

zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a 

realizovaná opatření. 

 

Výchovný poradce 

Není na škole jmenován. 

 

Třídní učitel 

Spolupracuje se školním metodikem prevence (ředitelkou školy) při zachycování varovných signálů, podílí 

se na realizaci Preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě. 

Motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá na jejich 

důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě); 

podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy. 

Zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy se 

zákonnými zástupci nezletilých žáků třídy. 

Získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí. 
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Školní psycholog 

Není na škole jmenován. 

 

Školní speciální pedagog 

Není na škole jmenován.  

 

6. Spolupráce při prevenci sociálně patologických jevů 

Krajský školský koordinátor prevence 
Monitoruje situaci ve školách z hlediska podmínek pro realizaci Preventivních programů a navazujících 

aktivit v oblasti prevence,  

Spolupracuje se školními metodiky prevence. 

Shromažďuje informace o realizaci preventivních programů a o realizaci dalších preventivních, kontrolních 

a represivních opatření v oblasti rizikového chování ve školách a školských zařízeních. 

Provádí kontrolu naplňování preventivních programů a připravuje jejich vyhodnocení. 

 

Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně 

Zajišťuje za PPP specifickou prevenci rizikového chování a realizaci preventivních. 

Zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence, organizuje pro ně pravidelné 

pracovní porady (semináře) a poskytuje jim individuální odborné konzultace. 

Na žádost školy a školského zařízení pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a 

dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem rizikového chování. 

 

Odborný lékař 

Spolupráce se školou v rámci své odbornosti. 

 

Sociální kurátor (sociálně právní ochrana dětí) 

Spolupráce se školním poradenským pracovištěm 

Řešení přestupků (trestných činů) na úseku školství a výchovy mládeže  

 

Policie ČR 

Spolupráce Policie ČR a škol je realizována v rámci prevence sociálně patologických jevů a mnohdy i při 

řešení problémů vzniklých v souvislosti s těmito jevy ve školách a školských zařízeních. 

  

Zákonní zástupci žáka 

Seznamování je s prevencí sociálně patologických jevů. 

Informování zákonných zástupců v případě výskytu sociálně patologických jevů ve škole. 

Aktivní účast zákonných zástupců při řešení případů sociálně patologických jevů. 

 

7. Vzdělávání rámci DVPP při prevenci sociálně patologických jevů 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků obsahuje: 

 Systematické další vzdělávání školního metodika v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 

 Systematické další vzdělávání ostatních pedagogů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky šikanování (školní metodik 

prevence, třídní učitel, nepedagogičtí pracovníci, …) 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky vytváření dobrých vztahů, v podpoře 

a upevňování zdravých třídních norem žáků jako prevenci sociálně patologických jevů. 

 Doplnění školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného chování, šikanování a dalších 

projevů rizikového chování. 

 

8. Školní preventivní strategie 

Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy. 

Vychází z konkrétních podmínek školy. 

Definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle při prevenci a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování. 
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Cílem školní preventivní strategie je: 

 oddalovat, bránit nebo snižovat výskyt rizikových forem chování, zvyšovat schopnost žáků činit 

informovaná a zodpovědná rozhodnutí; 

 pojmenovávat problémy z oblasti rizikových forem chování; 

 pomáhat zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin; 

 podporovat zdravý životní styl, tj. harmonickou rovnováhu tělesných a duševních funkcí s pocitem 

spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha; 

 poskytovat podněty ke zpracování preventivního programu. 

 

9. Preventivní program  

Zásady pro tvorbu preventivního programu: 

Preventivní program je součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, školního 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu pro zájmové 

vzdělávání. 

Vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu. 

Jasně definuje dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle. 

Je naplánován tak, aby byl realizovatelným. 

Je přizpůsobován kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak 

v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje specifika ve školním prostředí. 

Oddaluje nebo snižuje výskyt rizikového chování. 

Zvyšuje schopnost žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí. 

Má dlouhotrvající vliv na změnu chování. 

Pojmenovává problémy z oblasti rizikového chování a případné další rizikové projevy chování. 

Pomáhá zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, cizincům, dětem a 

žákům zdravotně či sociálně znevýhodněným) při ochraně jejich lidských práv. 

Podporuje zdravý životní styl a usiluje o předávání vyvážených informací a dovedností.  

Na tvorbě a realizaci Preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Koordinace 

tvorby a kontrola realizace patří ke standardním činnostem školního metodika prevence – ředitelky školy. 

Podléhá kontrole České školní inspekce.   

 

10. Program proti šikanování 

Program se věnuje výhradně řešení šikany. 

Jsou do něho zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci. 

Tvorba programu proti šikanování je dlouhodobý a trvalý proces. 

  

Školní program proti šikanování se dělí na tyto hlavní součásti:   

 zmapování situace – analýza a evaluace (před a po zavedení programu či opatření a také v jeho 

průběhu);  

 motivování pedagogů pro změnu;  

 společné vzdělávání a supervize všech pedagogů;  

 užší realizační tým (ředitelka, třídní učitelka 1. stupně, vychovatelka družiny a vedoucí učitelka 

mateřské školy);   

 společný postup při řešení šikanování;  

 primární prevence ve výuce;  

 primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování;  

 ochranný režim (školní řád, dohledy učitelů);  

 spolupráce s rodiči (webové stránky školy, a zejména při třídních schůzkách);  

 školní poradenské služby;  

 spolupráce se specializovanými zařízeními;  

 vztahy se školami v okolí. 
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11. Krizový plán pro řešení výskytu rizikového chování 

Krizový plán školy řeší situace a postupy školy při projevech šikany a dalšího rizikového chování žáků. 

 

Zásady pro krizového plánu: 

Krizový plán vypracovává škola individuálně pro žáka, kterému krizová situace hrozí nebo která již nastala. 

Krizový plán obsahuje postupy, které přesně řeší individuální krizové situace, jež mohou nastat. 

Postupy jsou jasně formulovány a jsou závazné pro každého pracovníka školy, určují konkrétní kompetence 

a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců. 

 

Krizový plán obsahuje popis konkrétních kroků při vzniku nevhodného chování, problémového chování či 

problémové situace, vymezení kompetencí a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců, včetně přesného 

stanovení podmínek, kdy a za jakých okolností škola žádá o pomoc jiné odborníky, např. linku 155.  

Krizový plán nesmí obsahovat neadekvátní a neakceptovatelné postupy školy k zajištění bezpečí a ochrany 

zdraví žáků (psychické nebo fyzické tresty, ...)   

 

Za zapracování do vnitřních směrnic školy a školského zařízení zodpovídá ředitelka školy.  

Na zpracování krizového plánu se podílejí určení pracovníci (školní metodik prevence a třídní učitel, 

vedoucí učitelka MŠ). 

 

Záznam o krizovém plánu obsahuje: 

 údaje o cílech plánu; 

 kdo je odpovědný za vyplnění krizového plánu; 

 kdo jej vyplňuje; 

 kde bude uložen; 

 dodržování doporučených pravidel a případných opatření; 

 princip vyhodnocování nastavených pravidel apod.  

 

S krizovým plánem jsou seznamováni odpovědní pracovníci školy, žáci a jejich zákonní zástupci. 

Krizový plán podléhá ze strany školy pravidelné revizi a aktualizaci. 

 

12. Postupy pracovníků školy při projevech sociálně patologických jevů ve škole (viz přílohy) 

01 Návykové látky 

02 Rizikové chování v dopravě 

03 Poruchy příjmu potravin 

04 Alkohol 

05 Syndrom CAN 

06 Školní šikanování 

07 Kybešikana 

08 Homofobie 

09 Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus 

10 Vandalismus 

11 Záškoláctví 

12 Krádeže 

13 Tabák 

14 Krizové situace spojené s násilím 

15 Netolismus 

16 Sebepoškozování 

17 Nová náboženská hnutí 

18 Rizikové sexuální chování 

19 Příslušnost k subkulturám 

20 Domácí násilí 

21 Hazardní hry 

22 Poruchy autistického spektra (PAS) 
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13. Kázeňská opatření při řešení projevů sociálně patologických jevů ve škole 

Kázeňská opatření 

Kázeňským opatřením jsou zejména: 

 podmíněné vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení (nelze uplatnit při povinné školní docházce),  

 vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení (nelze uplatnit při povinné školní docházce), 

 další kázeňská opatření (napomenutí, důtka). 

 

Podmíněné vyloučení žáka a vyloučení žáka 

Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku. 

Může se tedy jednat pouze o žáka střední školy nebo žáka základní školy, který opakoval ročník a je 10. 

rokem v základní škole. 

 

Další kázeňská opatření 

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: 

 napomenutí třídního učitele, 

 důtku třídního učitele, 

 důtku ředitelky školy. 

 

Pravidla pro ukládání napomenutí a důtek jsou součástí školního řádu. 

Třídní učitel neprodleně oznámí ředitelce školy uložení důtky třídního učitele.  

Důtku ředitelky školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody 

prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 

Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy (§ 28 školského zákona).  

 

Zvláště závažné zaviněné porušení školského zákona:  

 jednání spočívající v opakovaných slovních a úmyslných fyzických útocích  

 nejedná o nahodilý incident 

 útoky, které jsou zvláště hrubé, 

 dlouhodobější cílená šikana, 

 jiné činy, avšak pouze takové, které mají obdobnou intenzitu jako činy výše uvedené.  

 

Závažné zaviněné porušení povinností:  

 fyzické či slovní útoky dosahující nižší intenzity,  

 jiná porušení než jen porušení zákona, například hrubá porušení školního řádu.  

 

Postup školy v případě zvláště závažného zaviněného porušení školského zákona:  

1. Ředitelka školy zahájí řízení, ve kterém se projedná závadné jednání žáka. 

2. Z moci úřední zahájí správní řízení (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) o vyloučení nebo podmínečném 

vyloučení žáka. Tento postup se však nepoužije v případě, kdy se jedná o žáka plnícího povinnou 

školní docházku. V takovém případě se nebude zahajovat správní řízení.  

3. Ředitelka školy splní oznamovací povinnost. V případě nezletilého tedy ředitel oznamuje jak OSPOD, tak 

státnímu zastupitelství. Oznámení by mělo být podáno obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu dítěte a 

státnímu zastupitelství příslušnému v místě, kde k jednání žáka došlo.  

 

Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2019. 

V Hodicích dne 8. 8. 2019 

 

Zpracovala:  

 

…………………………………………   ………………………………………………. 

 Mgr. Dagmar Marešová      Mgr. Dagmar Marešová 

            školní metodik prevence      ředitelka školy 


