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1 CHARAKTERISTIKA  A VNITŘNÍ ZDOJE ŠKOLY 

1.1 Charakteristika budov 

Škola má celkem tři budovy. 

První budova prvního stupně: disponuje školním dvorem, nemá vlastní jídelnu, a proto 

dochází do budovy druhého stupně, k tělesné výchově využívá místní sokolovnu 

Druhá budova prvního stupně: disponuje školním dvorem s naučnou zahradou, má 

vlastní tělocvičnu, má vlastní jídelnu 

Třetí budova druhého stupně: jako jediná disponuje školním hřištěm, má vlastní jídelnu, 

k tělesné výchově využívá místní sokolovnu 

 

1.2 Charakteristika materiálně technické základny 

Škola organizuje množství zájmových útvarů a nabízí zájmové aktivity organizované 

jinými institucemi, které školám pomáhají. 

Jednorázové akce pořádané základní školou, výborem SRPDŠ a školní družinou: 

- divadelní představení, koncerty, akademie, přátelská posezení, besídky, 

slavnostní odpoledne 

- Mikulášská nadílka, Masopustní rej masek  

- sportovní soutěže, turnaje ve fotbalu, běh parkem, olympiáda v atletice pro první 

stupeň, zimní sportovní den 

- akce zájmových útvarů 

- sportovní dny atd. 

 

1.3 Sociokulturní a národnostní charakteristika žáků (včetně jejího nárůstu, poklesu) 

Školu průměrně navštěvuje patnáct romských žáků a žákyň, tento počet neklesá ani 

neroste. Našimi žáci jsou také Ukrajinci, průměrně dva žáci na školu, a Rusové, jeden 

žák na školu. 

 

1.4 Prostředí (venkovské, městské- velikost) 

Škola je umístěna na okraji města, které spíše působí jako venkovské prostředí. Jedna z 

budov prvního stupně, se navíc nachází v novější městské čtvrti rodinných domků, kde 

mají děti lepší sociální zázemí. Druhá budova je naopak v oblasti sociálně slabších 
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rodin. Na druhém stupni jsou často slučovány do jedné třídy. Všechny děti z našich dvou 

prvních stupňů jsou nuceny od šesté třídy začít chodit do jiné, pro ně nové, budovy.  

 

1.5 Rizikové prostředí ve škole 

Rizikových míst je na budovách více. 

První budova prvního stupně: toalety, dvůr za školou, šatny, přechod do jídelny 

umístěné v jiné budově 

Druhá budova prvního stupně: toalety, dvůr za školou, šatny a přilehlé dětské hřiště. 

Třetí budova druhého stupně: toalety, školní dvůr, venkovní prostor před šatnami, cesta 

na tělocvik do místní sokolovny 

 

1.6 Školní řád 

Školní řád obsahuje oblasti: 

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů 

žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 

1.1. Práva žáků ve škole. 

1.2. Povinnosti žáků ve škole. 

1.3. Práva zákonných zástupců ke škole. 

1.4. Povinnosti zákonných zástupců ke škole. 

1.5. Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s 

pedagogickými pracovníky. 

2. Provoz a vnitřní režim školy. 

2.1. Docházka do školy. 

2.2. Školní budova. 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

3.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků. 

3.2. Ochrana před rizikovým chováním. 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků. 
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1.7 Návaznost ŠPP na výuku 

1. – 2. ročník 

Při vstupu do školy je důležité vzájemné poznávání žáků a učitelů. Je dobré vytváření 

modelových situací, s kterými se děti mohou setkat ve škole i mimo ni. 

Program je zaměřen na: 

• společné stanovení a zažití pravidel pro společné soužití 

• prohlubování dovedností, jak chránit své zdraví 

• zvyšování zdravého sebevědomí žáků 

• zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti 

• vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů 

• nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry 

• rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty formou 

komunitního kruhu  

• rozvoj schopnosti klást otázky, vyjádřit svůj názor, říci „ne“ 

 3. – 5. ročník 

Programy k pozitivnímu ovlivňování zdraví žáků, které je chápáno jako stav tělesné i 

duševní pohody. Programy orientované na prohlubování a upevňování schopností a 

dovedností osvojených při vstupu do školy. V páté třídě dochází k přesunu třídy do 

budovy druhého stupně, žákům se mění pedagogický sbor. Z toho plyne vytváření 

vztahu důvěry mezi učiteli a žáky, vzájemné poznávání a určování pravidel soužití. 

Program je zaměřen na: 

• pozitivní citové naladění a myšlení 

• dodržování životosprávy 

• osvojení dovedností řešit stres 

• schopnost pracovat v kolektivu 

• programy spojené se sportovní činností a aktivním trávením volného času 

•    bezpečně na internetu 

 

Znalosti, dovednosti žáků prvního stupně 

Znalosti 

• léky jsou drogy a pomáhají nám 

• léky musí být užívány dle předpisů, pokud ne, mohou být nebezpečné 
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• léky musí být ukládány na bezpečném místě 

• je zakázáno vlastnit některé omamné látky 

• alkohol a tabák jsou také drogy, přestože vlastnit je není zakázáno 

• některé látky, které bývají v domácnosti, mohou být nebezpečné 

• drogy mají vliv na naše zdraví a mohou změnit to, jak se cítíme 

• pozitivní a negativní stránka drog 

• termíny „užívat“, „zneužívat“, „závislost“, „návyk“ 

• jak pracuje lidské tělo 

• hodnota zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu a nemoci 

• vědět, že učitelé a rodiče mohou pomoci 

Dovednosti 

•  jak se chránit v různých situacích 

• jak získat pomoc pro sebe nebo pro jiné, když je to potřeba 

• jak si zachovat vlastní sebedůvěru 

• schopnost rozlišit co je a není poživatelné 

• dovednosti v oblasti péče o tělo 

6. – 7. ročník 

Dochází k celé řadě změn, přinášející zátěžové situace v tomto věkovém období. Rozvoj 

pubertálního období s celou řadou psychických a fyzických proměn je obdobím 

rizikovým pro nástup oblastí rizikového chování. 

Program je zaměřen na: 

• hlubší vzájemné poznávání 

• prohlubování vztahu důvěry 

• upevňování kolektivních vztahů se včasným podchycením nežádoucího chování 

• trénink obrany před manipulací s uměním říci „ne“ 

• trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí 

• zvládání náročných fyzických a duševních situací 

• aktivní práci skupiny i jednotlivce 

• umění vyrovnat se s neúspěchem 

• zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu (včetně odmítání 

alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování 

• závislostní chování 

•   období dospívání – fyzické změny 
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•    poruchy přijmu potravy 

•    bezpečně na internetu 

8. – 9. ročník 

Program je dobré realizovat výrazně aktivní formou, metodami brainstormingu, diskuse, 

rozhovory, empatie. Program by měl mapovat dosažené výsledky osobnostního a 

sociálního rozvoje, fixovat dovednosti a postoje. Nabízet pozitivní alternativy trávení 

volného času, seznámit žáky s možností, kam se obrátit v případě problému s užíváním 

návykových látek. Dále podporovat sociální komunikace formou komunitního kruhu. 

Pomoci žákům s volbou budoucího povolání, s výběrem vhodné střední školy, či 

učiliště. 

Program je zaměřen na: 

• upevňování vztahů 

• rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí 

• nácvik efektivní komunikace verbální i nonverbální 

• nácvik řešení zátěžových situací 

• přehled životních rizik 

• společenské vztahy, mediální hygienu, vliv reklamy 

• modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů 

• sexualita, rizikové sexuální chování 

• extremismus, fanatismus 

• bezpečně na internetu 

 

Znalosti, dovednosti žáků druhého stupně 

Znalosti 

• úloha léků ve společnosti 

• užívání drog v minulosti a úloha „lidových léků“ 

• pozitivní a negativní účinky alkoholu 

• nebezpečí kouření tabáku 

• další informace o specifických drogách a nebezpečí, které přinášejí 

• experimentování s drogou může mít nebezpečné a nezvratné důsledky 

• potencionální důsledky experimentování s drogou (právní, zdravotní, sociální) 

• chemické složení návykových látek a medikamentů 

• kde získat radu a pomoc, nastanou-li problémy 
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• jak poskytnout pomoc druhým 

• zdraví, nemoc, stavba a funkce lidského těla 

• znalosti péče o tělo 

Dovednosti 

• správné rozhodování 

• vybírat si vhodné osoby a organizace, u nichž lze hledat pomoc 

• budování vlastní sebeúcty a sebeúcty druhých 

• jak odolat možnému tlaku vrstevníků 

• rozvoj nezávislosti a tolerance v osobních vztazích 

• jak řešit konflikty a jak se vyrovnávat s problémy 

• volba správného druhu stravy 

• péče o tělo, tělesná cvičení, hygieny 

• jak poskytovat pomoc druhým  

 

Tematika rizikové chování se začleňuje podle možností do všech předmětů, je 

součástí platných učebních osnov a školního vzdělávacího programu. Je 

upřednostňována forma otevřené výuky, která je využívána k aktivnímu učení. 

Preventivní působení je mezipředmětově koordinováno. 

Klíčové vyučovací oblasti: 

- výchova ke zdraví – tělesná výchova, prvouka, výchova ke zdraví 

- oblast společenskovědní – formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence 

- oblast přírodovědná – biologie, fyziologie, chemie, přírodověda 

- oblast občanské výchovy - občanská výchova, vlastivěda 

- oblast sociálně právní – právní aspekty rizikového chování, postoj společnosti k 

společensky nežádoucímu chování, práva dítěte apod. 

 

2 ŠMP, PREVENTIVNÍ TÝM, VEDENÍ ŠKOLY 

2.1 Funkce ŠMP  

Školní metodička prevence působí na své pozici čtvrtým rokem. Absolvovala 

specializované studium. Průběžně absolvuje kurzy a školení. Je v kontaktu se všemi 

vyučujícími. S třídními učiteli je v kontaktu přes písemnou korespondenci, telefonicky 

či osobními schůzkami. 
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2.2 Školní preventivní tým – školní poradenské pracoviště  

Školní poradenské pracoviště se skládá z ředitelky školy, která zároveň zastává pozici 

výchovné poradkyně (Mgr. Lea Šmídová), dále ze školní metodičky prevence (Mgr. et 

Mgr, Kateřina Drápelová), učitelky prvního stupně, která na škole částečně působí jako 

speciální pedagog (Mgr. Radmila Hostašová). 

Schůze školního poradenského pracoviště probíhají dle potřeby. Poskytujeme rady 

učitelům, rodičům a žákům, v oblastech vymezených naší odborností. Dalším častějším 

spolupracovníkem školního poradenského pracoviště je OSPOD a PPP.  

 

2.3 Možnosti a limity pedagogického sboru 

Pedagogický sbor je v kontaktu s metodičkou prevence. Může se na ní obrátit kdykoliv 

v rámci jejich možností a kompetencí.  

 

3 VNĚJŠÍ ZDROJE ŠKOLY PRO TVORBU ŠPP 

Preventivní program vznikl v rámci odborného studia ŠMP na UK. Dále metodička prevence 

využívá on-line systém evidence preventivních aktivit. Další informační zdroje: web prevence-

info.cz a publikace Programy a intervence školské prevence Rizikového chování v praxi – 

Miovský. 

4 VNITŘNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE 

4.1 odborná literatura 

Odborné publikace ze školní knihovny  

Propagační materiály spojené s rizikovým chováním  

Volně přístupné materiály na internetu,  

např. http://www.zachranny-kruh.cz/pro-skoly/ 

https://besip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti 

metodické pokyny MŠMT volně přístupně na odkazu níže 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-

doporuceni-a-pokyny 

 

4.2 schránka důvěry „důvěrníček“ – vedle nástěnky je umístěn „důverníček“, který 

vybírá školní metodička prevence. Pokud je nutná reakce na dopis vložený žáky, je 

umístěn na nástěnce školní metodičky prevence. 

 

http://www.zachranny-kruh.cz/pro-skoly/
https://besip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti
https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
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4.3 Nástěnka ŠMP – v prvním patře je umístěna nástěnka školní metodičky prevence. 

Na nástěnce jsou důležité kontakty a různé informační letáky či plakáty. Dále jsou 

aktuální informace ze světa prevence a rizikového chování. 

 

5 STANOVENÍ CÍLŮ ŠPP ŠKOLY 

Cíle: Výchovné působení v oblasti chování a prevence šikany.  

Výchovné působení v oblasti konzumace návykových látek. 

Ukazatele dosažených cílů: Zmenšení počtu snížených známek z chování. 

Počet kázeňských přestupků, z důvodu konzumace návykových látek. 

Zdůvodnění cílů: Potřeba vhodného a zdravého chování žáků ve škole i v životě. 

Návaznost na dlouhodobé cíle: Cílem působení v oblasti prevence je dítě odpovědné za vlastní 

chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku. 

 

6 SKLADBA AKTIVIT ŠPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY 

Škola využívá certifikovaný komplexní program „Jdi dál!“, který vede Maják o.p.s. z Liberce. 

Cílem komplexního programu primární prevence je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy 

od 6. do 9. ročníku. Cílem je efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků. 

6. ročník Závislosti, Čas změny 

7. ročník Krása, Návykové látky 

8. ročník Na netu, Sexualita 

9. ročník Za hranou, Rizikové sexuální chování 

 

Dále silný partnerem školy je Městská policie, která u nás organizuje dva programy. První 

program je dnes určen již pro čtvrté ročníky „Kyberšikana a počítačová kriminalita“ a druhý 

program je pro ročníky sedmé Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek. 

Žáci jsou preventivně vzdělávání i v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech. 

V tomto směru spolupracujeme s Hasičským Záchranným Sborem Libereckého Kraje - Územní 

odbor Jablonec nad Nisou. Program je vícefázový. První část se týká druhých ročníků a druhá 
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část šestých ročníků. Program nese název Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a 

ochrany obyvatelstva. 

 

7 DOKUMENTACE A DALŠÍ SOUČÁSTI ŠPP 

7.1 Přílohou školního preventivního programu jsou metodické doporučení k primární 

prevenci rizikového chování u dětí a mládeže vypracované MŠMT. Dále důležité  

psychosociální kontakty pro rodiče a pedagogy. 

 

8 MONITORING A EVALUACE 

Analýza situace školy pomocí monitorování prostřednictvím: 

- schránka důvěry „důvěrníček“ 

- Nenech to být - online schránka důvěry 

- zápisy z výchovných komisí 

Evaluace: 

- zhodnocení v rámci třídnických hodin 

- výchovná poradkyně příležitostně organizuje z pozice ředitelky dotazníky pro 

rodiče, žáky a pedagogy. 

- zhodnocení proběhlého preventivního programu 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha 1 – Psychosociální kontakty pro pedagogy a rodiče 

Příloha 2 – CO DĚLAT- INTERVENCE PEDAGOGA 

Rizikové chování ve školním prostředí – rámcový koncept – školní šikana (zdroj MŠMT) 

Příloha 3 – CO DĚLAT, KDYŽ – INTERVENCE PEDAGOGA 

Rizikové chování ve školním prostředí – rámcový koncept – návykové látky (zdroj 

MŠMT) 

Příloha 4 – CO DĚLAT, KDYŽ – INTERVENCE PEDAGOGA 

Rizikové chování ve školním prostředí – rámcový koncept – sebepoškozování (zdroj 

MŠMT) 
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Příloha 1 

Psychosociální kontakty pro pedagogy a rodiče 

Poradny a centra 

Pedagogicko – psychologické poradny: 

Liberec – Truhlářská 3, Liberec 2, tel.: 482 710 517, 731 488 235 

+ pobočka Frýdlant – Mládeže 884 (budova Gymnázia), tel.: 482 319 288, 601 561 164 

Jablonec n.N. – Smetanova 66, Jablonec, tel.: 602 102 833 + pobočka Tanvald SVČ  

Semily – Nádražní 213, Semily, tel.: 721 128 300, 778 755 210 

+ pobočky Turnov – 28. října 1872; Lomnice nad Popelkou – Fučíka 61 (budova ZUŠ) 

Česká Lípa – Havlíčkova 443/9, Česká Lípa, tel.: 487521673 + pobočka Nový Bor 

 

Speciálně pedagogická centra: 

SPC pro mentálně postižené a kombinované vady – Polní 10, Jablonec n.N., tel.: 480 

003 608, 601 571 781 

SPC pro tělesně postižené – Lužická 920/7, Liberec 1, tel.: 601 568 357 

SPC pro zrakově postižené – Tyršova 1, Liberec 1, tel.: 485 312 875 

SPC pro vady sluchu a řeči – E. Krásnohorské 921, Liberec 14, tel.: 482 416 410 

SPC pro děti s PAS (porucha autistického spektra) – 28. října 1872, Turnov, tel.: 481 

312 140 

SPC při NAUTISu – Českolipská 621/26, Praha 9, tel.: 774 723 785 

 

LIRA – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS, Matoušova 406, Liberec, 

tel.: 724 400 832, 485 109 564 

 

SVP – Středisko výchovné péče Čáp – školské zařízení poskytující preventivně 

výchovnou péči, Na Výšinách 451/9, Liberec, tel.: 482 750 807, 728 145 169 
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DDÚ – Dětský diagnostický ústav v Liberci – preventivně-terapeutické a diagnostické 

zařízení, U Opatrovny 444/3, Liberec, tel.: 485 341 107 (nonstop) 

 

Linky důvěry: 

Linka důvěry Liberec: 485 177 177, 485 106 464, 606 450 044 (platba dle tarifu 

volajícího), skype: linka.duvery.liberec, e-mail: odpovim@napismi.cz 

Linka bezpečí: 116 111 (zdarma), e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz, + možnost 

chatování 

Modrá linka (zaměření na děti a mládež): v provozu denně 9-21h, tel.: 549 241 010, 

mobil: 608 902 410, e-mail: help@modralinka.cz, skype: modralinka, + chatování 

Rodičovská linka (+ pedagogové): 606 021 021 

Linka pomoci obětem: 116 006 (zdarma) 

 

Psychologické služby: 

SVP – Středisko výchovné péče Čáp – školské zařízení poskytující preventivně 

výchovnou péči, Na Výšinách 451/9, Liberec, tel.: 482 750 807, 728 145 169 

RP - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Jablonec nad Nisou, Lidická 

24, tel. 483 320 649 

RP – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Dvorská 445, Liberec 5, tel.: 

485 108 866, 606 167 312 (+ pobočky Turnov, Jilemnice, Semily) 

SKT - Středisko komplexní terapie, Na Výšině 13, Jablonec nad Nisou, tel. 483 316 

341, 777 917 133, 737 450 154 

SKT – Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch, nestátní zařízení, 

nenabízejí krizovou intervenci, vždy nutné objednání, Jáchymovská 385/25, Liberec 10, 

tel.: 485 151 398, 731 722 000 
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Psychologové a terapeuti: 

Jablonec nad Nisou: 

MUDr. Machanderová Jana, Liberecká 15, Jbc, tel.605 263 065 

Mgr. Šmahelová Lucie, Kubálkova 5264/5, Jablonec nad Nisou, te.:607 038 554,  

Email: luciesmahelova@seznam.cz, www.psychologie-biofeedback.cz 

 

Liberec: 

PhDr. Štěpanovič Milan, Tyršova, tel.: 603 112 511 

Mgr. Krtičková Kateřina, U Sila, tel.: 482 411 680 

Mgr. Holub Václav, Klášter, tel.: 737 130 069, 485 312 922 

PhDr. Havlová Jitka, dětská psychiatrie, tel.: 485 101 102 

Mgr. Šuková Hana, psycholog a speciální pedagog, Husova, Liberec, tel.. 777 560 107 

Mgr. Kynkorová Hana, Tovaryšský vrch, Liberec, tel.: 723 952 110 

Mgr. Šolc Petr, Palachova, Liberec, tel.: 721 880 080 

Mgr. Kolářová Vendula, klinický psycholog a psychoterapeut, Klášter, Liberec, tel.: 

606 278 103 

www.cpsinfo.cz 

www.terapie-liberec.cz 

Mgr. Kodýtková Jaroslava, Pavlovická, Liberec, tel.: 721 979 708 

Mgr. Bachmanová Jindra, Moskevská, Liberec, tel.: 774 283 313 

Mgr. Pavelčák Igor, Pertoltice, tel.: 728 022 618 

Mgr. Chvojková Leona, Tkalcovská, Liberec, tel.: 603 207 834 

MUDr. Krtičková Michaela, psychiatr  , Na Perštýně 15, Liberec, tel.: 776 720 826 

 

Psychiatrické služby: 
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DPA – dětská psychiatrická ambulance (centrum), Školní 430, Liberec, tel.: 485 101 

102 

MUDr. Hlavová Eva, Masarykova 9, Liberec, tel.: 482 710 534 

MUDr. Taušová Kateřina, Papírová 525/10, Liberec, tel.: 606 193 913 

MUDr. Vorlová Hana, Masarykova 9, Liberec, tel.: 482 317 867 

MUDr. Krtičková Michaela, Na Perštýně 15, Liberec, tel.: 776 720 826 

Spirála, Na Šumavě 48, Jablonec n.N., MUDr. Matková Renata, tel.: 483 319 106 

MUDr. Čepková, Nemocnice Turnov, tel.: 481 321 274 

MUDr. Stegerová Zdena, Tázlerova 747, Turnov, tel.: 481 322 071 

 

Závislosti: 

Advaita, Rumunská 14/6, Liberec, tel.. 482 750 607 

Pobočka Jablonec nad Nisou, Dlouhá 1376/25: každé úterý 9–17 hodin,  

kontakt: Mgr. B. Mrázová, tel. 732 315 970, e-mail: jablonec@advaitaliberec.cz 

Maják, Konopná 776, Liberec 14, tel.: 484 847 752, 721 376 722 

SVP - Středisko výchovné péče Čáp – školské zařízení poskytující preventivně 

výchovnou péči, Na Výšinách 451/9, Liberec, tel.: 482 750 807, 728 145 169 

Mgr. Pavelčák Igor, Pertoltice, tel.: 728 022 618 

K – centra: Liberec, Rumunská 115/5, tel.: 482 317 373 + Česká Lípa, Hálkova, tel.: 

487 831 545 

Detox - Liberec – nad 15 let – Psychiatrické oddělení KNL, 485 312 229, pro děti 

(jediný v ČR) – Nemocnice Pod Petřínem, Praha, tel.: 257 197 125 

Komunita - Advaita – Nová Ves 55, tel.: 485 146 988 

 

KHS – krajská hygienická stanice, Husova 64, Liberec, tel.: 485 253 111 

 

Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí: 
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Compitum  - terénní sociální pracovnice a koordinátorky dobrovolnické služby 

Kontakt Jablonec nad Nisou: Bc. H.Jiránková – tel. 774 600 923 email: 

jirankova@compitum.eu 

Kontakt Železný Brod:  p. Najmanová - tel. 734 200 353 najmanova@compitum.eu 

Diakonie, Jablonec nad Nisou, kontakt:  M. Albrechtová, tel. 721 008 313  

Romodrom o.p.s.Tanvald – terénní programy, kontakt: : p. Gáborová  734  635 925 

Oblastní charita Most – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, kontakt: Hlavní  1309, 

Smržovka, Bc. L. Bartoš, tel. 606 635 113 email:bartos@charitamost.cz 

Člověk v tísni, předškolní klub, doučování, kariérní poradenství, nízkoprahové kluby, 

Tatranská 597, Liberec, tel.: 731 690 480 

 

Oběti násilí a trestných činů: 

BKB – Bílý kruh bezpečí, Palachova 504/7, Liberec, tel.: 485 150 707, 605 952 852 

Intervenční centrum - centrum pro pomoc obětem domácího násilí, veškeré služby jsou 

bezplatné, anonymní a diskrétní, Tanvaldská 269, Liberec 30, tel.: 482 311 632 

 

D.R.A.K. – občanské sdružení – pro děti, mládež a dospělé s tělesným postižením, 

pečující, osoby a rodiny, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, Liberec, Oblačná 

450/1, tel.: 485 102 668 

Kontaktní místo Tanvald , U Školky  579, tel. 773 666 095,702 020 398, 607 013 204, 

email: synovcová@sdruzenidrak.org. 

Občanská poradna, Spolkový dům, Jablonec n.N., tel.: 775 077 618 

Probační a mediační služba, účinné a společensky prospěšné řešení konfliktů spojených 

s trestnou činností, zajišťování efektivního a důstojného výkonu alternativních trestů a 

opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality, 

nám. Dr. E. Beneše 585/26, Liberec, tel.: 485 244 447, 737 247 434 

Jablonec nad Nisou: Podhorská 62, tel.: 483 311 236 
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Příloha 2 

CO DĚLAT- INTERVENCE PEDAGOGA 

Rizikové chování ve školním prostředí – rámcový koncept 

 

Příloha č. 6 

Školní šikana 

Definice 

rizikového 

chování 

Dokument je tematickou přílohou Metodického doporučení k primární 

prevenci rizikového chování u dětí a mládeže  

(č. j. MŠMT 21291/2010-28), dále jen MD MŠMT 2010. Navazuje na 

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci 

a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-

21149/2016), vydaný v r. 2016 (dále jen MP MŠMT 2016). Součástí jsou 

nejdůležitější informace z MP MSMT 2016, aktualizované o nová zjištění 

a studie.  

Cílem této tematické přílohy (stejně jako MP MŠMT 2016, z něhož 

z větší části vychází) je pomoci porozumět fenoménu šikany, možnostem 

jak mu předcházet a jak na něj efektivně reagovat, pokud k jeho výskytu 

dojde.  

Definice šikany 

Záměrem tohoto dokumentu je věnovat se tématu šikany mezi dětmi 

a dospívajícími v průběhu školního vzdělávání.  

Šikana je forma násilí (agrese), která ve škole ohrožuje naplňování zásad 

a cílů vzdělávání. Při jejím výskytu dochází k narušení pocitu bezpečí 

žáků a/nebo pedagogů. I při relativně malé intenzitě šikany může u žáků 

i pedagogů, kteří šikanou prošli, docházet k závažným psychickým 

traumatům. Výzkumy prokázaly negativní vliv šikany nejen na psychický 

stav všech zúčastněných, na vztahy ve škole, ale také na výsledky žáků 

v učení (Sandoval a kol., 2014); na úkor šikany se také zkracuje čas 

strávený výukou. Zároveň poznatky jasně ukazují, že tam, kde se věnuje 

náležitá pozornost kvalitní prevenci šikanování, její výskyt významně 

klesá. Školy mají být připraveny šikaně předcházet, rozpoznávat ji 

a efektivně na ni reagovat (MŠMT, 2016).  

Šikanování je agresivní chování dítěte, žáka/žákyně, studenta/studentky 

(dále v textu pouze „žák“) vůči jinému žákovi, případně skupině žáků. 

Jedná se o opakované (nikoliv nutně) chování, které je založeno na 

vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle skryté snaze ublížit fyzicky, 
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emocionálně a/nebo sociálně. Šikana je charakteristická nepoměrem sil, 

bezmocností oběti, nepříjemností útoku pro oběť a samoúčelností agrese 

(MŠMT, 2016).   

 

Podoby šikany (MŠMT, 2016):  

 Přímá šikana může mít podobu fyzickou (např. bití, plivání, tahání za 

vlasy, nevhodné doteky apod.) nebo nefyzickou, tj. verbální (např. 

vulgární nadávky, sexuálně nevhodný jazyk, zraňující komentáře 

k rase, národnosti, etnicitě, náboženství nebo sexualitě, kruté 

a zraňující komentáře na osobní vzhled nebo povahu, výhružky, 

násilné a manipulativní příkazy - agresor nutí oběť k různým 

nepříjemným činnostem a úkolům např. psát za někoho domácí úkoly, 

nosit a odevzdávat svačinu či kapesné atd.); nebo neverbální (tj. 

urážlivá gesta a zvuky, zírání, vysmívání se žákovi, používání 

zastrašujících nebo výhružných výrazů ve tváři, nebo v řeči těla, 

bouchání nebo házení předmětů, ničení/schovávání/kradení věcí nebo 

učebních pomůcek apod.).  

 Nepřímá šikana má za cíl způsobit emocionální a psychologické 

utrpení a poškodit sociální status oběti. Tato šikana je vykonávána 

způsobem, kdy útočník působí bolest tak, aby to vypadalo, že žádný 

takový záměr ve skutečnosti nemá. Hlavní agresor k útoku často 

využívá prostředníka, neútočí přímo. Nepřímá šikana je většinou 

nefyzická, nicméně v některých případech může být také třetí strana 

manipulována do situace, kdy má zapříčinit fyzické ublížení. 

Nefyzické formy nepřímé šikany pak mohou zahrnovat záměrnou 

ignoraci nebo izolování žáka, skryté ničení nebo krádež osobních věcí, 

rozšiřování zákeřných pomluv a lží, neoprávněná nařčení ze 

sexuálního obtěžování, ničení pověsti a reputace, ponižování před 

ostatními žáky i pedagogy, nepříjemné sexuální provokace.  

 Jednou z forem šikany je v současné době také elektronická šikana, tj. 

kyberšikana, která může mít podobu např. zakládání falešných 

profilů na jméno žáka s dehonestujícím obsahem, prezentace 

ponižujících videí na portálech, jako je youtube.com nebo 

facebook.com a jiné, prezentace zraňujících komentářů na webu, 

rozesílání vulgárních nebo výhružných koláží s tváří žáka či 

příslušníků jeho rodiny, výhružné SMS nebo e-maily apod. 

V současnosti jde o jednu z nejčastějších forem šikany, proto je jí 

věnován samostatný dokument. (viz podrobněji samostatnou přílohu 

č. 7 Kyberšikana). 
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Specifickou podobou je šikana zaměřená na učitele. Téma je podrobně 

rozpracováno v MP MSMT 2016, není obsahem této tematické přílohy. 

Obě formy šikany (kyberšikana a šikana zaměřená na učitele) se ovšem 

často vyskytují ve školních kolektivech, kde je zároveň i problém se 

šikanou mezi žáky.  

Co šikanování není? 

Za šikanování se nepovažuje škádlení a jednorázová agrese. U žáků se za 

šikanování nepovažuje škádlení nebo agrese, které nemá znaky 

šikanování, a kde chybí nepoměr sil. Hranice, která odlišuje šikanování 

od škádlení nebo agrese, bývá někdy nezřetelná. Jedním z rozlišujících 

prvků je schopnost žáka škádlení opětovat, bránit se mu, zastavit ho. Ve 

chvíli, kdy se žák škádlení nebo agresi neumí nebo nemůže bránit, cítí se 

bezradný a bezmocný, a přesto škádlení nebo agrese pokračuje, pak toto 

chování přerůstá v šikanu. Viz Příloha Rozdíl mezi škádlením a šikanou. 

Výskyt šikany  

Výskyt šikany ve školách byl v minulosti v různých studiích v ČR uváděn 

od 10 % (Craig a kol., 2009) do 41 % (Havlínová, Kolář a kol., 2001). 

Rozporuplné výsledky pravděpodobně souvisely s odlišnou metodologií 

výzkumů. Z novějšího výzkumu týkajícího se agresivity dětí ve školách 

vyplynulo, že pětina dětí byla obětí šikany a pětina dětí byla původcem 

šikany, jednalo se o výzkum provedený mezi dětmi v 7. – 9. třídě a také 

s učiteli (Csémy a kol, 2013, 2014).  

Důsledky šikany 

Šikana přináší různorodé následky, které bývají dlouhotrvající 

a negativně ovlivňují oběti i pachatele (a nejen je, ale i celý školní 

kolektiv). Oběti šikany mají vyšší riziko rozvoje duševních problémů 

a poruch v dospělosti. Psychologické následky v dospělosti mohou 

zahrnovat potíže v sociálním fungování, internalizaci stálého očekávání 

ohrožení nebo úzkost v mezilidském kontaktu. U zranitelných jedinců 

může šikana vést k depresivní poruše, sebevražedným myšlenkám, 

poruchám příjmu potravy, poruše osobnosti i psychotickým poruchám. 

Pravděpodobnost výskytu sebevražedných myšlenek je u obětí šikany 

2x vyšší v porovnání s nešikanovanými. Somatické následky se projevují 

v podobě celé řady psychosomatických příznaků.  

U pachatelů šikany je vyšší riziko rozvoje antisociální poruchy osobnosti, 

a to více než už dětí s rodinnými nebo sociálními problémy (Sandoval et 

al., 2014). Jedná se o klíčový faktor ve vzniku všech forem antisociálního 

chování. Je nutno ovšem mít na paměti, že pachatelé šikany s výraznými 

projevy antisociálního chování bývají zároveň i obětmi šikany, tzv. 
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agresivní oběti nebo bully victims (Sobotková, Osecká, Jelínek et al., 

2012).  

Také je potřeba si uvědomit, že šikana v kolektivu má mít negativní 

psychický dopad i na ty, kteří nebyli přímou obětí nebo pachatelem 

šikany, ale byli v pozici přihlížejících, kteří šikanu nedokázali zastavit 

nebo ji nepřímo umožňovali. Jedná se o problém celého kolektivu, v němž 

se šikana objevila.  

Mechanismy, které se podílejí na vlivu šikany na pozdější psychické  

i tělesné zdraví, zůstávají nejasné, školní šikana a psychopatologie se 

mohou vzájemně ovlivňovat různými způsoby: (a) psychopatologie může 

být příčinou budoucí šikany, (b) šikana může vést k budoucí 

psychopatologii, (c) body (a) i (b) mohou být pravdou, pokud jde 

o řetězec opakovaných vzájemných interakcí v bludné spirále, která může 

začínat jedním či druhým bodem. Podle většiny odborných prací je ovšem 

psychopatologie spíše důsledkem než příčinou šikany (Sandoval et al., 

2014). 

Východiska pro 

pomoc 

Odpovědnost školy za bezpečné prostředí a ochranu žáků 

Škola má ze zákona jednoznačnou odpovědnost za vytváření a udržování 

bezpečného prostředí, za ochranu žáků a jejich zdraví a za předcházení 

vzniku jakýchkoli forem rizikového chování ve škole, tedy i šikany. 

V otázce šikany je stěžejním úkolem školy předcházet jejímu vzniku, tedy 

nastavení a uplatňování takových mechanismů, které jsou ověřené 

v účinné prevenci (viz kapitola Prevence šikanování).  

Šikana se odehrává v kontextu vztahů ve třídě a má tendenci se 

prohlubovat. Postupuje od mírných, převážně psychických forem násilí, 

až po tzv. dokonalou šikanu, kdy se šikanování stává ve třídě normou  

a může prorůst až do oficiální struktury školy (podrobněji viz Příloha  

č. 1 Stadia šikanování a náročnost intervence). Škola zachytí, vyšetří  

a učiní následná opatření u počátečních stadií šikany. V případě 

pokročilých stadií škola co nejrychleji zastaví ohrožení žáka nebo 

pedagoga, zabrání dalšímu rozvoji šikany, zajistí bezpečí pro všechny 

zúčastněné a zajistí řešení (zpravidla za pomoci externích odborníků). 

Právní řešení šikany je až na posledním místě, pokud nástroje prevence  

a intervence selhaly (MŠMT, 2016). Legislativní ukotvení šikany viz 

kapitola Legislativní rámec šikany, v jakém případě vyrozumět Policii ČR 

a OSPOD.  

Většina obětí šikany a jejích svědků se snaží situaci udržet co nejdéle 

v tajnosti, bojí se někomu svěřit. Důsledkem může být podcenění 

závažnosti a rozsahu výskytu šikany nebo obtížné nalezení útočníků. 

Proto je v prevenci velmi důležité zaměřit se specificky na identifikaci 
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rizikových znaků a signálů pro výskyt šikany. Důvody pro skrývání ze 

strany obětí a svědků mohou být různé: zkušenost žáka s reakcí dospělých 

na problém mohla být v minulosti problematická, stud žáka za to, že se za 

sebe nedokázal postavit a ubránit se, strach z odplaty agresorů, strach z 

reakce zákonných zástupců žáka (dále jen „rodič“), ponížení, pocit, že mu 

nikdo nebude věřit, že ztratí své poslední kamarády, když bude žalovat, 

nedůvěra, že se v důsledku oznámení situace může vůbec změnit apod. 

(MŠMT, 2016). 

Důvodem nebo obsahem šikany může být jakákoli odlišnost žáka 

např. fyzická zdatnost (fyzicky slabý žák apod.), vzhled (nosí brýle 

apod.), hmotnost (má nadváhu apod.), akademické ambice, barva pleti, 

tělesná neobratnost, inteligence – snížení rozumových schopností nebo 

naopak nadání, jazyková/komunikační bariéra, socioekonomická 

odlišnost, psychická odlišnost (bojácnost, přecitlivělost apod.), speciální 

vzdělávací potřeby žáka (žák s autismem, poruchami v chování apod.).  

Šikana může mít také specifický obraz, odehrává-li se ve vztahu k žákům 

z důvodu etnicity (v ČR bývá v této souvislosti nejčastější šikana vůči 

žákům romského původu), rasové nebo národnostní příslušnosti, 

náboženského vyznání nebo víry, sexuální orientace (nejčastěji tzv. 

homofobie) apod. Problematice rasismu se věnuje příloha č. 8 

Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus MD MŠMT 2010), 

taktéž problematika homofobie je zpracována v samostatném dokumentu 

(příloha č. 9 Homofobie).  

Je proto důležité umět rozpoznat přímé a nepřímé signály šikanování, 

které bývají obvykle nenápadné, viz Příloha 4.  

Odkrytí šikany však samozřejmě nestačí. Pro účinné řešení šikany je 

potřeba znát teoretické ukotvení a doporučené postupy a vyvarovat se 

postupů vyhodnocených jako nevhodné. Jestliže se při řešení šikany 

nerozlišují vnitřní stadia šikany a nepracuje se s pravými formami 

šikanování, potom snaha o řešení může být riziková a chybná. 

Jak postupovat 

při řešení šikany 

Jak postupovat při řešení šikany (MŠMT, 2016) 

Preventivní opatření školy směřují k minimalizaci rizika výskytu šikany. 

Škola ale musí být připravena i na situaci, kdy se přes všechna opatření 

šikana objeví. Pro takové případy má škola připravené postupy a tyto 

postupy má zpracované ve svém krizovém plánu, který je součástí 

Preventivního programu školy. Postupy jsou jasné a závazné pro každého 

pracovníka školy. Účinná intervence vyžaduje od toho, kdo ji poskytuje, 

zkušenosti s fungováním skupinové dynamiky a vedením rozhovoru. Je 

důležité, aby škola disponovala pracovníky, kteří si tyto kompetence 

rozšířili dalším vzděláním (MŠMT, 2016).  
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Podrobnější informace k tématu včetně konkrétních příkladů řešení 

šikany lze nalézt v odborné literatuře a na internetových stránkách 

projektů věnujících se prevenci rizikového chování včetně šikany viz 

Literatura a webové odkazy. 

Vnitřní vývoj šikanování 

Školní šikanování má svůj zákonitý vnitřní vývoj. První stadium se 

v podstatě odehrává v jakékoli skupině. Jde o mírné, převážně psychické 

formy násilí, kdy jde o odmítání, nekomunikaci, pomluvy, intriky vůči 

některému, zpravidla neoblíbenému a nejméně vlivnému členu skupiny. 

Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko 

dalšího negativního vývoje. V dalším stadiu dochází ke stupňování 

manipulací, objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese 

a ostrakizovaný žák slouží pro odreagování napětí skupiny. Třetí stadium 

je už klíčové, kdy se vydělí jádro útočníků a systematicky začne šikanovat 

nejvhodnější oběti. Následně ale dojde k bodu zlomu, kdy se šikanování 

stane nepsaným zákonem a celá skupina se stává krutou. V pátém stadiu 

se šikanování stane skupinovým programem (podrobněji viz Příloha č. 1 

Stadia šikanování a náročnost intervence). 

Škola posoudí a odhadne závažnost situace. Existuje zásadní rozdíl ve 

vyšetřování a řešení počátečního stadia (tj. prvního, druhého a třetího) 

a pokročilého stadia (tj. čtvrtého a pátého). Pedagogové, především 

školou pověřený a vyškolený pedagog pro prevenci a řešení šikany  

(např. školní metodik prevence), by měli zvládnout počáteční šikanu, tj. 

první, druhé a někdy i třetí stadium (struktura postupu uvedená v Příloze 

č. 6 Postupy pro vyšetření a řešení šikany). V případě potřeby se škola 

obrací na externí odborníky.  

Při vyšetřování a řešení pokročilé šikany se škola obrátí na externí 

odborníky na šikanu, kteří jsou vybaveni pro řešení třetího, ale i čtvrtého 

a pátého stadia. Jeden typ pokročilé šikany – výbuch skupinového násilí, 

tzv. školní lynč, je výjimkou. Zde nelze čekat na odborníka, oběti hrozí 

těžké poškození zdraví, kromě toho později to již nelze vyšetřit. Z tohoto 

hlediska musí mít každá škola krizový plán obsahující předem 

promyšlené kroky, role a úkoly členů týmu (struktura postupu je uvedená 

v Příloze č. 6 Postupy pro vyšetření a řešení šikany). 

Je zapotřebí brát v úvahu, že celá situace může být zcela odlišná od 

toho, jak se na první pohled jeví. Proto by chování nemělo být 

označováno ihned v prvopočátku při oznámení nebo po odhalení  

za šikanu (může se jednat o jiný typ rizikového chování), a neměly by být 

činěny unáhlené úsudky o charakteru chování, o tom, kdo je útočník či 

oběť apod. Pro vytvoření úsudku o situaci je zapotřebí získat více 

informací z různých zdrojů. 
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V případě podezření na spáchání trestného činu či přestupku 

kontaktuje vedení školy Policii ČR a dále postupuje v součinnosti s ní (viz 

kapitola Legislativní ukotvení problematiky šikany). 

Při řešení by měl být kladen akcent na to, že žák, který je obětí šikany, 

není jejím viníkem a neměl by tedy být důsledky řešení znevýhodněn. 

Je tedy důležité se samotným žákem probrat,  

co škola může udělat pro to, aby se zase cítil bezpečně.  

Po celou dobu řešení škola zajišťuje ochranu informací a informátorů, 

jasně vyjadřuje negativní postoj k násilí a ukazuje, že toto téma 

považuje za vážné. 

Součástí řešení pak musí být vždy nastavení ozdravných mechanismů 

pro všechny, kteří se šikany účastnili, a dále pro celou skupinu (třídu). Pro 

nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním 

kolektivem. Je nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří 

přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina či menšina). 

Doporučuje se dále pracovat s agresorem (vedení k náhledu na vlastní 

chování, motivy apod.) i s obětí šikany. V případě potřeby doporučit 

zákonnému zástupci péči dítěte v pedagogicko-psychologické poradně, 

středisku výchovné péče nebo jiných odborníků – klinických psychologů, 

psychoterapeutů nebo psychiatrů, případně převedení do jiné třídy.  

Škola eviduje projevy šikany a dále reviduje preventivní postupy, 

bezpečnostní a krizové plány a nastaví taková opatření, aby bránila 

návratu rizikového chování. 

Při řešení by se škola měla vyvarovat těchto nevhodných postupů: 

 přehlížení, bagatelizací agresivního nebo násilného chování,  

 odkazování na to, aby si oběť svoji situaci řešila sama, „postavila se 

jí“,  

 nucení žáků, aby veřejně řekli, co viděli nebo se veřejně ihned na 

místě omlouvali, 

 vedení rozhovoru s žákem o situaci před ostatními žáky, vedení 

rozhovorů žáků zapojených do šikany společně, 

 nedostatečného vyhodnocení závažnosti problému a z toho plynoucí 

volby neadekvátních postupů nebo nepřiměřeného trestu, 

 emotivního řešení problému (k řešení problému je třeba přistupovat 

věcně), 

 agresivního řešení problému (např. násilím), 

 příliš autoritativního řešení (např. zastrašováním nebo 

vyhrožováním), což může vést spíše ke zhoršení situace, případně 

ke skrytějším formám šikany, nebo i k jinému rizikovému jednání,  
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 předjímání recidivy útočníka, 

 řešení i méně závažného rizikového chování v součinnosti s policií 

(zbytečná kriminalizace útočníka), 

 automatického obviňování oběti (sekundární viktimizace), 

 vyhýbání se problematickým aktivitám jako zdrojům budoucí 

šikany. 

Nápravná opatření 

Škola má k dispozici pro zastavení násilí agresorů nápravná opatření, 

z nichž některá přicházejí při šikanování v úvahu: 

 výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka 

ředitele školy; podmíněné vyloučení a vyloučení ze školy - nelze 

použít v případě žáka, který plní povinnou školní docházku); 

 umožnění individuálního výchovného plánu agresora; 

 převedení do jiné třídy, pracovní či výchovné skupiny (je třeba 

individuálně posoudit efektivitu tohoto opatření, aby nedošlo 

k přesunutí šikany do nového prostředí a podmínek); 

 vyloučení ze školy při mimořádně závažné šikaně a opakované 

šikaně po rozhodnutí výchovné komise – nelze použít v případě žáka, 

který plní povinnou školní docházku;  

 doporučení rodičům, aby spolupracovali s ambulantním střediskem 

výchovné péče nebo umístili žáka do pobytového oddělení střediska 

výchovné péče;  

 podání návrhu orgánu sociálně-právní ochrany dětí k zahájení práce 

s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření 

s následným umístěním v diagnostickém ústavu. 

Řešením situací komplikovaného chování žáků se zabývá materiál 

MŠMT s názvem „Využití právních opatření při řešení problémového 

chování žáků na školách“, který je zveřejněn na webových stránkách 

MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyuziti-

pravnich-opatreni-pri-reseni-problemoveho-chovani.   

Podrobnější informace k možnostem právního řešení problematiky šikany 

ve školách je zpracováno v metodickém dokumentu „Poznámky k 

možnostem právního řešení problematiky šikany ve školách“, který je též 

zveřejněn na webových stránkách MŠMT: 

http://www.msmt.cz/file/37239/ a který seznamuje školy s možnostmi 

preventivních, kázeňských a sankčních opatření při výskytech šikany ve 

školách. 

Ochrana dětí před šikanou v předškolním vzdělávání  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyuziti-pravnich-opatreni-pri-reseni-problemoveho-chovani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyuziti-pravnich-opatreni-pri-reseni-problemoveho-chovani
http://www.msmt.cz/file/37239/
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Empirické zkušenosti potvrzují, že šikana se může objevovat už 

v mateřské škole (dále jen „MŠ“). Vyskytují se tam prvky šikany a spíše 

zárodečná stadia tohoto destruktivního fenoménu. Nicméně skrytá 

a neléčená počáteční šikana působí i zde velké škody a trápení, které 

zasáhnou děti, rodiče i pedagogy. 

Škola musí zabezpečit minimální požadavky na ochranu dětí před 

šikanou. Po odborném a bezpečném rozkrytí šikany pedagog zvolí podle 

situace vhodný způsob nápravy, např.: 

 rozhovor s dítětem, které ubližuje – pedagog využije opatření, která  

v MŠ fungují, např. srozumitelně sdělí dítěti, že porušilo stanovená 

pravidla, vede jej v sociálně žádoucích projevech, navrhuje a ukazuje 

mu adekvátní varianty v projevech chování; samozřejmě, jakmile je to 

možné, ocení jeho zlepšení; 

 zavedení ochranného režimu oběti – v počátku pro jistotu MŠ nastaví 

přísnější dozor; v některých komplikovanějších případech oběť  

a útočníka v rámci možností od sebe oddělí; není vhodné konfrontovat 

agresora s obětí; 

 práce se skupinou – MŠ využije intervenční program, v němž žáci 

získávají žádoucí vzory chování a zároveň se mohou „dotknout“ 

pocitů toho, komu je ubližováno; vhodné jsou činnosti podporující 

spolupráci, při nichž nejsou vítězové a poražení; využít se dají rovněž 

pohádky či příběhy a jejich dramatizace; 

 rozhovor se zákonnými zástupci dítěte agresora – proběhne až tehdy, 

když je situace zmapovaná; důležitá je maximální snaha získat je pro 

spolupráci; nejbezpečnější je, když rozhovor provede pracovník MŠ; 

rozhovor rodičů oběti s rodiči agresora je velmi rizikový. 

Škola může zvolit i kombinaci výše uvedených metod. Škola zajišťuje 

podporu a rozvoj pro své pedagogy v podobě kontinuálního plánu dalšího 

vzdělávání. 

 

Kdo řeší, s kým 

spolupracuje 

 

V rámci programu školních poradenských služeb je popsáno rozdělení 

rolí a činností a vymezení odpovědnosti a kompetencí školních 

poradenských pracovníků a způsoby komunikace a spolupráce v rámci 

poradenského pracoviště i vně se specializovanými poradenskými 

pracovišti ve školství (pedagogicko-psychologická poradna,  

speciálně-pedagogické centrum, středisko výchovné péče) a také  

s relevantními organizacemi mimo školství.  
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V případě šikany je nutné posoudit, zda je to šikana v počátečním stadiu, 

kterou je možné řešit v rámci školy. Tu pak řeší školní metodik prevence 

(případně výchovný poradce, školní psycholog nebo školní speciální 

pedagog), a to ve spolupráci s třídním učitelem a ředitelem. Pokročilé  

a neobvyklé formy šikany řeší škola v součinnosti s odborníky ze 

specializovaných pracovišť, zejména z PPP, SVP. Dále je možné 

spolupracovat s organizacemi specializovanými na prevenci rizikového 

chování z řad neziskových organizací a s dalšími odborníky z oblasti 

psychologie, psychoterapie a psychiatrie. Odkazy na organizace 

zabývající se prevencí a řešením šikany jsou uvedeny v kapitole 

Literatura a webové odkazy.  

 

Co se týče spolupráce s Policií ČR, orgány sociálně právní ochrany dětí, 

podrobnější informace jsou uvedeny v následující kapitole Legislativní 

rámec šikany, v jakém případě vyrozumět Policii ČR a OSPOD. 

 

Důležitou součástí prevence šikany je podpora ze strany MŠMT  

a krajských úřadů školám při vytváření podkladů a podmínek pro 

prevenci. Dále také kontrola škol ze strany České školní inspekce, MŠMT 

a krajských úřadů, jak jsou připraveny ochránit žáky před šikanováním. 

 

Legislativní 

rámec šikany, 

v jakém případě 

vyrozumět Policii 

ČR a OSPOD 

 

 

Právní odpovědnost školy  

(1) Škola má odpovědnost za žáky. V souladu s ustanovením § 29 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost 

a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích 

a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý 

vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování. Z tohoto důvodu 

pedagog musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé jeho 

oběti poskytnout okamžitou pomoc. 

 (2) Podle vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro 

zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, 

odpovídá i za škodu způsobenou žákům v době vykonávání přechodného 

dohledu, tj. při vyučování a v přímé souvislosti s ním.  

(3) Ředitel školy nese také odpovědnost za zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví pro své zaměstnance podle § 101 a § 102 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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(4) Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících 

případech: 

 Dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností 

anebo poskytování školských služeb, má škola povinnost tuto 

skutečnost oznámit zákonnému zástupci jak žáka, který byl 

útočníkem, tak žáka, který byl obětí. Tato povinnost vyplývá ze 

školského zákona (§ 21 odst. 2 školského zákona, podle něhož mají 

zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků právo mj. na informace  

o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte či žáka a právo vyjadřovat se 

ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání). Skutečnost, že žák někoho šikanoval nebo byl šikanován, 

lze chápat jako významnou skutečnost, která v průběhu vzdělávání 

nastala. 

 Škola ohlašuje orgánu sociálně-právní ochrany dětí takové 

skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že 

ho ohrožuje někdo jiný nebo proto, že se ohrožuje svým chováním 

samo (viz § 6, 7 a 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů); v případě šikany se jedná 

o všechny případy, které škola oznámila policejnímu orgánu nebo 

státnímu zástupci a dále případy, které výše uvedeným nebyly 

oznámeny i přesto, že se stalo něco závažného, protože nebyl zákonný 

důvod. 

Jedním z nástrojů, kterými může orgán sociálně právní ochrany dětí (dále 

OSPOD) řešit situaci ohroženého dítěte, je realizace případové 

konference, jejíž pravidla jsou vymezena v zákoně o sociálně právní 

ochraně dětí a návazných metodických dokumentech. Zástupce školy na 

ni může, ale nemusí být přizván; výběr přizvaných osob je plně v 

kompetenci sociálního pracovníka. Pokud je zástupce školy na konferenci 

účasten, pak je ze zákona vázán zachováváním mlčenlivosti (podle § 57 

odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí). Informace, které se na 

konferenci dozví, jím nesmí být nikam přeneseny, ani do prostoru školy. 

Z důvodu zákonného ošetření mlčenlivosti mohou být také někteří 

účastníci vyloučeni z některé části případové konference.  

 Dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo 

naplňovat znaky přestupku nebo trestného činu, obrací se škola 

na Policii ČR. Trestní oznámení je možné podat také na státní 

zastupitelství. Tuto skutečnost oznámí ředitel školy nebo jiná 

pověřená osoba jakoukoliv formou (písemně, telefonicky, osobně) na 

Policii ČR, v ideálním případě přímo specialistovi na problematiku 

mládeže Služby kriminální policie a vyšetřování, jinak na nejbližším 

obvodním oddělení Policie ČR. V takovém případě vystupuje tato 
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osoba jako oznamovatel a má právo na vyrozumění do jednoho měsíce 

od podání oznámení. Oznámení může podat také zákonný zástupce 

dítěte. 

Trestně-právní hledisko šikany 

(1) V zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „trestní zákoník“), ani v jiném zákoně není šikana sama o sobě 

definována jako trestný čin nebo přestupek, přesto šikana může svým 

charakterem naplňovat znaky některého z přestupků či trestných 

činů. 

 (2) Protiprávní jednání s prvky šikany může být kvalifikováno jako 

přestupek podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky  

a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“), resp. zákona  

č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Nejčastěji se bude jednat  

o přestupky proti občanskému soužití podle ustanovení § 7 zákona  

č. 251/2016 Sb. (např. ublížení na cti, vyhrožování újmou na zdraví atd.). 

Za přestupek je odpovědná osoba starší 15 let.  

(3) Závažnější forma šikany může vykazovat znaky skutkové podstaty 

například těchto trestných činů:  

Trestné činy proti zdraví (dle uváděného zákona. č. 40/2009 Sb.):  

§ 145 Těžké ublížení na zdraví; § 146 Ublížení na zdraví;  

proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního 

tajemství:  

§ 171 Omezování osobní svobody; § 173 Loupež; § 175 Vydírání; § 177 

Útisk;  

dále pak trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti:  

§ 185 Znásilnění; § 186 Sexuální nátlak; § 187 Pohlavní zneužití; § 191 

Šíření pornografie; § 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou 

pornografií; 

trestných činů proti majetku:  

§ 205 Krádež; § 228 Poškození cizí věci,  

trestných činů narušující soužití lidí: 

§ 353 Nebezpečné vyhrožování; § 354 Nebezpečné pronásledování.  

(4) Je-li šikana motivována důvody, jako jsou zdravotní postižení, 

etnicita, náboženství a podobně, a splňuje-li znaky podle příslušných níže 

uvedených ustanovení trestního zákoníku, lze v určitých případech 

uvažovat také o trestném činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné 

skupiny osob, případně i podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k 
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omezování jejich práv a svobod (§ 355, resp. 356 trestního zákoníku). 

Takový motiv může rovněž u některých výše uvedených trestných činů 

podmiňovat užití přísnější klasifikace, tedy možnost udělení vyššího 

trestu. 

(5) Kyberšikana obdobně jako školní šikana sice není sama o sobě 

trestným činem ani přestupkem, ale její projevy mohou naplňovat 

skutkovou podstatu např. těchto trestných činů: nebezpečné 

pronásledování (tzv. stalking, § 354 trestního zákoníku) – např. 

dlouhodobě opakované pokusy kontaktovat všemi dostupnými prostředky 

oběť, která proto pociťuje důvodné obavy o život nebo zdraví své či svých 

blízkých; účast na sebevraždě (§ 144 trestního zákoníku) – např. zaslání 

SMS oběti s úmyslem přimět ji k sebevraždě, kterou skutečně spáchá či 

se o ni pokusí; porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního 

zákoníku) – např. porušení tajemství listin a jiných dokumentů 

uchovávaných v soukromí (§ 183 trestního zákoníku), např. zveřejnění 

fotografií z telefonu oběti; pomluva (§ 184 trestního zákoníku) – např. 

vytvoření webových stránek, které nepravdivě zesměšňují oběť; šíření 

pornografie podle § 191 trestního zákoníku (viz sexting); výroba a jiné 

nakládání s dětskou pornografií (dítětem se rozumí osoba mladší 18 let) 

podle § 192 trestního zákoníku (viz sexting). 

(6) Trestní odpovědnost 

Ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., odpovědnosti mládeže za protiprávní 

činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů 

(zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, je 

trestně odpovědnou osoba starší 15 let, která je dostatečně rozumově 

a mravně vyspělá. Pro účely zákona o soudnictví ve věcech mládeže se 

pak takový trestný čin označuje jako provinění. V případě jednání 

vykazujícího znaky trestného činu, kterého se dopustilo dítě mladší 15 let, 

se hovoří o činu jinak trestném. Dítě mladší 15 let není trestně odpovědné, 

mohou mu však být podle tohoto zákona soudem pro mládež uložena 

opatření potřebná k jeho nápravě. Činu jinak trestného se může dopustit 

též mladistvý (osoba starší 15 a mladší 18 let, která je trestně odpovědná), 

který v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní 

vyspělosti, aby mohl rozpoznat protiprávnost činu nebo ovládnout své 

jednání. 

(7) Povinnost překazit a oznámit trestné činy uvedené v trestním 

zákoníku 

Přestože, jak bylo řečeno výše, šikana není sama o sobě definována jako 

trestný čin nebo přestupek, může svým charakterem naplňovat znaky 

protiprávního jednání na úrovni přestupku nebo trestného činu. Trestní 

zákoník zakládá v určitých případech povinnost některým činům zabránit 
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a jiné zmíněným orgánům ohlásit. Smyslem ustanovení o trestnosti 

nepřekažení trestnému činu je zabránit spáchání některých závažných 

činů a tím chránit společnost před jejich důsledky.  

S účinností od 1. 12. 2016 se rovněž níže popsaných trestných činů bude 

moci dopustit i sama škola jako právnická osoba, kdyby například 

úmyslně zatajovala, že u nich k uvedeným trestným činům dochází.  

 Povinnost překazit páchání nebo spáchání trestného činu (§ 367 

trestního zákoníku): kdo se dozví, že jiný připravuje nebo páchá 

trestné činy v tomto ustanovení vyjmenované, má povinnost spáchání 

nebo dokončení takového činu překazit. Jestliže to neudělá  

a nebránily mu v tom okolnosti v tomto ustanovení vyjmenované, sám 

spáchal trestný čin nepřekažení trestného činu a vystavuje se tím 

trestnímu postihu. Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením 

státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. V případě šikany by se 

mohlo jednat například o následující trestné činy: vraždy (§ 140), 

zabití (§ 141), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), zbavení osobní 

svobody (§ 170), loupeže (§ 173), vydírání (§ 175), znásilnění (§ 185), 

pohlavního zneužití (§ 187), krádeže (§ 205). 

 Neoznámení trestného činu (§ 368 trestního zákoníku): kdo se dozví, 

že jiný spáchal trestné činy v tomto ustanovení vyjmenované, je 

povinen to bez odkladu oznámit státnímu zástupci nebo policejnímu 

orgánu. Jestliže to neudělá a nebránily mu v tom okolnosti v tomto 

ustanovení vyjmenované, sám spáchal trestný čin neoznámení 

trestného činu a vystavuje se tím trestnímu postihu.  

V případě šikany by se mohlo jednat například o následující trestné 

činy: vraždy (§ 140), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), zbavení 

osobní svobody (§ 170). 

 V uvedených případech má každý povinnost vyjmenované jednání 

buď překazit, anebo o něm informovat státního zástupce nebo 

policejní orgán. V ostatních případech povinnost ze zákona sice 

nevznikla, ale to neznamená, že oznamovat nelze (nenásleduje sankce 

za neoznámení). Zároveň je však třeba mít na paměti, že úmyslně lživé 

obvinění jiného ze spáchání trestného činu může samo představovat 

trestný čin křivého obvinění (§ 345). Právnické osoby vykonávající 

činnost škol, jako poskytovatelé veřejné služby, by měly u každého 

protiprávního jednání spáchaného v jejich jurisdikci, které naplňuje 

znaky trestného činu, tyto skutečnosti oznamovat a to zejména proto, 

že příjemci jejich služeb jsou žáci, které ve většině případů nemohou 

svá práva účinně vymáhat a jsou proto odkázáni na pomoc druhých. 



Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Rychnovská 216, 

příspěvková organizace 

 

30 
 

(8) Při oznamování a zjišťování informací je zapotřebí mít na paměti 

presumpci neviny, tedy dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem 

soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní 

řízení, hledět jako by byl vinen. 

 

Prevence 

šikanování 

Bezpečné prostředí ve škole: jak předcházet šikaně 

Šikana je hluboce zakořeněným jevem v lidských vztazích a sociálních 

interakcích. Bezpečná pozice žáka nebo pedagoga může být narušena 

díky mnoha různým faktorům, ať už na úrovni společnosti nebo komunity 

(nízký status učitele apod.), školního klimatu (vztahy na škole, hodnoty 

školy, nastavení a dodržování pravidel, uplatňování sankcí), na úrovni 

organizace výuky ve třídě a vztahů ve třídě nebo na úrovni interakce mezi 

učitelem a žákem/žáky nebo individuálních charakteristik/osobní situace 

žáka nebo pedagoga. Výskyt šikany je proto s největší pravděpodobností 

výsledkem kombinace těchto proměnných. Konkrétní protektivní a 

rizikové faktory na všech úrovních jsou uvedeny v Příloze č. 2 Protektivní 

a rizikové faktory. 

Vytvářením a udržováním bezpečného prostředí ve škole se pro potřeby 

tohoto dokumentu rozumí celkové podmínky školy, které umožňují 

zajištění výchovně vzdělávacího procesu. Vytváření a udržování 

bezpečného prostředí je základní podmínkou pro minimalizaci vzniku 

jevů ve smyslu školní šikany. 

Realizace doporučení uvedených v tomto metodickém pokynu vede 

k budování a udržování bezpečného prostředí, bez ohledu na rámcový 

vzdělávací program, filozofická východiska či teoretická východiska 

školou aplikovaných postupů (MŠMT, 2016).  

Doporučení pro vytváření a udržování bezpečí ve škole (MŠMT, 

2016): 

1. Hodnotový rámec školy 

Vedení školy zastává hodnotu bezpečného prostředí ve škole ruku v ruce 

s hodnotou vzdělávání a připouští riziko výskytu šikany. Škola je 

postavena na demokratických principech respektujících identitu 

a individualitu každého svého člena a odmítá násilí a zneužití moci 

v jakékoli podobě. Škola podporuje solidaritu a toleranci, vědomí 

sounáležitosti, podporuje spolupráci, rozvíjí vzájemný respekt. Všichni 

pedagogičtí pracovníci vnímají vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních 

kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své 

práce. Hodnotový systém školy je pro všechny jasný a srozumitelný a jsou 

zajištěny podmínky pro jeho aplikaci v praxi. S deklarovanými hodnotami 

korespondují pravidla a předpisy školy a také se odrážejí v konkrétních 
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postojích školy a řešeních. Objeví-li se šikana, přistupuje škola k řešení 

včasně, otevřeně a zajišťuje bezpečí pro všechny zúčastněné.  

2. Na vytváření bezpečí se podílejí všichni zúčastnění 

Na utváření bezpečného prostředí ve škole participuje svým dílem každý 

účastník výchovně vzdělávacího procesu. Vedení školy jasně určí 

odpovědnosti a kompetence směrem k řediteli a jeho zástupcům, 

pedagogům, ostatním zaměstnancům školy, žákům, rodičům a školnímu 

poradenskému pracovišti (výchovný poradce, školní metodik prevence 

a někdy také školní psycholog nebo speciální pedagog), které jsou 

adekvátní jejich roli a možnostem. Je důležité, aby škola ve vytváření 

bezpečného prostředí získávala pro spolupráci také rodiče např. 

seznamovacími schůzkami s pravidly školy, hodnotami školy, 

prostřednictvím webových stránek, na třídních schůzkách apod. Vedení 

školy musí zajistit, aby ve škole byla pověřena specifickými otázkami 

v prevenci a řešení šikany alespoň jedna osoba z řad pedagogických 

pracovníků, která se bude v tématu pravidelně vzdělávat (např. školní 

metodik prevence, výchovný poradce).  

Sociální klima školy (a nepřímo také třídy) je ovlivněno i osobou ředitele 

školy, který škole zprostředkovává většinu oficiálních požadavků, 

výrazně působí na její zaměření, má možnost svými zásahy ovlivňovat 

různé neformální postoje či názory, omezovat či znemožňovat učitelům 

účast na chodu školy a sebevzdělání a tím vším udávat ráz školního 

klimatu, které může výrazně frustrovat či podněcovat vyučující a 

způsobovat tak následně jejich obdobné chování k žákům. Podobně na 

úrovni třídy je jedním z hlavních spolutvůrců sociálního klimatu učitel, 

který může výrazně ovlivňovat atmosféru třídy a postavení jednotlivých 

žáků svým přístupem k žákovi, k vedení hodiny, ke klasifikaci, k řešení 

problémů.  

3. Škola zajišťuje základní materiální a organizační podmínky 

Škola zajistí podmínky žákům i pedagogům pro naplňování jejich 

základních biologických potřeb a pro možnost hájit svou osobní zónu, což 

je nezbytným předpokladem pro pocit bezpečí jako takový. Bez dosažení 

základního zážitku bezpečí neprobíhá další sociální učení. S tím souvisí 

např. to, aby každý mohl svobodně a bez nadbytečné pozornosti provádět 

základní biologické potřeby (zejm. pitný režim, stravovací režim a 

dostupnost toalet); aby si žáci i pedagogové mohli držet své osobní věci 

v bezpečí; aby byl umožněn volný pohyb v době přestávek a volných 

hodin, nebo vymezeny prostory, kde je takový pohyb možný apod.  

4. Škola má nastavena pravidla v chování a důsledky za jejich 

nedodržení 
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Škola nastaví jasná pravidla v chování, která platí pro všechny v prostředí 

školy a jsou specifikována ve školním řádu. Ideálně jsou do jejich tvorby 

zapojeni pedagogové, žáci a také jejich rodiče. Pravidla jsou 

srozumitelná, krátká, lehce zapamatovatelná a není jich příliš mnoho. 

Současně škola nastaví důsledky za porušení pravidel u žáků, přičemž 

rozlišuje závažnost porušení. Mělo by tak být například zjevné, že pozdní 

příchod, byť opakovaný (který poškozuje zejména pozdě příchozího), 

není shodným činem jako ponížení či napadení spolužáka, byť 

jednorázové. Tyto důsledky musí být srozumitelné, proveditelné 

a adekvátní k situaci. Pedagogové musí mít možnost tyto důsledky 

praktikovat včasně bez nutnosti aplikace nadměrných administrativních 

nebo organizačních překážek. O pravidlech a jejich důsledcích jsou 

všichni ve škole dobře informovaní a rozumí jim. Pedagogové a ostatní 

zaměstnanci školy znají své pravomoci a aplikují pravidla chování stejně 

jako důsledky za jejich nedodržení jednotně a konzistentně pro všechny 

žáky. Ve vztahu k šikaně je žádoucí, aby škola jako součást školního řádu 

jasně deklarovala, které činy a projevy považuje za ohrožující lidskou 

důstojnost a aby: 

 jasně vymezila, jaké činy považuje za dehonestující (bez ohledu na 

směr, tedy v rovině a směru žák–žák, žák–učitel, učitel–žák); 

 jasně deklarovala, jak budou tyto činy sankcionovány (rovněž bez 

ohledu na směr) a sankce uplatňovala (bez ohledu na směr); 

 nastavila pravidla pro používání informačních a komunikačních 

technologií, internetu a mobilních telefonů (během vyučování, 

o přestávkách, v prostoru školy). 

Ve třídě jsou nastavena třídní pravidla, která nenahrazují ani nezdvojují 

školní řád, neobsahují tedy již regulace ve školním řádu obsažené. Třídní 

pravidla jsou živým nástrojem a trvalým procesem sociálního učení. 

Ideální je, pokud se na tvorbě třídních pravidel a na reflexi jejich 

dodržování podílejí spolu s pedagogem (nejlépe třídním učitelem) do 

značné míry samotní žáci. Na smysluplnost třídních pravidel dohlíží 

pedagog.  

5. Škola má nastavený systém včasné identifikace varovných signálů 

Za tímto účelem má nastavené postupy komunikace a zajištění 

informovanosti o rizikových jevech, tedy systém vzájemné komunikace o 

signálech, výskytu porušení pravidel, nebo jiných rizikových faktorech, 

který je jednoduchý, přehledný a umožňuje rychlou výměnu informací. 

Pedagogové jsou seznámeni se sociálním klimatem tříd, ve kterých 

pracují, je zajištěna pravidelná a včasná komunikace mezi školním 

metodikem prevence, třídními učiteli a celým pedagogickým sborem. 
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Škola podporuje pedagogy, další zaměstnance i žáky, aby si všímali 

rizikových prvků šikany. 

Dále má nastavený systém pravidelného monitoringu varovných signálů 

výskytu šikany (např. za pomoci pedagogické diagnostiky), aby dokázala 

včas reagovat na rizika a krizové situace. Systém spočívá v identifikaci 

rizikových signálů (příznaků), které svědčí o tom, že by se v prostředí 

školy mohl vyskytovat rizikový jev (více v Příloze č. 3 Přímé a nepřímé 

varovné signály šikanování). Monitoring probíhá pravidelně a do 

harmonogramu školního roku je umístěn tak, aby nezasahoval do 

počáteční fáze adaptace, ale zároveň umožňoval ještě přijetí a zajištění 

preventivních opatření v reakci na jeho výsledek. Současně pravidelně 

monitoruje, v kterých prostorách ve škole se žáci  

a učitelé cítí méně bezpečně a kde je riziko zvýšeného výskytu šikany 

(např. shromažďování na chodbách při čekání na vstup do jídelny).  

V těchto prostorách škola dbá na účinnou ochranu pro žáky i pedagogy 

(např. služby, dozory).  

6. Škola spolupracuje s dalšími organizacemi 

Škola má zmapovanou síť pomoci ve svém regionu a navazuje spolupráci 

s relevantními subjekty, např. pedagogicko-psychologickou poradnou, 

speciálně pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče a 

neziskovými organizacemi, orgánem sociálně právní ochrany dětí, 

krizovými centry, zdravotnickými zařízeními, Policií ČR případně 

dalšími odborníky, kteří mohou být nápomocni při prevenci šikany  

a mohli by intervenovat v případě jejího výskytu na školách.  

7. Škola zajišťuje podporu pro pedagogy 

Škola zajišťuje podporu a rozvoj pro své pedagogy v podobě 

kontinuálního plánu dalšího vzdělávání zaměřeného na efektivní strategie 

řešení problémů, včasný monitoring varovných signálů, rozvíjení 

kompetencí v třídním managementu atd.; dále v podobě uvádějících 

učitelů pro začínající pedagogy; v podobě dostupné intervize a/nebo 

supervize, které poskytnou pravidelný a bezpečný prostor pro sebereflexi 

a reflexi chování žáků a mohou tak sloužit k včasnému odhalení 

počínajících stádií šikany, které je pro řešení klíčové. 

8. Škola zajišťuje podporu pro žáky 

Škola poskytuje žákům pravidelný prostor k reflexi vlastní zkušenosti ve 

škole, kdy mohou společně s pedagogem (nejčastěji třídním učitelem) 

reflektovat svoji spokojenost ve škole, pocit bezpečí, vztahy ve škole a ve 

třídě, učit se řešení konfliktů a dalším sociálním dovednostem. K tomu 

slouží třídnické hodiny, programy specifické primární prevence apod. 
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9. Škola zajišťuje informovanost  

Každý žák a pedagog je seznámen s tím, co je a co není šikanování, zná 

možnosti, jak se zachovat ve chvíli, kdy je ohrožován agresory, 

a především ví, kam se může obrátit o pomoc s vědomím, že mu bude 

poskytnuta pomoc. Škola má zároveň zřízenou schránku důvěry, kam se 

mohou žáci anonymně svěřovat. Žáci, pedagogové i rodiče jsou 

srozumitelnou formou informováni o tom, na koho se mají obrátit a jak 

a komu je možné si stěžovat, pokud nejsou spokojeni s postupem 

pedagoga nebo školy. Cílem je nastavit reálné kroky, které povedou ke 

změně přístupu všech pracovníků školy k tématu šikanování a k nastavení 

týmové spolupráce při prevenci a řešení šikany.  

10. Škola dbá na vhodné sestavení třídy 

Důležitým aspektem je vhodné sestavení jednotlivých tříd s ohledem na 

velikost třídy, na koncentraci žáků se specifickými potřebami a také 

s ohledem na vztahy mezi jednotlivými žáky. 

11. Škola má zpracovány základní dokumenty 

Pravidla, která zahrnují vymezení základních postupů pro zajištění 

bezpečné školy, má škola popsaná ve školních dokumentech, jako jsou 

školní řád, preventivní program školy, program školních poradenských 

služeb, nařízení ředitele/ky, bezpečnostní plán předcházející rizikům, 

krizové plány postupů pro případ, že se ve škole přihodí mimořádná 

událost. Školní řád přesně vymezuje povinnosti žáků i pedagogů školy ve 

vztahu k organizaci života školy, vymezuje pravidla pro soužití ve třídách, 

způsoby, jak se řeší krizové situace, určuje role třídních učitelů i učitelů 

specialistů. Ve školním řádu jsou zakomponovány principy a body 

specifikované výše. Součástí školního řádu je také specifikace 

nápravných opatření. Bližší podněty pro školní řád jsou uvedeny v Příloze 

č. 4 Doporučené znění textů ve školním řádu pro problematiku 

šikanování.  

Program školních poradenských služeb zahrnuje popis činností, rozdělení 

rolí a vymezení odpovědnosti a kompetencí školních poradenských 

pracovníků, vytvoření časového prostoru pro poskytované služby, 

způsoby komunikace a spolupráce v rámci poradenského pracoviště i vně 

se specializovanými poradenskými pracovišti ve školství (pedagogicko-

psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum, středisko 

výchovné péče) a s relevantními organizacemi mimo školství.  

Preventivní program školy (někdy nazývaný také minimální preventivní 

program) stanovuje základní pravidla pro zajištění prevence různých 

forem rizikového chování, určuje roli pedagogů i dalších odborných 

pracovníků školy, kteří se podílejí na naplňování úkolů vytyčených 
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programem. Součástí tohoto programu školy je také školní program proti 

šikanování (Příloha č. 5 Školní program proti šikanování). Preventivní 

program školy obvykle zahrnuje bezpečnostní a krizové plány školy, které 

se podrobněji zabývají konkrétním rizikovým jevem.  

V bezpečnostním plánu jsou popsány konkrétní preventivní 

mechanismy, které škola používá k tomu, aby šikanu minimalizovala 

a měla ji pod kontrolou. Účelem bezpečnostního plánu je riziku účinně 

a konkrétně předcházet. 

Krizový plán školy obsahuje postupy, které přesně řeší některé krizové 

situace ve spojitosti s projevy rizikového chovaní žáků, jež mohou ve 

škole nastat. Postupy jsou jasné a závazné pro každého pracovníka školy. 

Určují konkrétní odpovědnost jednotlivých zaměstnanců.  

Plán obsahuje informace:  

- kdo provádí první pomoc (intervenci),  

- kdo co komu hlásí v systému školy,  

- kdo kam co zapíše,  

- kdo informuje zákonné zástupce žáků,  

- kdo a v kterých případech informuje Policii ČR, OSPOD,  

- kdo a jak informuje zákonné zástupce ostatních žáků školy,  

- kdo a jak informuje ostatní žáky školy,  

- kdo a jak informuje zřizovatele, media. 

Plán obsahuje doporučení postupu pro všechny základní typy 

akutních/krizových situací, jako je ublížení na zdraví, šikana, agrese, 

rvačka, vážný úraz, intoxikace žáka atd.  

Plán dalšího vzdělávání pedagogů zahrnuje školení pedagogů a ve 

zvýšené míře pracovníka pověřeného řešením šikany (zpravidla školního 

metodika prevence) a třídních učitelů (zejména v prevenci šikanování, 

v oblasti komunikace, řešení konfliktů, interakce mezi učitelem a žákem, 

v diagnostice klimatu školní třídy, v ovlivňování postojů žáků v přijímání 

různosti, v podpoře osobnostně-sociálního rozvoje žáků, v tvorbě 

pravidel třídy a hodnocení jejich dodržování, v evaluaci klimatu třídy jako 

východiska k plánování služeb školy).  
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odkazy, kontakty 
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Webové stránky s tématikou šikany 

Web Minimalizace šikany, www.minimalizacesikany.cz  

Společenství proti šikaně, www.sikana.org 

Internet poradna, www.internetporadna.cz 

Kontakty, kam se obrátit pro pomoc:  

Poradna webu Minimalizace šikany (116 000, 

www.minimalizacesikany.cz) 

Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz 

Linka pomoci, Dětské krizové centrum (241 484 149, 777 715 215), 

internetová poradna: www.elinka.iporadna.cz. 
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Stadia šikanování a náročnost intervence 

 

Zkrácený popis stadií šikanování (Kolář, 2011) 

Školní šikanování má svůj zákonitý vnitřní vývoj. 

První stadium: Zrod ostrakismu 

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je 

neoblíbený a není uznávaný. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, 

spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již 

zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. 

První stadium se v podstatě odehrává v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený nebo 

nevlivný, na jehož úkor je prima si dělat „legrácky“. Pak to ale jde dál, skupina si najde 

jakéhosi otloukánka. Třetí stadium je už klíčové, kdy se vydělí jádro útočníků a systematicky 

začne šikanovat nejvhodnější oběti. Do této chvíle lze věci jasně řešit. Následně ale dojde 

k bodu zlomu, kdy se šikanování stane nepsaným zákonem i pro opravdu slušné děti a celá 

skupina se stává krutou. V pátém stadiu – totalitě – se stane šikanování skupinovým 

programem. 

Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace 

V zátěžových situacích (což může být i školou vytvářené konkurenční prostředí), kdy ve 

skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich 

odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu 

s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje 

a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. Stupňování agrese může být dáno také 

neřešením předchozí situace. 

Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra 

Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat 

a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají 

jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Třída ví, o koho jde. Jde 

o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. Většinou platí mezi ostatními žáky názor 

- „raději on, než já“. 

Čtvrté stadium: Většina přijímá normy 

Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává 

neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. Platí „Buď 

jsi s námi, nebo proti nám.“ U členů „virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési 

alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat 

krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení.  

Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana 

Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. 

Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které pro 

přehlednost můžeme označit jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti druzí 

nemají práva žádná. Ve čtvrtém a pátém stadiu hrozí reálné riziko prorůstání parastruktury 

šikany do oficiální školní struktury. Stává se to v případě, kdy iniciátor šikanování je 
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sociometrickou hvězdou. Je žákem s výborným prospěchem, má kultivované chování a ochotně 

pomáhá pedagogovi plnit jeho úkoly. 

Zvláštnosti u psychických šikan 

U psychických šikan zůstává princip stadií nezměněn. Nicméně jejich podoba je jiná. V popředí 

je nepřímá a přímá verbální agrese čili psychické násilí. Často se zraňuje „jen“ slovem a izolací. 

Rozdíl je pouze v tom, že se nestupňuje násilí fyzické, ale psychické. Krutost psychického násilí 

si však v ničem nezadá s nejbrutálnější fyzickou agresí. 

Stupně šikany se váží k obtížnosti nápravy  

Znalost vnitřního vývoje šikanování nám umožňuje respektovat stupně obtížnosti řešení, 

diferencovat pomoc a promyšleně volit diagnostické a terapeutické postupy. V zásadě jsou tři 

hlavní důvody, proč potřebujeme v praxi pracovat se základním pětistupňovým schématem 

stadií: 

1. Existuje zásadní rozdíl ve vyšetřování a dílčí pomoci u počátečního (tj. prvního, druhého 

a třetího) a u pokročilého stadia (tj. čtvrtého a pátého), kde už jde o onemocnění skupiny (patří 

odborné pomoci zvenčí). U prvních tří stadií nalezneme vhodné svědky a žáky ochotné 

spolupracovat na změně. Zatímco u čtvrtého a pátého stadia zůstáváme obvykle sami proti 

všem. Pro praxi první pomoci je dále důležité rozlišení dvou počátečních, tzv. rozptýlených 

stadií, kdy ještě ubližování slabším není řízeno, a třetího stadia, kdy již existuje skryté 

organizované jádro agresorů, které klade intervenci tuhý odpor. Řešení prvního a druhého 

stadia je nejsnadnější. V některých vhodných případech použijeme netrestající metodu (lze 

využít někdy i metodu usmíření a omluvy). Ve třetím stadiu, kdy se již formuje tzv. 

protiúzdravný systém, musí mít první pomoc speciální a v nějaké míře restriktivní charakter. 

2. Celková práce se skupinou, která je klíčová pro zastavení epidemie, má svoje specifika pro 

každé stadium. První dvě rozptýlená stadia, kde se negativní proces rodí a nemá ještě kořeny, 

lze často zvládnout programy osobnostní a sociální výchovy, které reflektují šikanu. Intervence 

ve třetím stádiu však již vyžaduje specializovaný program proti šikaně. V případě, že skupina 

onemocněla čtvrtým a pátým stadiem – normy šikanování jsou zakořeněny a protiúzdravný 

systém je v chodu, ji musíme nejdříve rozbít a vytvořit novou konstelaci žáků, která dává naději 

na úspěšnou nápravu.  

3. Stadia šikany umožňují nastavit hranici možností různých odborníků kvalifikovaně pomoci. 

Zhruba lze říci: Odborníci prvního kontaktu zvládnou první, druhé a někdy i třetí stadium. 

Specialisté na šikanu jsou vybaveni pro řešení třetího, ale i čtvrtého a pátého stadia. S tím, že 

některé komplikované případy pokročilých šikan nevyřeší ani specialisté a lze pouze jen mírnit 

škody.  
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Rozdíly mezi šikanováním a škádlením (Kolář, 2011) 

ŠKÁDLENÍ ŠIKANOVÁNÍ                    

Definice: Škádlení patří k rovnocenným, 

kamarádským nebo partnerským vztahům. Chápáno 

je jako projev přátelství. Za škádlení se považuje 

žertování (popichování, zlobení) za účelem dobré 

nálady a není v něm vítěz ani poražený. 

Definice: Šikanování patří do násilných a závislostních 

vztahů. Za šikanování se považuje, když jeden nebo více 

žáků úmyslně a opakovaně ubližuje druhým. Znamená 

to, že dítěti někdo, komu se nemůže ubránit, dělá, co je 

mu nepříjemné, co ho ponižuje nebo to prostě bolí.             

1. Záměr: Vzájemná legrace, radost a dobrá nálada. Záměr: Ublížit, zranit a ponížit.  

2. Motiv: Náklonnost, sblížení, seznamování, zájem 

o druhé.  Rozpouštění napětí ve třídě a navozování 

uvolněné a pohodové atmosféry. Zodolňování, 

zmužnění. 

Motiv:  Základní tandem - moc a krutost. Další motivy 

překonávání samoty, zabíjení nudy, zvědavost ala 

Mengele, žárlivost, předcházení vlastnímu týrání, 

vykonání něčeho velkého… 

3. Postoj: Respekt k druhému a sebeúcta. Postoj: Devalvace, znevážení druhého 

4. Citlivost: Vcítění se do druhých. Citlivost: Tvrdost a nelítostnost. 

5. Zranitelnost:  Dítě není zvýšeně zranitelné a 

přecitlivělé. 

Zranitelnost: Bezbrannost, oběť se neumí, nemůže či 

nechce bránit. 

6. Hranice: Obě strany mají možnost obhájit své 

osobní teritorium. Vzájemné vnímání a respektování 

verbálních i neverbálních limitů. Při divočejším 

škádlení žádný nepoužije své plné síly nebo silnější 

mírní své akce. 

Hranice: Prolamování hranic, „znásilňování“ druhého. 

Silnější strana nebere ohled na slabšího. Oběť dává 

najevo, že je jí to nepříjemné, útočníci pokračují dál. 

Někdy sadomasochistická interakce. 

7. Právo a svoboda: Rovnoprávnost účastníků. Dítě 

se může bránit a škádlení opětovat, případně ho může 

zastavit a vystoupit z něho. 

Právo a svoboda: Bezpráví. Pokud se dítě brání nebo 

dokonce „legraci“ oplatí, je tvrdě ztrestáno! 

8. Důstojnost: Zachování důstojnosti. Dítě nemá 

pocit ponížení. Necítí se trapně a uboze. 

Důstojnost: Ponížení lidské důstojnosti. Dítě je 

zesměšňováno a ponižováno. 

9. Emoční stav: Radost, vzrušení ze hry, lehké 

naštvání. I nepříjemné! Ale ne bezmoc. 

Emoční stav: Bezmoc! Strach, stud, bolest. Nepříjemné 

a bolestivé prožívání útoku. 

10. Dopad: Podpora sebehodnoty, pozitivní nálada. Dopad: Pochybnosti o sobě, nedostatek důvěry, úzkost, 

deprese. Dítě má strach ze školy. 
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Protektivní a rizikové faktory (MŠMT, 2016) 

úroveň protektivní faktory rizikové faktory 

společnost, 

komunita 

 nastavení hodnot ke vzdělání, podpora autority školy a pedagoga, 

 příležitosti pro pozitivní angažmá dětí např. nabídka mimoškolních 

aktivit pro trávení volného času dětí a mladých lidí; příležitosti pro účast 

na rozhodování pro děti, na utváření kultury a prostředí;  

 nabídka služeb pro ohrožené rodiny a děti; nabídka služeb pro žáky a 

pedagogy ohrožené násilím ve škole, nabídka vzdělávacích programů 

pro pedagogy i zákonné zástupce apod.  

 spolupráce školy s organizacemi, které mohou pro prevenci a intervenci 

v problematice šikany vytvářet síť pomoci  

 podpora kooperace, tolerance, respektu, a důstojné mezilidské vztahy a 

úcta k životu druhého člověka 

 koncentrace rodin ohrožených chudobou, bezdomovectvím, sociálním 

vyloučením, národnostních menšin a etnik 

 nízká podpora školy ze strany zřizovatele a deficitní deklarace  

a podpora hodnot vzdělání, dobrého klimatu, bezpečí  

a spoluodpovědnosti 

 nevhodné nastavení financování škol, nedostatečná kvalita přípravy 

budoucích učitelů, nastavení legislativy, kurikula 

 neexistující nebo nekvalitní služby pro děti, rodiny i pedagogy 

 nedostupné vzdělání pro pedagogy (finančně, vzdálenost, dostupnost…) 

 malá spolupráce mezi školou a organizacemi v regionu 

škola 

 způsob vedení školy ze strany ředitele a zástupců podporuje vytváření 

kooperativního, respektujícího a pozitivního sociálního klimatu ve 

škole;  

 přiznání možnosti výskytu násilí vůči pedagogovi, zajištění 

informovanosti o problematice; monitoring varovných signálů šikany ve 

škole 

 deklarované a sdílené odmítnutí násilí na škole směrem k žákovské i 

rodičovské populaci (pro rozvoj šikany jsou důležité postoje a reakce 

ostatních); včasné a adekvátní řešení při výskytu násilí;  

 jasné rozdělení kompetencí a odpovědností v udržování dobrého 

sociálního klimatu na škole;   

 nastavení jasných pravidel v chování na celoškolní i třídní úrovni a 

jejich důsledné dodržování;  

 nastavení adekvátních opatření a sankcí při nedodržování pravidel 

v chování, jejich důsledné dodržování (avšak bez podpory dobrého 

sociálního klimatu jednostranný akcent na tresty naopak zvyšuje 

pravděpodobnost výskytu šikany);  

 funkční bezpečnostní a krizové plány;  

 dostatečný monitoring fyzických prostor ve škole, která jsou vnímána 

jako méně bezpečná a přijetí bezpečnostních opatření; 

 nejasné nastavení nebo nedůsledné dodržování pravidel chování  

a sankcí za nevhodné chování ve škole (žákům nakonec nehrozí nic, co 

by je od činu odrazovalo), zejména na středních školách; 

 chybějící nebo nejasné směrnice školy pro udržování bezpečí a řešení 

krizových situací; nevymezený postoj k násilí ze strany vedení školy - 

projevy násilí ve vztahu k pedagogovi/žákovi bývají přehlíženy, 

bagatelizovány nebo zakrývány;  

 ze strany vedení a dále pedagogů nedostatečně deklarovaná (k 

pedagogům, rodičům, žákům) a sdílená hodnota bezpečí a dobrého 

klimatu na škole;  

 posměch, dehonestující komentáře, nevhodné, neuctivé chování mezi 

žáky, pedagogy, a pedagogy a žáky navzájem 

 nevhodně uplatňovaná kritika, sarkasmus, předsudky a stereotypy 

(mohou podněcovat zhoršování vztahů směřující k šikanování žáků jejich 

spolužáky) projevy nerespektu k autoritám ze strany žáků jsou obecně ve 

škole pojímány jako norma;  

 negativní nebo ponižující komentáře vedení nebo ostatních pedagogů na 

účet jiného učitele před studenty;  

 nedůvěra mezi pedagogy navzájem a nespolupracující prostředí;  
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 schopnost sebereflexe učitele (např. vědomí vlastních postojů, 

stereotypů a předsudků)  

 podpora učitelů v rozvíjení jejich kompetencí v zacházení s obtížnými 

třídními kolektivy;  

 intervize, supervize či mentoring učitelů 

 převládající atmosféra důvěry a spolupráce v pedagogickém sboru, 

která zvyšuje pravděpodobnost včasného odhalení vznikajícího 

problému.  

  žáci jsou svědky agresivního chování mezi dospělými (bossing, mobbing, 

dehonestace pedagoga rodiči před dítětem apod.).  

  neřešená šikana mezi dětmi  

  obava vedení školy o její pověst, pokud se na škole objeví šikana 

  koncentrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 

 

 

výuka a třídní 
management 

 zapojování žáků do aktivit třídy a školy a posilování jejich pozitivní 

vazby na školu;  

 vedení hodiny pedagog staví na silných stránkách žáků, žáci zažívají 

ocenění;  

 dodržování dohodnutých pravidel  

 výuka je přibližována běžnému životu žáků a pedagog hledá cesty pro 

zaujetí výukou;  

 pedagog používá vhodně humor při výuce a vyhýbá se sarkasmu nebo 

ironii vůči žákům;  

 chová se konzistentně, spravedlivě a s respektem k individuální situaci 

každého žáka. 

 nevhodný styl managementu třídy ze strany pedagoga, např. 

autoritářský přístup, kdy je žák zatlačován do kouta, zastrašován, 

zesměšňován, ponižován, záměrně frustrován, nebo naopak 

bezhraniční, příliš benevolentní a kamarádský přístup; 

 nízká schopnost vytvořit motivující a zajímavý program ze strany 

pedagoga;  

 malá možnost zažívat úspěch pro žáka;  

 opakovaně nedůsledné, neadekvátní (např. přehnané) nebo nerovné 

(každému jiným metrem) reakce na porušení pravidel a/nebo neúspěch 

ze strany žáků nebo rigidní zachovávání pravidel bez ohledu na 

variabilitu situací 
 nezkoumání motivace žáka k určitému jednání 

 nevhodné složení třídy 

interakce 
mezi 

učitelem/učit
eli a 

žákem/žáky 

 vnímavý učitel, který nevstupuje se žáky do konfliktu, stará se o to, aby 

se v základní míře žáci ve škole cítili dobře,  

 pohotově reaguje na agresivní narážky nebo výpady žáků či studentů,  

 chrání si své hranice a nepřekračuje ani hranice ve vztahu k žákům, 

 je konzistentní v nastavování a udržování pravidel.  

 konfliktní vztahy mezi žáky a učitelem,  

 malá pohotovost učitele čelit konfrontaci ze strany žáků nebo limitovaná 

schopnost poznat nebo reagovat na překročení vlastních hranic;  

 ignorování nebo vlastní bagatelizace prvotních projevů konfrontace 

nebo ne-respektu pedagoga žáky;  

 ztráta pocitu dobrého místa ve škole ze strany učitele a/nebo žáka (např. 

cítí se odmítán, vylučován apod.);  

 příliš osobní vztahy učitele s žáky; šikanující chování ze strany 

pedagoga vůči některému z žáků.    
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 Přímé a nepřímé varovné signály šikanování (MŠMT, 2016) 

Přímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

 posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho 

účet;  účet např. z důvodu etnicity, sexuální orientace, náboženského vyznání apod.;  

 kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejm. pronášené nepřátelským, nenávistným, pohrdavým tónem;  

 nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil;  

 příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem;  

 skutečnost, že se žák podřizuje ponižujícím a panovačným příkazům spolužáků; 

 nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k nucení spoluúčasti na nich;  

 honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí; 

 rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout; 

 žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům apod. 
 
Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

 žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády;  

 při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními;  

 při přestávkách vyhledává blízkost učitelů;  

 má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený;  

 působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči;  

 stává se uzavřeným;  

 jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje;  

 jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené;  

 zašpiněný nebo poškozený oděv;  

 stále postrádá nějaké své věci;  

 odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy;  

 mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy;  

 začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole;  

 odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. 
 
Zákonní zástupci žáků by si měli všímat především těchto možných signálů šikanování: 

 za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi;  

 dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.; 

 dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem;  

 nechuť dítěte jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, 

případně je na něm možno pozorovat i strach;  

 ztráta chuti k jídlu;  

 dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o odvoz autem;  

 dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu); 

 usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!";  

 dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně;  

 dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad;   

 zmínky o možné sebevraždě;  

 odmítá svěřit se s tím, co ho trápí;  

 dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně 

doma krade peníze;  

 dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí;  

 dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, projevuje i zlobu vůči rodičům;  

 dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma; své zdravotní 

obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.); 

 dítě se vyhýbá docházce do školy;  

 dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku. 
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Školní program proti šikanování (MŠMT, 2016) 

Vytváření školního programu proti šikanování je dlouhodobý a trvalý proces. Určují ho dva 

znaky – celoškolní rozměr a zaměření na specifickou prevenci. Aby škola žáky účinně chránila 

před šikanováním, zapojí všechny pedagogické pracovníky. Zaměření na specifickou prevenci 

vypovídá, že se program věnuje výhradně řešení šikany, a to prostřednictvím specifické 

primární prevence a prevence sekundární. 

 

Obecná struktura 13 komponent ve školním programu proti šikanování má univerzální 

charakter a lze ji použít jako jednotící princip i pro ostatní rizikové chování, a tak vytvořit 

integrovaný, ucelený preventivní program školy. 

 

Školní program proti šikanování má 13 hlavních součástí:  

      1.  zmapování situace – analýza a evaluace (před a po zavedení programu či opatření a také 

v jeho průběhu); 

      2.  motivování pedagogů pro změnu; 

      3.  společné vzdělávání a supervize všech pedagogů; 

      4. užší realizační tým (zástupce vedení - nejlépe ředitel, zástupci třídních učitelů z 1. a 2. 

stupně, zástupce družiny, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog 

atd.); 

5. společný postup při řešení šikanování (viz Příloha č. 6); 

6. primární prevence v třídních hodinách; 

7. primární prevence ve výuce; 

8. primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování; 

9. ochranný režim (školní řád, dohledy učitelů); 

10. spolupráce s rodiči (vhodný způsob seznámení s prevencí a řešením šikany ve škole, 

například na webových stránkách, pomocí informativního dopisu a při třídních 

schůzkách); 

11. školní poradenské služby; 

12. spolupráce se specializovanými zařízeními; 

13. vztahy se školami v okolí (domluva ředitelů na spolupráci při řešení šikany, kdy se jí 

účastní žáci z různých škol). 
 

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování 

Vážení rodiče, 

 

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. 

Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. 

Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a 

účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. 

Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o 

pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, 

bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či 

ředitele školy). Využít lze také naši e-schránku důvěry, která je k dispozici na webových 

stránkách školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a 

bezpečně řešit. 
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Zdroj: Kolář, 2011 

 

Postupy pro vyšetření a řešení šikany (MŠMT, 2016) 

První pomoc při počáteční šikaně: Krizový scénář pro výbuch skupinového 

násilí při pokročilé šikaně: 
 

1. odhad závažnosti a formy šikany; 

2. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a 

s oběťmi; 

3. nalezení vhodných svědků; 

4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je 

společné vyšetřování agresorů a svědků a 

konfrontace oběti s agresory); 

5. ochrana oběti; 

6. předběžné vyhodnocení a volba ze dvou typů 

rozhovoru: 

a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory 

(směřování k metodě usmíření);  

b) rozhovor s agresory (směřování k metodě 

vnějšího nátlaku); 

7. realizace vhodné metody: 

a) metoda usmíření;  

b) metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor 

nebo výchovná komise s agresorem a jeho 

rodiči); 

8. třídní hodina:  

a) efekt metody usmíření;  

b) oznámení potrestání agresorů; 

9. rozhovor s rodiči oběti;  

10. třídní schůzka; 

11. práce s celou třídou. 

 

 

A. První (alarmující) kroky pomoci 

1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad 

závažnosti a formy šikany; 

2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení 

skupinového násilí 

B. Příprava podmínek pro vyšetřování 

3. zalarmováni pedagogů na poschodí a 

informování vedení školy; 

4. zabránění domluvě na křivé skupinové 

výpovědi; 

5. pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře); 

6. oznámení na policii, paralelně – navázání 

kontaktu se specialistou na šikanování, 

informace rodičům 

C. Vyšetřování 

7. rozhovor s obětí a informátory; 

8. nalezení nejslabších článků, 

nespolupracujících svědků; 

9. individuální, případně konfrontační 

rozhovory se svědky; 

10. rozhovor s agresory, případně konfrontace 

mezi agresory, není vhodné konfrontovat 

agresora (agresory) s obětí (oběťmi) 

D. Náprava 

        11. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace 

skupiny. 

 

 

Komentář k jednotlivým krokům postupů viz kniha Nová cesta k léčbě šikany (Kolář, 2011).  
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Příloha 3 

 

CO DĚLAT, KDYŽ – INTERVENCE PEDAGOGA 

Rizikové chování ve školním prostředí – rámcový koncept 

Příloha č. 1 

Název: Návykové látky  

Autoři: doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Mgr. Barbora Orlíková,  

Mgr. Jaroslav Šejvl 

Typ rizikového 

chování 

 

 

 

Psychoaktivními látkami označujeme chemické látky primárně 

působící na centrálně nervovou soustavu, kde mění mozkové funkce a 

způsobují dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování. Tyto 

látky mohou být užívány k rekreačním účelům, pro rituální a duchovní 

účely nebo jako léčivo. Řada z těchto látek je návykových (Kalina et al., 

2001). Proto jsou tyto substance někdy označovány jako návykové 

látky. Mezi tyto látky spadá i alkohol a tabák, tato příloha je však 

zaměřena na návykové látky vyjma alkoholu a tabáku, které jsou 

popsány v samostatných přílohách (příloha č. 4 Alkohol a příloha č. 13 

Tabák). V textu budou všechny substance označovány jako návykové 

látky (NL), označení „drogy“ nebo „nelegální drogy“ není v tomto 

ohledu přesné.  

 

Rizikovým chováním rozumíme takové vzorce chování, v jejichž 

důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, 

výchovných a dalších rizik pro jedince i pro společnost (Miovský et al., 

2015). Závislostní chování v plné míře naplňuje všechny znaky 

uvedené v definici rizikového chování, neboť má dopady na psychický 

i fyzický stav jednotlivce, může významně ovlivňovat život uživatele 

i jeho okolí. 

 

Pro oblast závislostního chování považujeme za důležité zmínit význam: 

- druhu návykové látky; 

- frekvence a délky užívání; 

- typu závislostního chování. 

 

Označení rizikového chování jako „závislostní chování“ může být 

v některých ohledech zavádějící. Chování, se kterým se setkáváme u dětí 

a adolescentů, nemusí nutně naplňovat znaky závislosti. Z hlediska 
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frekvence (a délky) rozlišujeme následující pojmy (volně podle Hogan, 

2003). 

 

- Užití nebo také experiment (jednorázový nebo opakovaný, tj. 

několik málo opakovaných, ale nepravidelných zkušeností). 

I užití/experiment vyžaduje odbornou pozornost, obzvláště 

s ohledem na věk, kdy byla látka užita, a typ návykové látky, kdy 

je i jednorázový experiment nebezpečný, může vést např. 

k předávkování, zdravotním potížím, úrazům, rozvoji 

psychických problémů.  

- Užívání lze definovat jako opakovanou zkušenost s (legální) 

návykovou látkou bez zakoušení závažných negativních dopadů. 

Tento typ užívání lze pro lepší názornost dávat do souvislosti 

s rekreačním užíváním návykových látek (jakkoli může být 

pojem rekreační užívání zavádějící a kontroverzní, více viz např. 

Kalina et al., 2003). Nicméně, užívání návykové látky nezletilým 

nemusí mít nutně negativní dopad na zdraví, může ale vystavovat 

dítě potížím v jiných oblastech a také ho zpravidla vystavuje 

hrozbě trestu nebo jiné formě postihu.  

- Nadužívání (rizikové užívání) je termín, kterým označujeme 

užívání legálních nebo nelegálních návykových látek, které již 

představuje riziko pro zdraví – např. pití nadměrných dávek 

alkoholu, užívání konopných drog v situacích, kdy je 

vyžadováno soustředění a je zde riziko úrazu. 

- Zneužívání (problémové užívání) vyjadřuje kontinuální 

(opakované) užívání legálních a/nebo nelegálních návykových 

látek i přes zjevné negativní následky. 

- Závislost je nutkavé (kompulzivní) užívání návykových látek 

bez ohledu na důsledky. Vzniká po delší době kontinuálního 

užívání (obyčejně v řádu měsíců až let). Fyzická závislost je 

typická pro některé typy návykových látek (např. tabák, opioidy, 

v pozdějších stadiích užívání i alkohol). Psychická závislost je 

spojena s nekontrolovatelnou touhou užít návykovou látku  

kompulzivitou a sníženou kontrolou užívání návykových látek 

(O‘Brien, 2011). Je nutné upozornit na to, že ne všechny typy 

návykových látek vyvolávají závislost. Zároveň, psychická 

závislost je průvodním jevem vždy, fyzická závislost je 

výrazným jevem jen u některých látek.  Psychická závislost je 

navíc v zásadě horším důsledkem než fyzická, protože fyzickou 

závislost a odvykací stav lze zvládnout relativně rychle a 

příznaků se lze zbavit v řádu dnů či týdnů, projevy psychické 

závislosti přetrvávají řadu měsíců i let (Kalina et al., 2003). 

 

Způsob aplikace – různé návykové látky se dají aplikovat (užít) 

různými způsoby. Mohou se užívat orálně (ústy), jako např. alkohol, 
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látky vyráběné v tabletách (psychotropní léky, tablety MDMA), ale i 

pervitin, marihuana obsažená v jídle nebo LSD a lysohlávky; čicháním, 

což je typické pro těkavé látky; dále šňupáním (např. kokain nebo 

pervitin) nebo kouřením (např. tabák, marihuana, ale i heroin nebo 

pervitin). Nejnebezpečnější formou užití je injekční aplikace, která 

s sebou nese nejvíce zdravotních rizik včetně přenosu infekčních 

onemocnění a vyššího rizika předávkování (Kalina et al., 2003). V ČR 

se injekčně užívá především pervitin, heroin a některé další opiáty 

(Mravčík et al., 2017). 

 

Návykové látky 

 

Alkohol (je podrobněji zpracován v samostatné příloze) 

S alkoholem se dítě setkává od útlého mládí – nejčastěji v rodině, 

později u vrstevníků –, protože je součástí životního stylu západní 

společnosti. Možná i proto patří Česká republika mezi státy s největší 

spotřebou alkoholu na světě. Je to společensky tolerovaná návyková 

látka. Alkohol je snadno dostupný. Užívání dalších návykových látek ve 

většině případů předchází právě zkušenost s alkoholem (Calvert et al., 

2010). 

 

Tabák (je podrobněji zpracován v samostatné příloze) 

Bývá první návykovou látkou, se kterou se děti setkávají v podobném 

věku jako s alkoholem. K prvnímu setkání s cigaretami dochází 

zpravidla v rodině nebo u kamarádů či kamarádek.  

 

Konopné drogy jsou souhrnným označením tří forem návykových látek 

(marihuana, hašiš, hašišový olej), které vznikají zpracováním konopí. 

Účinné látky jsou především THC (tetrahydrokanabinol) a CBD 

(kanabinol). Sušené samičí květy (tzv. palice) marihuany mají výrazné 

aroma. Hašiš je konopná pryskyřice, má barvu tmavě zelenou až hnědou. 

Hašišový olej je extrakt z konopných květů a listů. K fyzické závislosti 

nedochází, nebývá doprovázena zvýšenou tolerancí na návykovou látku 

ani výraznými odvykacími příznaky. Psychická závislost se objevuje u 

dlouhodobých uživatelů. U citlivých osob může dojít k rozvoji 

psychických problémů (zejm. úzkosti, deprese, může dojít k poruchám 

myšlení a krátkodobé paměti, rozvoji psychotických stavů). Tyto obtíže 

obvykle spontánně odezní, pokud dotyčný marihuanu dále neužívá, 

nicméně v některých případech může dojít i k jejich přetrvávání a 

nutnosti vyhledat psychiatrickou pomoc. Marihuana je u mladých lidí 



Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Rychnovská 216, 

příspěvková organizace 

 

7 
 

nejčastěji zneužívanou nelegální návykovou látkou (Mravčík et al., 

2017). Někdy sem mohou být řazeny také syntetické kanabinoidy. 

 

Těkavé látky (též prchavé látky) jsou chemické látky, které uživatelé 

inhalují neboli čichají. Zneužívají se některá ředidla, rozpouštědla (např. 

toluen), lepidla i plynné látky (např. éter a rajský plyn). Po inhalaci této 

skupiny látek dochází k rychlému opojení, které je doprovázeno stavy 

euforie až útlumu Mohou se projevit zrakové a sluchové halucinace. 

Účinek je krátkodobý a brzy odezní. Mohou následovat poruchy vědomí 

a spánku, agrese. Těkavé látky mohou vyvolávat psychickou závislost. 

Nebezpečnost spočívá v neodhadnutí dávky. Může dojít k bezvědomí až 

ke kómatu, k srdeční zástavě, zástavě dechu nebo udušení zvracením. 

Těkavé látky trvale poškozují mozek, ovlivňují rozumové schopnosti, 

způsobují agresivní chování. Léčba dlouhodobě závislých je velmi 

obtížná, proto je vhodné zachytit problém včas, ideální je spolupráce 

s rodinou a školou. Přestože je od roku 2007 v platnosti zákaz volného 

prodeje toluenu a lepidel a barev ve sprejích, které obsahují více než 0,1 

% toluenu, a lze je nadále prodávat jen živnostníkům a firmám, je toluen 

víceméně dostupný a nejvíce zneužívaný. Nejčastěji se vdechují jeho 

výpary z napuštěných tkanin. Trichloretylen se běžně užívá jako 

rozpouštědlo. Při vdechování se mohou dostavit sluchové či 

zrakové halucinace. Rajský plyn, užívaný ke krátkodobé 

anestezii, vyvolává opojný bezbolestný stav. Vdechuje se například z 

nafukovacích balonků nebo tlakových lahviček na výrobu šlehačky. Při 

vdechování může dojít k popálení mrazem v oblasti dýchacích cest 

(Kalina et al., 2015).  

 

Stimulační látky – nejznámější je pervitin (metamfetamin), bílá 

krystalická látka, v ČR poměrně rozšířený a dostupný silný stimulant, 

jehož účinek trvá 6 až 12 hodin v závislosti na čistotě a způsobu užití 

(šňupání, injekčně, kouření, per os). Má budivý efekt, zrychluje myšlení, 

zvyšuje motorické tempo, zahání únavu, vyvolává euforii a příjemné 

tělesné i duševní pocity, snižuje chuť k jídlu. Po užití pervitinu má 

jedinec rozšířené zornice očí, zvýšený tep a krevní tlak, zvýšenou 

celkovou aktivitu organismu, je hovorný, neklidný, v dobré náladě, 

ztrácí zábrany, zvyšuje se jeho sexuální pud. Osoba intoxikovaná 

pervitinem může mít sklony k agresivnímu i autoagresivnímu chování. 

Pervitin také může vyvolat akutní psychotický stav, tzv. toxickou 

psychózu, která je svými příznaky podobná schizofrenii a je často 

provázená paranoidním myšlením. Po odeznění intoxikace nastává fáze 

provázená únavou, depresivními a úzkostnými stavy, případně 

podrážděností (tzv. dojezd). Při jeho dlouhodobějším užívání obvykle 

dotyčný nápadně hubne. Metamfetamin vyvolává psychickou závislost 

a jeho vysazení způsobuje často depresivní stavy, fyzické příznaky po 

https://www.wikiskripta.eu/w/Halucinace
https://www.wikiskripta.eu/w/Pop%C3%A1leninov%C3%BD_%C3%BAraz
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vysazení drogy nejsou závažné (jedná se především o zvýšenou únavu 

a zvýšenou chuť k jídlu). Dalším zástupcem stimulancií je kokain, jehož 

obliba v ČR narůstá. Účinek je intenzivní, krátkodobý (30–90 minut), 

způsobuje euforii, pocit vzrušení, radosti, zvyšuje sebedůvěru, 

sebejistotu, zlepšuje schopnost soustředit se, může negativně ovlivnit 

sebekontrolu, vést k neklidu a agresi. Bílý prášek lze šňupat nebo kouřit. 

Intenzivní užívání může vést k srdečním a oběhovým a dalším 

somatickým problémům. Způsobuje podobně jako pervitin psychickou 

závislost a může také vyvolat nepříjemné psychické stavy včetně 

psychotických stavů (Kalina et al., 2015). 

 

Opioidy se používají jako léky proti bolesti (analgetika, silné opioidy, 

např. morfin, pethidin, hydromorfon, oxykodon, buprenorfin, piritramid, 

metadon) a léky proti kašli (antitusika, se slabšími účinky, např. kodein, 

tramadol, dihydrokodein, pentazocin). Mezi nelegální látky z této 

skupiny patří především heroin. Opioidy mají rychlý vliv na centrální 

nervový systém, potlačují bolest, působí euforii, mají tlumivé 

a zklidňující účinky. Často se apatie střídá s nespavostí, únavou 

a podrážděností. Nejčastějším nežádoucím účinkem je útlum dýchání, 

ohrožující život. Pravidelným užíváním vzniká kromě psychické 

závislosti i fyzická závislost, takže po vysazení látky vzniká tzv. 

odvykací syndrom (abstinenční příznaky), který je provázen nespavostí, 

zažívacími potížemi, bolestí svalů a kloubů až křečemi a dalšími 

somatickými problémy (Kalina et al., 2015). 

 

Halucinogeny jsou látky různých skupin, které vyvolávají změny ve 

vnímání, myšlenkách, emocích a vědomí, jejich účinek lze připodobnit 

stavům při meditaci či snění. Obecně nevyvolávají závislost (vyjma 

např. ketaminu). Užívána jsou psychedelika, a to syntetická (např. LSD, 

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

ayahuasca, peyotl). Dále se může jednat o disociační drogy (např. PCP, 

ketamin, muchomůrka červená, oxid dusný, dextrometorfan) 

a delirogeny (např. rulík zlomocný, durman). Zatímco psychedelika 

nejsou toxická, jinými typy halucinogenů se lze při předávkování 

otrávit. Akutní intoxikace vyvolává poruchy paměti, úsudku 

a pozornosti, hrozí nebezpečí úrazů, psychotických stavů (Kalina et al., 

2015). 

 

Zneužívání léků je užití léků bez doporučení lékaře, případně 

v množství větším, než bylo předepsáno lékařem, s cílem intoxikace. 

Užívána jsou především analgetika (viz Opioidy), sedativa, tedy léky 

s tlumivým účinkem (bromidy, ergotamin, fenobarbital), hypnotika, 

tedy léky na spaní (např. Hypnogen, Stilnox), anxiolytika, což jsou léky 
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na uklidnění a proti úzkosti (zejména léky ze skupiny benzodiazepinů, 

např. Neurol, Xanax, Diazepam, Lexaurin). Obecně platí, že léky musejí 

být užívány delší dobu (intenzivně týdny až měsíce), aby na nich vznikla 

léková závislost. Vyvolávají psychickou i závažnou fyzickou závislost, 

při vysazení některých z nich po delší době užívání může dojít 

k ohrožení života (Kalina et al., 2015). 

 

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

Pod pojem „extáze“ řadíme celou řadu synteticky vytvořených 

stimulačních látek s halucinogenním potenciálem. Původně tablety 

obsahovaly zejména MDMA (chemicky 3,4-metylendioxy-

metamfetamin). Dnes se v tabletách, které jsou takto označovány, 

objevuje celá řada látek. Drogu užívají mladí lidé, často na tanečních 

festivalech a v klubech. Objevují se však další, tzv. nové syntetické 

drogy, které obsahují mnohdy neznámé látky. Zde výrobci reagují na 

poptávku trhu a na skutečnost, že řada látek s psychotropním efektem 

není legální a objevuje se na „seznamu zakázaných látek“ (příloha 

zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších 

předpisů). Výrobci tedy vyrobí látku podobné chemické struktury a 

účinku, která ale na seznamu zakázaných látek není. Řada z nich je 

distribuována v tabletové formě a vydávána za drogu extázi nebo za 

„něco, co má podobné účinky“ (Evans-Brown et al., 2015).  

 

Kombinace návykových látek 

Někdy jsou návykové látky pro větší psychotropní efekt užívány 

v kombinacích, z nichž některé mohou být nebezpečné a zdraví i život 

ohrožující. Zejména kombinace látek s tlumivým efektem, včetně 

alkoholu, může vést k útlumu dechového centra. Častá je např. 

kombinace alkoholu a marihuany. 

Východiska  

 

Prevalenční data z ČR poukazují na naléhavou potřebu účinných 

preventivních intervencí zaměřených na alkohol, tabák a další návykové 

látky u dětí a adolescentů. V ČR je míra užívání návykových látek u dětí 

i dospělých ve srovnání s celoevropským průměrem i ve srovnání 

s ostatními vyspělými státy světa vysoká.  

 

Užívání návykových látek v obecné populaci v ČR 

Z Výroční zprávy o situaci ve věcech drog v ČR (Mravčík et al., 2017) 

vyplývá, že v ČR denně kouří 26,6 % osob, denních kuřáků je přibližně 

2,4 milionu osob. Alkohol v posledních 30 dnech užilo přibližně 70 % 

populace a denně nebo téměř denně asi 7 % osob (11,6 % mužů a 2,4 % 

žen). V obecné populaci má alespoň jednu zkušenost  s nelegální 
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návykovou látkou v životě asi 30 % osob ve věku 15–64 let (38,8 % 

mužů a 22,7 % žen). Nejčastěji užitou nelegální návykovou látkou byly 

konopné drogy (26,6 %), extáze (7,1 %), halucinogenní houby (5,4 %), 

pervitin (3,0 %) a LSD (2,1 %). Zkušenost s kokainem uvádí 1,4 % osob, 

míra zkušeností s ostatními drogami je pod 1 %. Zkušenost s novými 

psychoaktivními drogami (rostlinnými nebo syntetickými) uvedlo 0,7 % 

respondentů. Přibližně 4 % populace mají zkušenost s užitím těkavých 

látek. V posledních 12 měsících a posledních 30 dnech (aktuální 

užívání) je výskyt užívání nelegálních návykových látek v obecné 

populaci nízký. Výjimkou jsou konopné drogy, zejm. ve věku 15–34 let 

užilo v posledním roce konopné látky asi 20 % a v posledním měsíci asi 

11 % osob. 

 

Užívání návykových látek mezi dětmi a dospívajícími v ČR 

Z výsledků Evropské školní studie o alkoholu a drogách (ESPAD) 

vyplývá (Mravčík et al., 2017, 2016), že mezi 16letými v roce 2015:  

• 66 % alespoň jednou v životě kouřilo cigarety, téměř 30 % 

kouřilo v posledních 30 dnech, přibližně 13 % denně kouří 

tabákové výrobky, 96 % mělo v životě alkohol, v posledním 

měsíci užilo alkohol přibližně 78 %, přibližně 12 % pravidelně 

konzumuje nadměrné dávky alkoholu;  

• 32 % má zkušenost s užitím konopných látek, téměř 24 % užilo 

konopné látky v posledním roce; průměrný věk první zkušenosti 

s konopnými drogami byl 14,5 roku; 

• téměř 4 % měla LSD a halucinogeny (a více než 3 % 

halucinogenní houby), téměř 3 % extázi, 1,4 % pervitin, 1,4 % 

kokain; 

• méně než 1 % zkusilo jiné nelegální návykové látky. 

 

Zkušenosti s užitím dalších návykových látek jsou u českých 16letých 

srovnatelné s průměrem evropských zemí. Pozitivní zprávy jsou ty, že 

ve srovnání s rokem 2011 došlo u 16letých k výraznému poklesu míry 

kouření cigaret, užívání alkoholu a nelegálních návykových látek a dále 

že první zkušenosti s alkoholem, tabákem a konopnými drogami 

a dalšími návykovými látkami se posouvají do vyššího věku. 

 

Čím dříve je problém užívání návykových látek rozpoznán, tím spíše lze 

poskytnout pomoc nezletilému i rodičům, ale také ochránit vrstevníky, 

kteří by jinak mohli přicházet do styku s užívajícím 

spolužákem/spolužačkou či kamarádem/kamarádkou (v dalším textu je 

užíván pojem spolužák či kamarád souhrnně pro osoby mužského i 

ženského pohlaví). Proto je naším cílem rozpoznat problém brzy a 

neprodleně poskytnout nejen odbornou pomoc, ale také podporu ze 
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strany školního metodika/metodičky prevence, třídního učitele/učitelky, 

vedení školy (v dalším textu je užíván pojem metodik, učitel či pedagog, 

koordinátor, odborný pracovník, poradce aj. souhrnně pro osoby 

mužského i ženského pohlaví). 

 

Rizikové 

a protektivní 

faktory 

 

Děti se v běžném životě musejí vyrovnávat se skladbou vzájemně 

působících faktorů, z nichž některé mají negativní, jiné pozitivní účinky. 

Prevence vychází z jednoduchého předpokladu, že je třeba oslabovat 

vliv rizikových a posilovat vliv protektivních faktorů. Rizikové faktory 

zvyšují pravděpodobnost, že se jedinec bude angažovat v rizikovém 

chování, protektivní faktory ji snižují. Cílem prevence je to, aby 

protektivní faktory převážily nad rizikovými, a to v oblasti biologické, 

psychologické i sociální, a to v průběhu celého života (Hawkins et al., 

1992). 

 

Problémy s návykovými látkami se objevují méně u těch, u kterých 

převládají protektivní faktory (je jich celá řada, ale mezi základní 

patří): 

• silné a pozitivní vztahy v rodině, rodičovský monitoring – 

sledování aktivit dětí a jejich kamarádů, jasná pravidla chování, 

která jsou důsledně uplatňována v rodině, zapojení rodičů do 

života jejich dětí; 

• úspěch ve školních aktivitách; 

• silné vazby s institucemi, jako jsou školy, školská zařízení pro 

zájmové vzdělávání a náboženské organizace; 

• přijetí konvenčního postoje a normy života bez návykových 

látek. 

 

Většímu riziku jsou naopak vystaveni ti, u nichž převládají rizikové 

faktory nad protektivními. O’Connell et al. (2009) dělí rizikové faktory 

pro užívání návykových látek podle vývojových období:  

 prenatální (např. genetické predispozice, vystavení působení 

alkoholu);  

 perinatální (např. komplikace při porodu), rané dětství (např. 

komplikovaný temperament nebo emočně chladná matka); 

 střední dětství (např. na úrovni individuální: špatná kontrola 

impulzů, vyhledávání vzrušení, agresivita, úzkostnost, 

depresivita, hyperaktivita, ADHD, antisociální chování, časný 

začátek užívání návykových látek; na úrovni rodiny: permisivní 

rodiče, rodič v konfliktu, malá rodičovská vřelost nebo 

rodičovská hostilita, zneužívání dětí, prodrogové postoje rodičů, 
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rodiče bez požadavků na dítě; na úrovni školy: nepřijetí 

spolužáky, špatné studijní výsledky, odcizení, užívání 

návykových látek vrstevníky; na úrovni komunity: dostupnost, 

zákonné a právní normy, chudoba);  

 adolescence (např. na úrovni individuální: špatné strategie 

zvládání, negativní emocionalita, poruchy chování, antisociální 

chování, vzdor; na úrovni rodiny: permisivní rodiče, prodrogové 

postoje rodičů, rodiče bez požadavků na dítě; na úrovni školy: 

špatné studijní výsledky, nízké zapojení do školních aktivit, 

užívání návykových látek vrstevníky; na úrovni komunity: 

normy, které jsou postupně zvnitřňovány, či vliv reklamy);  

 raná dospělost (např. na úrovni individuální: nízká míra 

ztotožnění s rolemi dospělých; na úrovni rodiny: odchod 

z domu; na úrovni školy: studium na vysoké škole, užívání 

návykových látek vrstevníky). 

 

Z hlediska prevence je zcela zásadní poznatek, že na většinu rizikových 

faktorů lze pozitivně působit a naklonit tak pomyslné misky vah. 

Komponované a jasně zaměřené preventivní programy dokážou 

snižovat vliv rizikových faktorů a posilovat ochranné. 

 

Síť partnerů, 

spolupráce 

v komunitě, kraji 

 

Charvát, Jurystová a Miovský definují preventivního pracovníka jako 

člověka, „který vědomě a systematicky působí v oblasti primární 

prevence rizikového chování“ (Miovský et al., 2015, s. 139) a pracuje 

v souladu s etickými zásadami.  

V prevenci se angažují pracovníci s rozličným odborným profilem: 

(speciální) pedagogové, psychologové, sociální pracovníci, lékaři (např. 

pediatři, psychiatři) a další zdravotnické profese, policisté, duchovní atd. 

Tito pracovníci využívají při své práci různá institucionální prostředí, 

např.: 

• školy a školská poradenská zařízení (pedagogicko-

psychologické poradny, speciálně pedagogická centra) 

• střediska výchovné péče 

• orgány sociálně-právní ochrany dětí 

• zdravotnická zařízení  

• adiktologické ambulance pro děti a dorost a další organizace 

zaměřené na poradenství a léčbu v oblasti závislostí a na 

primární prevenci (https://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/) 

• policie 

• úřady – kraje, obce (protidrogoví koordinátoři, krajští školští 

koordinátoři prevence, koordinátoři prevence kriminality aj.) 

• výzkumné instituce 

• centra pro mladistvé (např. nízkoprahová zařízení pro děti 

a mládež) 

https://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/
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• náboženská centra 

Je vhodné, aby si škola ve spolupráci s metodikem prevence 

z pedagogicko-psychologické poradny a koordinátory prevence na 

úrovni krajů vytvořila svou vlastní síť důležitých kontaktů a partnerů pro 

spolupráci nebo pro řešení jednotlivých preventivních témat a problémů. 

 

Legislativní 

rámec 

(krajské plány, 

strategie, webové 

odkazy) 

 

Přehled předpisů legislativní i nelegislativní povahy z oblasti primární 

prevence užívání návykových látek, přehled koncepčních a metodických 

materiálů, krajské koncepce primární prevence, zejm. ve školách a 

školských zařízeních lze v aktualizované podobě získat na internetových 

stránkách MŠMT, včetně označení (např. zákon, vyhláška, koncepční 

dokument aj.) a krátkého popisu, o čem dokument pojednává:  

http://www.prevence-

info.cz/legislativa/prehled/trch/uzivani%20navykovych%20latek 

 

 

Jde zejména o: 

• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů; 

• zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

• zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů;   

• vyhlášku č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších 

předpisů; 

• úmluvu o právech dítěte č. 104/1991 Sb., sdělení federálního 

ministerstva zahraničních věcí; 

• nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku 

stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby 

obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství 

větší než malé ve smyslu trestního zákoníku; 

• nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve 

znění pozdějších předpisů; 

• stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu Tpjn 301/2013 ze dne 

13. 3. 2014. 

http://www.prevence-info.cz/legislativa/prehled/trch/uzivani%20navykovych%20latek
http://www.prevence-info.cz/legislativa/prehled/trch/uzivani%20navykovych%20latek
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Dále je vhodné seznámit se s klíčovými dokumenty na úrovni kraje, 

které jsou publikovány na školských informačních portálech 

krajských úřadů. V případě nejasností nebo problémů 

s dohledáním dokumentů se lze obrátit na oblastního metodika 

prevence nebo krajského školského koordinátora prevence.  

Prevence - 

nespecifická a 

specifická 

(všeobecná, 

indikovaná, 

selektivní) 

 

 

V současné praxi prevence rizikového chování je užíváno dělení 

primární prevence na prevenci nespecifickou a prevenci specifickou 

(MŠMT, 2005).  

Nespecifická primární prevence má následující charakteristiky (MŠMT, 

2009, s. 4): 

 nespecificita v působení znamená, že intervence nelze vztahovat 

k určitému problému či riziku, jehož výskytu se snaží 

předcházet; platí, že nespecifické intervence by existovaly a byly 

by žádoucí i v případě, že by neexistovaly rizikové projevy 

chování; 

 „cílem je výchova dětí a mládeže ke zdraví, k osvojení 

pozitivního sociálního chování a snaha o zachování integrity 

osobnosti“; 

 představuje nosnou část celého systému preventivního působení; 

 je realizována především za využití bohaté sítě nevýkonnostních/

rekreačních sportovních a kulturních volnočasových aktivit 

a programů. 

Příkladem nespecifické prevence je např. program Škola podporující 

zdraví, který je garantován a koordinován Státním zdravotním ústavem 

(více viz Miovský et al., 2015). 

 

Oproti tomu specifická primární prevence (MŠMT, 2005, s. 6 a 7): 

 představuje aktivity a programy s úzkým zaměřením na jeden či 

více typů rizikového chování a na rizika s nimi spojená; 

 by nebyla pro daný typ rizikového chování v praxi realizována, 

pokud by „neexistovaly problémy spojené s daným typem 

rizikového chování“; 

 má tři hlavní charakteristiky: 

o jednoznačně vyjádřený vztah k oblasti rizikového 

chování a souvisejícím tématům; 

o je realizována v přesně vymezeném čase a prostředí, což 

umožňuje evaluaci těchto typů programů; 
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o je zaměřena na jasně definovanou cílovou skupinu (např. 

podle věku, potřeb, míry ohrožení) a s ohledem na 

potřeby cílové skupiny zavádí preventivní intervence. 

V případě specifické prevence považujeme za nezbytné kontinuálně 

sledovat kvalitu a efektivitu, tj. provádět evaluaci preventivních 

intervencí, realizátorů na všech úrovních, dlouhodobě sledovat, jaký má 

intervence efekt na cílovou skupinu atd.  

 

Podpora zdravého životního stylu nebo též podpora zdraví (angl. 

health promotion) je souhrnné označení pro aktivity, které umožňují 

lidem zvyšovat kontrolu nad vlastním zdravím a determinantami, které 

zdraví ovlivňují, a tím zlepšovat své zdraví (The Ottawa Charter for 

Health Promotion, 1986). Strategie podpory zdraví nejsou omezeny na 

konkrétní zdravotní problém, ani na konkrétní sadu chování. Koncept 

podpory zdraví je širší a svým zaměřením jde o nespecifický typ 

prevence. Tímto se liší od preventivních intervencí či snižování rizik. 

Podpora zdraví není zaměřena na konkrétní rizikový faktor, problém 

nebo nemoc, ale spíše na podporu vlastních schopností každého člověka 

zlepšovat/udržovat vlastní zdraví. 

 

Aktivity všeobecné prevence se zaměřují na celou třídu nebo třídy. 

Všeobecná prevence si klade za cíl: 

- zabránit zahájení určitého typu rizikového chování (cílovým 

výsledkem je např. to, že dítě nezačne užívat konopné drogy);  

- oddálit nástup rizikového chování do pozdějšího věku (např. 

v případě užívání alkoholu je platným cílem oddálit experimenty 

s touto návykovou látkou do pozdějšího věku); 

- edukovat o bezpečnějších formách (platí pro některé typy 

rizikového chování, např. u užívání návykových látek si klademe 

za cíl maximálně snížit rizika, pokud by k užití mělo přece jen 

dojít; jde o aplikaci dílčích principů minimalizace rizik 

a poškození).  

Příkladem intervencí na této úrovni je např. preventivní program školské 

drogové prevence Unplugged (Gabrhelík et al., 2012). 

 

Selektivní preventivní intervence jsou zaměřeny na zranitelné 

skupiny, které jsou ve vyšším riziku rozvoje některé ze sledovaných 

poruch nebo u nichž již došlo ke zvýšené angažovanosti v určitém typu 

rizikového chování (Springer & Phillips, 2007) 

Cílem je jednak zabránit nástupu projevů rizikového chování u vysoce 

rizikové skupiny, jednak minimalizovat rozvoj nežádoucího chování 

(často mohou být pozorovatelné první známky nebo problémové 
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symptomy) a zabránit přechodu k rizikovějšímu typu chování (např. 

přechod z experimentu s návykovými látkami k pravidelnému užívání). 

V případě užívání návykových látek je relevantním cílem také oddálit 

experimenty s návykovou látkou do pozdějšího věku, dále lze vzdělávat 

o bezpečnějších formách užívání návykových látek tak, aby se 

maximálně snížila rizika (aplikace principů harm reduction přístupu). 

Intervence této úrovně se realizují např. v komunitě (dané lokality), 

nízkoprahových klubech pro mládež, prostředí noční zábavy nebo škol, 

v prostředí rodiny. 

Požadavky na odbornost preventivního pracovníka jsou vyšší než 

v případě univerzální prevence. Preventivní pracovník pracuje se 

skupinou s vyšším rizikem a s tím by měly korespondovat také jeho 

znalosti a dovednosti (měl by to být např. proškolený pracovník 

neziskové organizace, adiktolog, speciální pedagog, psycholog). 

Jako příklad takové intervence lze uvést práci s problematickou 

skupinou ve třídě (více viz Miovský et al., 2015). 

 

Indikované preventivní intervence jsou zaměřeny na zranitelné 

jedince, kteří jsou v pásmu vysokého rizika a u nichž je pozorovatelný 

jeden nebo více symptomů typických pro sledovanou poruchu. Porucha 

zatím není plně rozvinutá a nelze ji diagnostikovat podle uznávané 

klasifikace MKN-10 nebo DSM-V (Springer, Phillips, 2007). Cílem je 

zabránit progresi a přechodu do chronických forem (např. zabránit 

přechodu z experimentálního či příležitostného užívání k závislosti na 

návykové látce či skupině látek).  

Pracovat se žákem na této úrovni není v kompetenci pedagoga. Práce 

s vysoce rizikovými jedinci vyžaduje specializované znalosti 

a dovednosti, je nezbytné odborné vzdělání, zejména v oborech 

psychologie, speciální pedagogika, adiktologie. Nejčastěji jsou 

intervence poskytovány v rámci specializovaných poradenských 

zařízení. 

K identifikaci problému dochází na základě vlastní potřeby jedince řešit 

problém, doporučení školy (např. agresivní žák), oblastního metodika 

prevence (např. na základě výsledku screeningových nástrojů). Pro 

volbu odpovídající intervence musejí být zmapovány rizikové 

a protektivní faktory jedince i jeho okolí (NIDA, 2003). Při individuální 

práci lze využívat různé přístupy, včetně např. metod motivačních 

rozhovorů, které jsou zaměřeny na snížení nebo zamezení projevů 

rizikového chování skrze vnitřně rozpoznanou touhu po změně. Přestože 

(nebo právě proto, že) je v centru zájmu jednotlivec, mohou být 

intervence postaveny také na práci s rodinou a práci se skupinou.  
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Doporučené 

postupy 

z hlediska 

pedagoga – 

školy 

a školského 

zařízení 

vs. nevhodné 

postupy 

 

 

Realizace preventivních aktivit v rámci školy 

 

Vhodný přístup 

• V případě využívání externích poskytovatelů programů 

primární prevence preventivních programů spolupracovat 

s těmi, kteří obdrželi certifikát odborné způsobilosti 

• Adekvátnost programů a intervencí věku, potřebám 

a mentálním schopnostem dítěte 

• Podpora sebedůvěry, vlastní aktivity a různorodých zájmů 

• Kontinuální proces 

• Zaměření na změnu postojů a chování 

• Živé interaktivní učení, podpora zájmu a zvědavosti 

vhodnými zábavnými metodami 

• Využívání vhodných vzorů chování u druhých lidí, pokud 

možno z blízkého okolí dítěte 

• Otevřená hodnotově orientovaná diskuse 

• Zapojení do života místní komunity 

• Realizaci programů navrhují a řídí kvalifikovaní 

interdisciplinárně orientovaní odborníci (metodici prevence) 

 

Nevhodný přístup 

• Amatérismus (např. nepřipravení koncoví realizátoři 

prevence) a samozvaní experti na prevenci 

• Překračování kompetencí a odborného působení (např. 

příslušník Policie ČR se věnuje tématům zdravotních rizik 

užívání návykových látek nebo naopak lékař hovoří 

o legislativních aspektech v souvislosti s návykovými 

látkami) 

• Přístupy založené na odstrašování, triviální přístupy: „Prostě 

řekni ne“ 

• Jednorázové neinteraktivní akce, multimediální akce, 

divadelní a jiná kulturní představení bez návaznosti 

• Zaměření pouze na poznatky 

• Přednášková forma 

• Neosobnost, formalismus, využívání atrakcí – bývalých 

uživatelů návykových látek na ZŠ nebo aktuálních uživatelů, 

stavění na „hvězdách“ showbyznysu 

 

Příznaky užívání návykových látek – jak to poznám? 

Užívání drog je obvykle doprovázeno varovnými příznaky a hraje v něm 

roli celá řada faktorů a jejich kombinace. Ovšem je nutno mít na paměti, 

že i když se u dítěte některý z varovných příznaků objeví, nemusí se 
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vždy jednat o užívání drog. Někdy mohou být tyto projevy součástí 

puberty, někdy mohou mít i jiný důvod (např. úmrtí v rodině). Proto je 

nezbytné nespoléhat se pouze na tento přehled, ale zjistit rozhovorem 

s dospívajícím, co za těmito projevy stojí, případně se lze obrátit na 

třídního učitele, školního psychologa nebo jiného odborníka se žádostí 

o citlivé posouzení a jejich názor.  

 

Užívání návykových látek u dospívajících je doprovázeno příznaky, 

které nás mohou včas varovat (UNODC, 2004; NIDA, 2014): 

• Náhlá změna osobnosti – z tichého studenta se náhle stává 

hlučný a otravný student. Změna může být postupná a zjevná 

pouze při reflexi. Může to být samozřejmě i naopak. 

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

důvodu, s výbuchy vyvolanými zdánlivě nepodstatnými 

událostmi, zhoršující se vztahy s rodinnými příslušníky a přáteli. 

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

spánku a obecném zdraví mohou být náhlé nebo postupné; 

mohou zahrnovat setřelou řeč, pomalost, zřetelné nebo rozšířené 

zornice, mluvení, euforii, nevolnost a zvracení, nedbalost v péči 

o sebe, změny ve stravovacích návycích nebo spánku. 

• Změna výkonu ve škole – znatelné zhoršení výkonu (zvláště 

když byl student do té doby pilný/á), záškoláctví, zmeškané 

hodiny, ztráta zájmu o oblíbené aktivity. 

• Zvýšená utajená komunikace s ostatními – často se to projevuje 

jako tajné telefonní hovory; některé z nich mohou být ovšem 

pouze typickým chováním dospívajících. 

• Zvýšená potřeba peněz – nákup léků nebo návykových látek stojí 

peníze a tím větší je potřeba peněz. Peníze však nejsou jedinou 

převáděnou komoditou mezi mladými lidmi; mohou to být různé 

věci osobní potřeby, oblečení, elektronika; výměnou za finance 

nebo návykové látky mohou být poskytovány také sexuální 

služby. 

Učitelům může pomoci intuice – může dospělému zprostředkovat 

varovné signály, že se se studentem něco děje, za předpokladu, že 

studenta zná delší dobu (např. třídní učitel). Nemusí se jednat 

o konkrétní nebo jasně verbalizovaný pocit, že je něco špatně, ale je 

dobré se začít zajímat a být vnímavější k případným dalším projevům.  

Je třeba mít na paměti, že existuje řada dalších důvodů pro výše popsané 

chování, které je třeba vzít v úvahu v souvislosti s celkovou životní 

situací člověka. 

 

Přístup k žákovi s podezřením na užívání návykových látek 
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Hlavním smyslem práce se žákem, u kterého máme podezření nebo již 

víme, že užívá návykové látky, je nabídnout „pomocnou ruku“. 

V přístupu k lidem, kteří užívají návykové látky, je vhodné sledovat 

několik základních principů, které mají zajistit důvěrnost (UNODC, 

2004, s. 79): 

• Koncentrace na vztah a empatii – užívání návykových látek je 

citlivým tématem a tématem, o němž se mladí lidé často zdráhají 

mluvit. Očekávají, že se dospělí budou snažit přesvědčit je, aby 

užívání zastavili, budou je kritizovat nebo trestat za jejich 

chování. Je důležité nastavení vztahu založeného na vzájemném 

porozumění a vyjádření porozumění. 

• Respekt bez tolerance k užívání návykových látek – je dobré 

vyvarovat se snahy přinutit žáka měnit své chování, protože to 

povede jen k rezistenci na straně žáka. Odsouzení takového 

chování je také kontraproduktivní. Místo toho by měl být 

student/ka vnímán jako někdo, kdo má určité důvody pro své 

rozhodnutí založené na tom, jak vidí svět. Je dobré nasměrovat 

úsilí tak, abychom pochopili a pomohli studentovi/studentce 

vyrovnat se s důsledky jeho rozhodnutí. 

• Pomoc (poradenství) by měla být oddělena od výuky – pokud to 

jde, jeden pedagog by neměl vystupovat zároveň v roli 

vyučujícího a toho, kdo nabízí pomoc. Je-li to možné, měly by 

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

• Vytvoření bezpečného prostředí přispívá k otevřenosti a důvěře. 

Tam, kde nelze zaručit plnou důvěrnost, by měli zaměstnanci 

školy o těchto limitech se žákem mluvit. Nelze podlamovat 

důvěru žáka tím, že budeme slibovat něco, co není možné (např. 

„co řeknu, zůstane jen mezi námi“ – když víme, že to tak 

nebude). 

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

úroveň vlastních znalostí a dovedností, ale i časových možností. 

Učitelé by měli být v případě potřeby připraveni odkazovat na 

odbornou pomoc (školní psycholog, školní metodik prevence, 

oblastní metodik prevence atd.). 

• Povzbuzení studenta k přijímání odborné pomoci – v případě 

potřeby je vhodné odkazovat na profesní pomoc. Ve skutečnosti 

je ovšem obtížné někoho přesvědčit, aby vyhledal pomoc. Bez 

toho, aby žák sám chtěl změnu, změna nebude možná nebo bude 

jen velmi obtížná. Proto mohou učitelé, rodiče a další využít 

následující strategie, aby povzbudili osobu k vyhledání pomoci. 

Pedagog může navštívit poradce ještě předtím, než doporučí studentovi 

pomoc. To umožní učiteli popsat své zkušenosti s poradcem a 

poradenstvím mladému člověku a dát mu představu o tom, co očekávat, 

což snižuje strach z neznámého. Učitel může dále nabídnout vzájemnou 

podporu, např. nabídnout účast na poradenství s mladým člověkem, žáka 
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informovat o možných přínosech návštěvy poradce. Poradenství může 

pomoci studentovi ujasnit si své životní cíle a priority, zvláště pokud se 

cítí, že ztrácí kontrolu nad svým užíváním.  

 

Jak se ptát na užívání návykových látek (NIAAA, 2015): 

Stačí položit dvě orientační otázky: 

• První stupeň: „Máš nějaké kamarády, kteří v uplynulém roce 

užívali návykové látky (typ NL)?“; „A co ty – měl jsi někdy 

nějakou drogu (typ NL)?“ (jakékoli užití je problém). 

• Druhý stupeň: „Máš nějaké kamarády, kteří v uplynulém roce 

užívali návykové látky (typ NL)?“; „A co ty – v uplynulém roce, 

kolikrát jsi měl návykovou látku?“ 

• Střední škola: „V uplynulém roce, kolik dní jste užil nějakou 

návykovou látku (typ NL)?“; „Pokud vaši přátelé užívají 

návykové látky, jaké to jsou a jak je užívají?“ 

 

Možnosti 

a limity 

pedagoga – 

školy a 

školského 

zařízení 

 

 

Jednoznačně vytvořené programy vzdělávání (kuchařky) jsou často 

žádány, ale sebelepší manuál není schopen postihnout chování dětí 

a mládeže ve všech vývojových a osobnostních specifikách s ohledem 

na jejich individuální potřeby a sociální kontext.  

Limitem realizace efektivní prevence může být sama škola, a to 

v případě, že do preventivního působení není zapojená celá škola, 

pedagogický sbor není s preventivními aktivitami identifikován, čímž 

dochází ke ztrátě zájmu pedagogů o prevenci a jejím smyslu, nebo pokud 

se škola potýká s nedostatkem finančních prostředků věnovaných 

prevenci aj.  

Rizikem u pedagogů bývá dále to, že mají vysoká očekávání, doufají, že 

se v hodinách preventivního programu vyřeší všechny problémy nebo 

také nepovažují zlepšení sociálních dovedností žáků a interaktivní 

programy v malých skupinách, které využívají velké spektrum 

pedagogických a psychosociálních metod, za tak důležité, jako např. 

formální znalosti. 

Dalším problémem je to, že výsledky nelze měřit po krátké době, ale 

vyžadují dlouhodobé sledování a vyhodnocení. Z tohoto důvodu je 

efektivita primární prevence v krátkodobém horizontu obtížně 

prokazatelná. Vlastní podpora pedagoga spočívá v umožnění absolvovat 

seberozvojové programy zaměřené na osobnost, programy prevence 

vyhoření a poskytovat prostor pro další celoživotní vzdělávání. Pedagog, 

zejména školní metodik prevence, by měl získávat objektivní 

aktualizované informace z oblasti adiktologie, měl by pochopit myšlení 

a chování dětí a adolescentů a měl by znát mýty a klišé o návykových 

látkách a jejich uživatelích. Měl by být schopen senzitivně vnímat 
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kulturní a sociální odlišnosti a měl by umět motivovat rodinu i obec ke 

spolupráci se školou. 

V rámci koncepce školního preventivního programu, s návazností na 

školní vzdělávací program by měla škola využít i průřezová témata. 

Pokud škola využije možnost spolupráce s externími organizacemi 

nabízejícím ucelené preventivní programy, i tam by měly programy 

navazovat na současná témata ve školním vzdělávacím programu. 

Kdy, koho 

a v jakém 

případě 

vyrozumět 

(rodiče, PPP, 

OSPOD, Policii 

ČR atd.). 

 

Veškeré postupy a opatření by měla mít škola zapracovány ve školním 

řádu a rozpracovány v dalších materiálech. Opatření, která škola 

zapracuje do školního řádu a uplatňuje jejich realizaci, musejí být 

prioritně v souladu s Úmluvou o právech dítěte, ale také se všemi zákony 

platnými v ČR. 

Doporučené postupy pro školy a školská zařízení: 

(1) Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání 

návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně 

všech školních akcí i mimoškolní činnosti. 

(2) Zajistit ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových 

látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých 

školních akcí.  

(3) Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen 

„školní řád“) jasně vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, 

jejich vnášení do školy. 

(4) Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků nezbytné 

relevantní informace. 

(5) Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách 

formou, která je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji. 

(6) Působit preventivně na žáky v oblasti užívání návykových látek.  

(7) Do veškerých poučení o ochraně zdraví zakotvit informace o rizicích 

užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech 

souvisejících se školními aktivitami. 

(8) Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek 

problémy, jakož i zákonným zástupcům nezletilých žáků, informace 

o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace. 

(9) Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek, jejich 

vnášením nebo distribucí je třeba spolupracovat s dalšími 

zainteresovanými institucemi a orgány – externími subjekty 

realizujícími primárně preventivní programy, školskými poradenskými 

zařízeními, Policií ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále jen 

OSPOD) apod.  
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(10) V případě externích subjektů realizujících preventivní programy ve 

školách a školských zařízeních preferovat programy, jejichž odborná 

způsobilost byla ověřena nebo certifikována a efektivita programů je 

vyhodnocována. 

(11) V případech, které stanoví zákonné předpisy, plnit ohlašovací 

povinnost směrem k orgánům činným v trestním řízení, orgánům 

sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a zákonným 

zástupcům nezletilého žáka. 

 

NÁVYKOVÉ LÁTKY Z HLEDISKA PRÁVNÍHO 

Pojem návykové látky definuje jak správní, tak trestní právo. 

Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky 

a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho 

ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. Seznam 

omamných a psychotropních látek – někdy laicky definovaných jako 

„nelegální drogy“, najdeme v nařízení vlády č. 463/2013 Sb., 

o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Pro 

zjednodušení budeme pro omamné a psychotropní látky používat 

zkratku NL. Bude zde věnován prostor pouze nelegálním návykovým 

látkám, nikoli alkoholu a tabáku – problematika alkoholických 

a tabákových výrobků je popsána v samostatných přílohách (příloha č. 4 

a č. 13). 

 

Co je v oblasti nelegálních NL zakázáno, definují dva zákony (zákon 

č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů): 

1) neoprávněně vyrábět, dovážet, vyvážet, provážet, nabízet, 

zprostředkovávat, prodávat nebo jinak jinému opatřovat nebo pro jiného 

přechovávat NL, přípravek NL, prekurzor nebo jed, 

2) neoprávněně pro vlastní potřebu přechovávat v množství větším než 

malém omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní 

látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho 

stereochemickou variantu THC a přechovávat jinou NL nebo jed 

v množství větším než malém; 

3) neoprávněně pro vlastní potřebu pěstovat v množství větším než 

malém rostlinu konopí, houbu nebo jinou rostlinu obsahující NL; 

4) vyrábět, sobě nebo jinému opatřovat anebo přechovávat prekurzor 

nebo jiný předmět určený k nedovolené výrobě NL, přípravku, který 

obsahuje NL, nebo jed; 
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5) svádět jiného ke zneužívání jiné NL než alkoholu nebo ho v tom 

podporovat anebo zneužívání takové látky jinak podněcovat nebo šířit. 

 

Přestupky 

Podle § 39 odst. 2 zák. o návykových látkách se fyzická osoba dopustí 

přestupku tím, že: 

a) neoprávněně přechovává návykovou látku v malém množství pro 

vlastní potřebu; 

b) neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu 

nebo houbu obsahující návykovou látku; nebo 

c) umožní neoprávněné požívání návykových látek osobě mladší 18 let, 

nejde-li o čin přísněji trestný. 

 

Za tento přestupek lze uložit pokutu do 15 000 Kč. 

 

Zde považujeme za důležité zdůraznit, že se jedná o přechování nebo 

pěstování nelegální návykové látky pro vlastní potřebu a v malém 

množství. Sdílení takové látky (byť v malém množství) je vždy trestným 

činem (viz následující ustanovení trestního zákoníku). 

 

Trestné činy 

§ 283 tr. zákoníku 

Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, 

zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného 

přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující 

omamnou nebo psychotropní látku, prekurzor nebo jed, bude potrestán 

odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem. 

 

Škola a školské zařízení ve školním řádu stanoví zákaz vnášení NL do 

tohoto zařízení a zákaz vstupu pod vlivem NL. Školním řádem stanoví 

rovněž sankci za porušení zákazu. Při používání sankcí je nutný 

individuální diferencovaný přístup podle vážnosti jednotlivých případů. 

Co se týká definice vhodné pro školní řád, můžeme doporučit příklad: 

Žáci a studenti mají zakázáno vnášet do prostor školy nebo školského 

zařízení návykové látky a látky, které napodobují tvar, vzhled obalu 

alkoholických nápojů nebo jejich chuť. 
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Oznamovací povinnost podle § 367 tr. zákoníku se z hlediska trestního 

práva vztahuje pouze na tzv. distribuci NL.  

 

Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá 

trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a 

psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku, je povinen 

spáchání nebo dokončení takového trestného činu překazit. Překažením 

se rozumí i jeho včasné oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu 

orgánu. 

 

Konzumace NL ve škole  

Zde je nutné si uvědomit, že tento postup se vztahuje nejen na nelegální 

návykové látky, ale rovněž na alkohol a v určité omezené míře i na 

tabák. 

(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci NL v prostorách školy 

a školského zařízení nebo v době školního vyučování či v rámci akcí 

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

(2) Návykovou látku je třeba žákovi odebrat za přítomnosti další osoby. 

K takovému účelu poslouží obálka – žák vloží NL za přítomnosti svědka 

do obálky, obálku pedagogický pracovník zalepí a svým podpisem přes 

přelep, podpisem svědka a žáka zajistí objektivitu úkonu. Podle 

zdravotního stavu žáka případně ihned informuje rychlou záchrannou 

službu. V případě, že není nutné volat rychlou záchrannou službu, sepíše 

o události stručný záznam s vyjádřením žáka, a to za přítomnosti svědka, 

a bezodkladně informuje vedení školy. Tento záznam předá k založení 

školnímu metodikovi prevence do jeho agendy.  

(3) V případě, kdy je žák pod vlivem NL do té míry, že je ohrožen na 

zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou předlékařskou první pomoc a 

volá rychlou záchrannou službu a Policii ČR, pokud ji nevolala již dříve.  

(4) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník 

vyrozuměním zákonných zástupců. 

(5) S ohledem na to, že po požití NL není žák způsobilý pobytu ve škole 

a účasti na vzdělávacím procesu, je nezbytně nutné, aby si jej převzali 

zákonní zástupci; pokud si jej nemohou zákonní zástupci převzít, může 

tak po jejich souhlasu učinit osoba blízká. V případě, že zákonné 

zástupce nelze sehnat nebo si odmítnou pro žáka přijet, je nutné požádat 

o součinnost Policii ČR a OSPOD. 

(6) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že nezletilý žák 

konzumoval NL ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky a dbát 

pokynů pracovníků školy. Zákonný zástupce má právo se písemně 

vyjádřit k této skutečnosti a postupu školy. 
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(7) Současně škola za podmínek stanovených v § 6 zák. č. 359/1999 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, splní 

oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 

Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností 

podle místa bydliště dítěte. 

(8) Školní metodik prevence poskytne žákovi a jeho zákonným 

zástupcům základní informace o možnostech odborné pomoci při řešení 

takové situace. 

(9) Z konzumace NL ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené 

školním řádem. Je ovšem nutné rozlišovat distributora od uživatele. 

Uživatel je rizikový sobě a podle typu užití NL může být nebezpečný 

i okolí, ale jeho jednání z právního hlediska není významně škodlivé 

(z  právního hlediska se zpravidla jedná o přestupkové jednání, na nějž 

se nevztahuje oznamovací povinnost); distributor se vždy dopouští 

jednání, které má znaky trestného činu. V případě distribuce je 

stanovena oznamovací povinnost. 

(10) Prokázané navádění jiných žáků k užívání NL je považováno 

rovněž za velmi rizikové a může naplňovat podezření z trestného činu. 

Nevztahuje se na něj ale oznamovací povinnost podle trestního 

zákoníku. 

(11) Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, upravuje problematiku 

testování při důvodném podezření na ovlivnění návykovou látkou, ale je 

nutné si uvědomit, že testování dětí a studentů pedagogickými 

pracovníky je v podstatě nemožné. Aby mohl pedagogický pracovník 

podezřelého žáka testovat, musel by být uveden v tomto zákoně jako 

subjekt, který je oprávněn vyzvat anebo provést orientační vyšetření, a 

to není. Oprávnění k takovému testování mají pouze speciální subjekty, 

kterým toto právo ukládá zákon – příslušník Policie České republiky, 

příslušník Vojenské policie, příslušník nebo občanský zaměstnanec 

Vězeňské služby, strážník obecní policie nebo osoba pověřená kontrolou 

podle jiného právního předpisu (podrobněji viz Šejvl, 2018). 

 

Distribuce NL ve škole  

Distribuce NL je v České republice považována za protiprávní jednání 

splňující znaky trestného činu. Množství, které žák distribuuje, není 

nijak rozhodující. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve 

škole došlo k distribuci NL, musí škola o této skutečnosti vždy 

vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná 

o podezření ze spáchání trestného činu a je zde z hlediska trestního 

zákoníku povinnost takové jednání překazit. Vzhledem k tomu, že 

pedagogický pracovník nemůže takovou látku vyhodit nebo jinak 

znehodnotit, nezbývá mu nic jiného než kontaktovat Policii ČR. 
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Přechovávání NL ve škole 

Přechovávání NL je vždy protiprávním jednáním. Podle množství, které 

u sebe žák v danou chvíli má, je toto protiprávní jednání blíže 

specifikováno buď jako přestupek, nebo v případě množství většího než 

malého jako trestný čin (provinění v případě nezletilého žáka). Toto 

množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený 

školním řádem. 

Pedagogický pracovník nehodnotí, o jaký typ porušení zákona se jedná 

a zda se žák dopustil přestupku, nebo trestného činu. Protiprávnost 

jednání kvalifikuje policejní orgán. 

V případě podezření, že žák u sebe přechovává NL, je nutné tuto látku 

zajistit a předat ji policii. Pedagogický pracovník nesmí a není oprávněn 

takovou látku zlikvidovat nebo předat zákonným zástupcům. Pokud by 

tak postupoval, dopustil by se protiprávního jednání.  

Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo 

namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného 

zástupce a orgán sociálně-právní ochrany dětí v obci s rozšířenou 

působností. 

Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, 

postupují způsobem popsaným níže. 

 

Nález NL ve škole  

A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, 

kterou považují za NL, postupují takto: 

(1) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury, 

neochutnávají ji, nepřesýpají, nečichají k ní. 

(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy a Policii ČR. Zajištění látky 

provádí policie, pokud nehrozí zničení nebo ztráta látky. Pedagogický 

pracovník následně o nálezu zpracuje písemný záznam. 

(3) V případě časové překážky na straně policie se z praktických důvodů 

doporučuje za přítomnosti dalšího pracovníka školy s použitím 

gumových/latexových rukavic vložit látku do obálky, napsat datum, čas 

a místo nálezu, obálku přelepit, přelep opatřit razítkem školy a podpisem 

pedagogického pracovníka a uschovat do školního trezoru, zajištěnou 

látku následně předat Policii ČR.  

 

B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou 

považují za NL, postupují takto: 
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(1) Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické 

struktury. 

(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy, zákonného zástupce a Policii 

ČR. 

(3) O nálezu sepíšou stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla 

látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše 

i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). 

V případě, že žák zápis odmítne podepsat, uvede pracovník tuto 

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

školy nebo jeho zástupce. 

 (4) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají 

látku zajištěnou výše uvedeným postupem přivolanému lékaři, který se 

dostaví v případě, že to vyžaduje zdravotní stav žáka. Může to usnadnit 

léčbu, neboť u řady NL jsou známy protilátky, které odstraní nebo 

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

zajistí Policie ČR. 

 

C.  V případě, kdy mají pracovníci školy důvodné podezření, že některý 

ze žáků má NL u sebe, postupují takto: 

(1) Jedná se o důvodné podezření z protiprávního jednání. Může se 

jednat o podezření ze spáchání trestného činu, resp. provinění v případě 

nezletilých osob, nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do 

kompetence Policie ČR. Není zde sice oznamovací povinnost, ale pouze 

Policie ČR může provést prohlídku žáka a po příslušných expertizách 

nechat NL zničit v souladu s právními předpisy. 

(2) Pracovníci bezodkladně vyrozumějí Policii ČR, zkonzultují s ní další 

postup a informují zákonného zástupce nezletilého žáka. 

(3) Žáka je nutné mít do příjezdu policie izolovaného od ostatních žáků, 

ale zásadně pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní 

prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.  

 

 

Doporučené 

odkazy 

(internetové, 

literatura apod.) 
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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.  
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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 % 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 
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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 

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 
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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, 

hraniční (borderline) 

rysy 

osobnost 

 harmonický vývoj 

osobnosti s adekvátní 

asertivitou a odolností 

vůči zátěži 

 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 
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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 

 

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 důvěry (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 

mailto:ambulance@ditekrize.cz
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(99,107,105,64,112,108,98,111,104,110,105,99,101,46,99,122)+'?'
mailto:krizovapomoc@spondea.cz
http://www.dkc.cz/kontakty.php
http://www.capld.cz/linky.php
mailto:pomoc@linkabezpeci.cz
mailto:problem@ditekrize.cz
mailto:linka@mcssp.cz
http://www.chat.spondea.cz/
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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 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  
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Otázky na SP musí být emočně neutrální a neútočné. 

Při pořádání preventivních akcí je třeba se vyhnout kontraproduktivním 

jednorázovým vzdělávacím akcím cíleným primárně na zvýšení informovanosti 

o formách a praktikách sebepoškozování. Při osvětě je vhodné zaměřit se spíše 

na vyvolávající příčiny (emoční potíže, zvládání zátěže atd.), resp. vzdělávat spíše 

rodiče a učitele než děti. 

Primární prevence indikovaná 

 pomoct odhalit spouštěče sebepoškození 

 pomoct zlepšit schopnost uvědomit si stresory udržující SP 

 zlepšit schopnost rozeznat, prožívat a zvládat produktivnějšími, pozitivními 

způsoby emoční stavy a vlastní emoce, naučit vhodnějším strategiím zvládání 

stresu a poskytnout adaptivnější alternativy pro řešení zátěžových situací 

 motivace a asistence při odstraňování přidružených problémů (užívání 

návykových látek) 
 

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. 
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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 

literatura, 

odkazy 

 Platznerová – Sebepoškozování, Galén 2009 – pro lékaře, ale obsahuje množství 

informací přínosných pro pedagogy: 

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/ 
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