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Cílem tohoto programu je na základě metodického pokynu 

Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve 

školách a školských zařízeních č. j. MŠMT – 22294/2013-1 poskytnout 

pedagogickým pracovníkům základní informace především 

k samotnému řešení tohoto vysoce rizikového chování. Text 

metodického pokynu je provázán s Metodickým doporučením 

k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních, č. j. 21291/2010-28 ve znění 

pozdějších úprav (dále jen metodické doporučení), ve kterém lze 

nalézt komentáře k metodickým postupům a užitečná metodická 

vodítka pro diagnostiku a nápravu v podobě tabulek. 

Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak 

ochránit děti před šikanou. Zahrnuje v sobě metody řešení a další 

opatření zaměřená přímo na nápravu šikanování. Předpokladem jeho 

fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového chování ve škole. 

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje 

základní výchovné číle školy. V místech jejího výskytu dochází ke 

ztrátě pocitu bezpečí žáků, který je nezbytný pro harmonický rozvoj 

osobnosti a efektivní výuku. Na rozdíl od jiných druhů násilí je šikana 

zvlášť zákeřná, protože často zůstává dlouho skrytá. Tak i při 

relativně malé intenzitě šikany může u jejich obětí docházet 

k závažným psychickým traumatům s dlouhodobými následky a 

k postupné deformaci vztahů v kolektivu. Cílem našeho programu je 

budování otevřených, kamarádských a bezpečných vztahů ve škole na 

úrovni sociální, emocionální a pracovní.  Předpokladem je týmová 

spolupráce při řešení všech problémů a ochota celého pedagogického 

kolektivu na sobě odborně a morálně pracovat. Chceme-li chránit 

naše žáky, musíme řešit počáteční projevy šikany ihned, 

spolupracovat mezi sebou a případně s odborníky. Musíme si přiznat, 



že šikana se vyskytuje ve všech dětských kolektivech ¨, tedy i na naší 

škole. 

 

Charakteristika šikanování 

1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, 

ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá 

v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích 

jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se 

neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje 

tak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování 

věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování 

či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až 

zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím 

elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta 

zahrnuje útoky pomocí e.mailů, sms zpráv, vyvěšování 

urážlivých materiálů na internetové stránky. Šikana se projevuje 

i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování 

žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. 

Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, 

dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní 

a tělesné zdraví oběti. 

2. Šikanování se ve své zárodečné formě vyskytuje prakticky na 

všech školách. Pocit bezpeční každého jedince a jeho začlenění 

do třídního kolektivu je základní podmínkou vytváření 

produktivního prostředí a dobrého sociálního klimatu třídy a 

školy. Všechny školy mají povinnost předcházet všem 

náznakům násilí a šikanování. Všichni učitelé mají povinnost 

šikanování řešit a jeho závažnější formy hlásit vedení školy. 

Šikanování v jakékoli formě a podobě nesmí být pracovníky 



školy akceptováno. Samotní pedagogičtí pracovníci nesmí svým 

jednáním s některými žáky a chováním vůči nim podněcovat 

zhoršování vztahů směřujících k šikanování těchto žáků jejich 

spolužáky. 

3. Kyberšikana je jednou z forem psychické šikany. Je to zneužití 

ICT  (informačních a komunikačních technologií), zejména pak 

mobilních telefonů a internetu k takovým činnostem, které mají 

někoho záměrně ohrozit a ublížit mu. Podobně jako u šikany 

tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána 

útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoku pak určuje 

její závažnost. 

    Důležité znaky šikanování: záměrnost, cílenost, opakování (není              

podmínkou), nepoměr sil, bezmocnost oběti, nepříjemnost útoku,    

samoúčelnost agrese. 

   Za šikanování se nepovažuje škádlení a agrese, která nemá znaky    

šikanování (opakování a záměrnost). Například, když se tzv. 

„poperou“ dva přibližně stejně silní žáci kvůli dívce, která se jim 

oběma líbí, nejde o šikanování, protože tu chybí nepoměr sil, kdy 

oběť se neumí nebo nemůže z různých příčin bránit. 

  Kyberšikanou není oprávněná kritika na internetu bez zlého 

úmyslu, bez nadávek a ponižování. Termínem kyberšikana 

neoznačujeme rovněž vzájemné internetové psychické násilí a ani 

věcný konflikt (i opakovaný) mezi rovnocennými partnery. 

 Od kyberšikany je třeba odlišovat příbuzné fenomény, které jsou 

často s kyberšikanou provázány nebo se s ní částečně překrývají, 

nicméně samy o sobě označují jiný typ násilného chování. Patří 

mezi ně například happy slapping, sexting, hoax, spam, 

cyberstolking, flaming, phising. 



Podstatnou vlastností šikany je skrytost. Ta je dána tím, že často 

odhalení zejména pokročilé šikany brání z rozličných důvodů a 

pohnutek všichni účastníci vyšetřování včetně oběti. Z tohoto 

důvodu je důležité umět rozpoznat přímé a nepřímé signály šikany. 

 

Projevy šikanování 

Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi 

základní formy šikany patří: 

a) verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je 

i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií) 

b) fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení 

majetku oběti) 

c) smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a 

manipulativní příkazy, apod.) 

Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem 

skupinové trestné činnosti a v některých opravdu závažných 

případech může nabýt rysy organizovaného zločinu. 

 

Příklady přímých a nepřímých znaků šikanování 

Přímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

- posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, 

nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet 

- kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené 

nepřátelským až nenávistným nebo 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, 

odmlouváním 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 

- o přestávkách vyhledává blízkost učitele 

- má-li žák mluvit před třídou, je nejistý, ustrašený 

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

- stává se uzavřeným 

- 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, možná 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 

 

Odpovědnost školy 
 

1. Škola má jednoznačnou 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 

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 (sociálně 

patologických jevů). 

Z tohoto důvodu musí pedagogický pracovník šikanování 

mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé 

jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc.  

2. Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany 

v následujících případech: 

-  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 

- dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících 

činností anebo poskytování školských služeb, má škola 

povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci žáka, 

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



- vyplývá ze školského zákona (§ 21 odst. 2 školského zákona, dle 

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 dítě 

někoho šikanovalo nebo bylo šikanováno, 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. 

      Z hlediska zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), může šikanování žáků 

naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění. 

Jedná se například o: vydírání § 175 TZ, omezování osobní 

svobody § 171 TZ, zbavení osobní svobody § 170 TZ, útisku § 

177 TZ, těžkého ublížení na zdraví podle § 145, ublížení na 

zdraví § 146 TZ, § 146a TZ, vraždy § 140 TZ, loupeže § 173 TZ, 

krádeže § 205 TZ, násilí proti skupině obyvatelů a proti 

jednotlivci § 352 TZ, poškození cizí věci § 228 TZ, znásilnění § 

185 TZ, kuplířství § 189 TZ, pohlavní zneužití § 187 TZ, apod + 

nebezpečné vyhrožování § 353 TZ, nebezpečné pronásledování 

§ 354 TZ, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení § 149 

TZ. 

 

 



3. Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ 

šikanování a nepřijme v tomto ohledu řádné opatření, se 

vystavuje riziku trestného postihu pro neoznámení, případně 

nepřekažení trestného činu (§ 168, 167 trestního zákona). 

V úvahu přicházejí i další trestné činy jako např. nadržování 

(166 tr. zákona) či schvalování trestného činu (165 tr. 

zákona), v krajním případě i podněcování (§ 164 tr. zákona). 

Skutkovou podstatu účastenství na trestném činu (§ 10 tr. 

zákona) může jednání pedagogického pracovníka naplňovat 

v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil spáchání 

trestného činu např. tím, že ponechal šikanovaného 

samotného mezi šikanujícími žáky. 

 

Trestné činy ve vztahu ke kyberšikaně 

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 (stalking, § 354 TZ) – např. 

dlouhodobé opakované pokusy kontaktovat všemi dostupnými 

prostředky oběť, která proto pociťuje obavy o život nebo zdraví 

své či svých blízkých 

- účast na sebevraždě (§ 144 TZ) – např. zaslání SMS oběti 

s úmyslem vyvolat u ní rozhodnutí k sebevraždě 

- porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 TZ) – např. 

odposlech odesílaného e-mailu- 

- porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných 

v soukromí (§ 183 TZ), např. zveřejnění fotografií z telefonu 

oběti 

- pomluva (§ 184 TZ) – např. vytvoření webových stránek 

zesměšňujících oběť. 



Minimální požadavky na školu při řešení šikany 

Aby škola mohla účinně a bezpečně zastavit již existující šikanování, 

měla by plnit tyto požadavky: 

- ředitel školy je orientován v metodice, organizaci a právní 

problematice šikanování Je to základní předpoklad, aby mohl 

vytvořit příznivé podmínky pro vyškoleného odborníka na řešení 

šikany a inicioval rozvíjení školního programu proti šikanování 

- škola má vyškoleného alespoň jednoho odborníka pro 

koordinaci a následně pro řešení šikany (zpravidla školní 

metodik prevence). Pracovník pověřený řešením umí 

kvalifikovaně odhadnout stadium a formu šikany a rozhodnout, 

zda řešení zvládne škola sama nebo zda si povolá odborníka 

- škola spolupracuje s PPP, SVP a dalšími organizacemi a 

institucemi při řešení pokročilých a neobvyklých šikan, které 

sama nezvládne 

- škola aktivně spolupracuje s rodiči na ochraně dětí a žáků před 

šikanou 

- škola má ve školním řádu zakomponován kategorický zákaz 

chování mající charakter šikanování a opatření, která se váží 

k tomuto závažnému porušení školního řádu 

- zpracovává pravidla používání informačních a komunikačních 

technologií, internetu a mobilních telefonů (během vyučování, o 

přestávkách, v prostoru školy), součástí tohoto textu je i 

stanovení kázeňských opatření při nedodržování těchto pravidel 

- ředitel školy zajistí v souladu s pracovním řádem dohled 

pedagogických pracovníků nad žáky ve škole před vyučováním a 

o přestávkách na vytipovaných rizikových místech v prostorách 

školy 

- škola má zpracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogů, 

zejména pracovníka pověřeného řešením šikany (zpravidla 



školního metodika prevence) a třídních učitelů v prevenci 

šikanování 

 

O vlastním programu proti šikanování 

Vytváření školního programu proti šikanování je dlouhodobý a 

trvalý proces. Určují ho dva znaky – celoškolní rozměr a 

zaměření na specifickou prevenci. Aby škola děti účinně chránila 

před šikanováním, zapojí všechny pedagogické pracovníky. 

Zaměření na specifickou prevenci vypovídá, že se program 

věnuje výhradně řešení šikany, a to prostřednictvím primární 

prevence a prevence sekundární. 

Školní program proti šikanování má tyto hlavní součásti: 

1. zmapování situace 

2. motivování pedagogů 

3. společné vzdělávání a supervize všech pedagogů 

4. užší realizační tým – ředitel školy, metodik prevence, 

výchovný poradce, třídní učitelé 

5. společný postup při řešení šikany 

6. primární prevence v třídnických hodinách 

7. primární prevence v e výuce 

8. primární prevence ve školních i mimoškolních programech 

9. ochranný režim (smysluplný školní řád, účinné dohledy 

učitelů) 

10. spolupráce s rodiči 

11. školní poradenské služby 

12. spolupráce se specializovanými zařízeními 

13. vztahy se školami v okolí 

 

 

 

 



Společný postup při řešení výskytu šikany ve škole 

Proškolený pracovník, většinou školní metodik prevence, na 

podkladě kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování 

rozhodne, zda řešení zvládne škola sama, nebo si povolá 

odborníka specialistu. V případě, že jde o počáteční a 

obvyklou šikanu, kterou zvládne škola sama, odborník 

postupuje podle scénáře určeného pro tento typ šikanování. 

Pokročilé a komplikované šikany škola řeší ve spolupráci 

s odborníky z venku, zejména z PPP, SVP. Do komplikované 

šikany řadíme především neobvyklé formy šikany. Dále sem 

zahrneme základní formy šikany, se kterými nemáme 

zkušenosti. Patří do nich šikany krajně ohrožující bezpečí 

pedagoga a život oběti, dále šikany se změnou v základním 

schématu prakticky jde zejména o nějakou zvláštnost u 

přímých a nepřímých účastníků šikany. Patří sem rovněž 

šikany s rozvinutým zakrývajícím systémem. Vážnou 

komplikací je intenzivnější závislostní vztah mezi oběťmi a 

agresory a vážnější dopady šikany na oběť – například 

známky úzkostné poruchy. Šikanování je komplikovaný a 

paradoxní fenomén a běžné pedagogické postupy naprosto 

selhávají. 

 

Spolupráce se specializovanými institucemi 

Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá 

spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, školního 

metodika prevence, výchovného poradce, školního 

psychologa, speciálního pedagoga. 

V resortu školství – s PPP, SVP, speciálně pedagogickými 

centry. V resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými 

lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která 

poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, 



včetně individuální a rodinné terapie. V resortu sociální péče 

– s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální 

prevence (možnost vstupu do každého šetření). 

Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při 

podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu 

trestného činu (provinění), ředitel školy nebo školského 

zařízení oznámí tuto skutečnost Policii ČR. Ředitel školy 

oznámí orgánu sociálně-právní ochrany dítěte skutečnosti, 

které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá 

trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, 

ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně-právní 

ochrany dítěte bez zbytečného odkladu. 

 

Ochrana dětí před šikanou v předškolním vzdělávání 

Empirické zkušenosti potvrzují, že trápení se šikanou mají 

děti už v mateřské škole. 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. 

Minimální požadavky na ochranu dětí před šikanou platí i 

zde. Po odborném a bezpečném rozkrytí šikany pedagog zvolí 

vhodný způsob nápravy. Lze uvažovat podle situace o 

několika metodách, které je dobré společně kombinovat: 

1. Rozhovor s dítětem, které ubližuje. Využijeme opatření, 

která v MŠ fungují. Například srozumitelně sdělíme dítěti, 

že porušilo stanovená pravidla. Samozřejmě, jakmile je to 

možné, oceníme jeho zlepšení. 

2. Zavedení ochranného režimu oběti. V počátku pro jistotu 

nastavíme přísnější dozor. V některých komplikovanějších 



případech oběť a útočníka v rámci možností od sebe 

oddělíme. Není vhodné konfrontovat agresora s obětí. 

3. Práce se skupinou. Využijeme preventivní program, 

v němž děti 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. 

4. Rozhovor s rodiči dítěte – agresora. Mluvíme s nimi 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krizový plán 
 

Při řešení situací, které se  týkají  rizikového chování 

vycházíme z Metodického doporučení k primární prevenci 

rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních MŠMT ČR č. j.: 21291/2010-28. Zde jsou 

uvedeny informace k situacím, které by se mohly na naší 

škole případně vyskytovat. 

 

Konzumace tabákových výrobků ve škole 

 

1. V případě, kdy žák je přistižen při konzumaci tabákových 

výrobků v prostorách školy nebo v době školního 

vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně 

nutné mu v další konzumaci zabránit. 

2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby 

nemohl v konzumaci pokračovat. 

3. Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu 

školy: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením 

žáka,(zejména odkud, od koho tabákový výrobek má), 

který založí školní metodik prevence do své agendy. 

4. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel 

zákonného zástupce nezletilého žáka. 

5. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo 

chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí 

škola orgán sociálně-právní ochrany dítěte obce 

s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-

právní ochrany obce vyžadovat pomoc nebo od jiných 

subjektů nebo školských zřízení. 

6. Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit 

opatření stanovené školním řádem. 



Konzumace alkoholu ve škole 

1. V případě, kdy žák je přistižen při konzumaci alkoholu 

v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či 

v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu 

v další konzumaci zabránit. 

2.  Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl 

v konzumaci pokračovat. 

3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně 

dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli 

mu nehrozí nějaké nebezpečí. 

4. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že 

je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou 

pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 

5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje 

pedagogický pracovník podle školního řádu školy: o 

události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (např. 

okolnosti konzumace alkoholu, zda byly realizovány 

orientační testy na alkohol a s jakým výsledkem), který 

založí školní metodik prevence do své agendy a 

vyrozumí vedení školy. 

6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve 

vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce 

nezletilého žáka, rodiče nebo jinou blízkou osobu 

zletilého studenta a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, 

protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 

7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí 

škola orgán sociálně-právní ochrany dítěte obce 

s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola 

může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce 

s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 



8. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že 

nezletilý žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, 

kdy je žák schopen výuky. 

9. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací 

povinnost orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 

Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností podle místa 

bydliště dítěte. 

10. V případě žákova zájmu nebo zájmu jeho zákonných 

zástupců, poskytne škola potřebné informace o 

možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

11. Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit 

opatření stanovené školním řádem. Za rizikové a 

protiprávní jednání je rovněž považováno navádění 

jiných žáků k užívání alkoholických nápojů. 

12. V případě důvodného podezření na intoxikaci žáka 

může pedagogický pracovník provést orientační test na 

přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na 

základě předem získaného souhlasu zákonného 

zástupce nezletilého žáka nebo zletilého studenta 

s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. 

Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje 

pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je 

uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický 

pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. Test plně 

hradí rodič nebo zákonný zástupce. Obdobný postup 

zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka 

do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, 

že se žák intoxikoval ve škole. 

 

 



Nález alkoholu ve škole 

1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou 

v prostorách školy alkohol, postupují takto: 

a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění 

její chemické struktury. 

b) O nálezu ihned informují vedení školy. 

c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro 

případ usvědčujícího důkazu. 

d) Zpracují stručný záznam události. 

2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého 

žáka alkohol, postupují takto: 

a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu 

ke zjištění její chemické struktury. 

b) O nálezu ihned informují vedení školy. 

c) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, 

u kterého byl alkohol nelezen, datum, místo 

nálezu, čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i 

žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej 

odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede 

pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a 

rozhovoru se žákem je přítomen zástupce vedení 

školy. Zápis záznamu uloží školní metodik 

prevence do své agendy. 

d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka a 

v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož 

nezletilého žáka, i orgán sociálně-právní ochrany 

dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. 

e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné 

příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím 



intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu 

přivolanému lékaři. 

 

Konzumace návykových látek ve škole 

1. V případě, kdy žák je přistižen při konzumaci NL 

v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či 

v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu 

v další konzumaci zabránit. 

2.  Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby 

nemohl v konzumaci pokračovat. O události se sepíše 

stručný záznam s vyjádřením žáka, včetně toho, zda 

byly provedeny orientační testy na NL, případně další 

vyšetření, a s jakým výsledkem. Tento záznam založí 

školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí 

vedení školy. 

3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně 

dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli 

mu nehrozí nějaké nebezpečí. 

4. V případě, kdy je žák pod vlivem NL do té míry, že je 

ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou 

pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 

5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje 

pedagogický pracovník podle školního řádu školy. 

Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí 

vedení školy. 

6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve 

vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce 

nezletilého žáka, rodiče nebo jinou blízkou osobu 

zletilého studenta a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, 

protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 

 



7. V případě, že žák není schopný dbát pokynů 

zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného 

zástupce nezletilého žáka, rodiče nebo jinou blízkou 

osobu zletilého žáka, a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, 

protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.  

 

8. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí 

škola orgán sociálně-právní ochrany dítěte obce 

s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola 

může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce 

s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 

9. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že 

nezletilý žák konzumoval NL ve škole i v případě, kdy je 

žák schopen výuky. Zákonný zástupce má právo se 

písemně vyjádřit k této skutečnosti a postupu školy. 

10. Současně splní oznamovací povinnost k orgánu 

sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem 

je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností podle místa bydliště dítěte. 

11. V případě žákova zájmu nebo zájmu jeho zákonných 

zástupců, poskytne škola potřebné informace o 

možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

12. Z konzumace NL ve škole je třeba vyvodit opatření 

stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat 

distributora od uživatele. Uživatel je rizikový pouze 

sobě, distributor může ohrozit okolí. Distribuce je 

trestným činem, užívání NL je porušením školního řádu. 

13. Prokázané navádění jiných žáků k užívání návykových 

látek je považováno rovněž za rizikové a protiprávní 

jednání. 



13. V případě podezření na intoxikaci žáka, může ve 

výjimečných případech pedagogický pracovník provést 

orientační test na přítomnost NL (zkouška ze slin), ale 

pouze na základě předem získaného souhlasu 

zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého 

studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost 

NL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje 

pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je 

uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický 

pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. Test plně 

hradí rodič nebo zákonný zástupce. Obdobný postup 

zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka 

do školy pod vlivem NL, resp. kdy nelze prokázat, že se 

žák intoxikoval ve škole. 

 

Distribuce návykových látek ve škole 

1. Distribuce NL je v České republice považována za 

protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být 

kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák 

distribuuje, není nijak rozhodující. 

2. Přechovávání NL, je také vždy protiprávním 

jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli 

má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní 

jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek 

nebo v případě množství většího než malého jako 

trestný čin (provinění v případě nezletilého žáka) – 

ale toto množství nemusí mít vliv na kázeňský postih, 

který je stanovený školním řádem. 

3. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve 

škole došlo k distribuci NL, musí o této skutečnosti 

škola vždy vyrozumět příslušné oddělení Policie ČR, 



protože se jedná o podezření na spáchání trestného 

činu. 

4. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 

let nebo je namířeno proti osobě mladší 18 let, 

vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán 

sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou 

působností. 

5. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci 

školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným 

níže. 

 

Nález NL ve škole 

1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou 

v prostorách školy látku, kterou považují za 

omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 

a) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její 

chemické struktury. 

b) O nálezu ihned informují vedení školy spolu 

s písemným záznamem. 

c) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede 

identifikaci a zajištění podezřelé látky. 

d) V případě časové překážky na straně Policie se 

z praktických důvodů doporučuje přítomnost 

dalšího pracovníka školy s použitím gumových 

rukavic vložit látku do obálky, napat datum, čas a 

místo nálezu. Obálku přelepit, přelep opatřit 

razítkem školy a svým podpisem a uschovat do 

školního trezoru. Zajištěnou látku následně předat 

policii ČR. 



2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého 

žáka látku, kterou považují za omamnou nebo 

psychotropní, postupují takto: 

a) Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke 

zjištění její chemické struktury. 

b) O nálezu ihned informují vedení školy. 

c) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, 

u kterého byla látka nelezena, datum, místo 

nálezu, čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i 

žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej 

odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede 

pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a 

rozhovoru se žákem je přítomen zástupce vedení 

školy. Zápis záznamu uloží školní metodik 

prevence do své agendy. 

d) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která  provede  

identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje 

zákonného zástupce nezletilého žáka. 

e) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí 

intoxikoval, předají látku 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. 

3. V případě, kdy pracovníci školy mají důvodné 

podezření, že některý žák má NL u sebe, postupují 

takto: 

a) Jedná se o důvodné podezření ze spáchání 

trestného činu, resp. provinění v případě 



nezletilých osob, nebo přestupku, a proto 

řešení této situace spadá do kompetence 

Policie ČR. 

b) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují 

s ní další postup a informují zákonného 

zástupce nezletilého žáka. 

c) Žáka je nutné mít do příjezdu Policie ČR 

izolovaného od ostatních žáků, ale zásadně pod 

dohledem. U žáka v žádném případě 

neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku 

jeho věcí. 

 

 

 


