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Komunikace a spolupráce škol a školských zařízení s "vnějšími subjekty“: 
Analýza a doporučení1 
 
Anotace 
 
Příspěvek se věnuje jednomu z aspektů zajišťování bezpečnosti škol – a to komunikaci  
a spolupráci se specialisty uvnitř i vně konkrétních škol. Konkrétní pozice či specializace jsou 
zde uvedeny, s popisem jejich specifické přidané hodnoty. Součástí textu jsou přílohy, včetně 
seznamu kontaktních údajů. 
 
Klíčová slova 
 
Bezpečnost, školy a školská zařízení, spolupráce, výměna informací, opatření. 
 
Summary 
 
The paper deals with one aspect of ensuring of the safety and security of schools 
– communication and cooperation with experts inside and outside the individual schools. 
Individual positions or specializations are listed here with a description of their specific 
„added value“. Part of the text are attachments, including a list of contact details. 
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Security/safety, schools and educational facilities, cooperation, exchange of information, 
measures. 
 

                                                           
1
 Příspěvek byl vytvořen v rámci výzkumného projektu „Potencionální hrozba růstu rizik vzniku konfliktních 

situací popřípadě teroristických aktů ve školním prostředí inspirovaných v zahraničí pod vlivem informací 
v médiích“, č. VF20152016042. 
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Spolupráce s poradenskými pracovníky 
 
V každé škole a školském zařízení (dále jen „škole“) jsou vždy přítomni alespoň dva 
poradenští pracovníci – výchovný poradce a metodik prevence; v některých školách pak 
působí i další poradenští pracovníci – školní psycholog a školní speciální pedagog.2 
 

 Výchovný poradce se zaměřuje na řešení výchovných problémů a obtíží v chování dětí, 
žáků a studentů3 (dále jen „žáků“ – s výjimkou citací). Ve školách, ve kterých nepracuje 
školní speciální pedagog, musí výchovný poradce znát základní informace o druhu 
postižení/znevýhodnění žáků, respektive poskytovat základní metodickou pomoc  
v oblasti práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výchovný poradce se 
věnuje i problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, včetně integrace nadaných dětí.  
 

 Metodik prevence se ve školách zabývá prevencí sociálně patologických jevů. 
Pedagogům a jejich asistentům4 může metodik prevence poradit zejména v tom, jak 
působit na konkrétní žáky, aby se u nich předcházelo vzniku sociálních patologií (kouření, 
užívání dalších návykových látek, hraní hazardních her). Školní metodik prevence 
v ideálním případě vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské  
a o těchto činnostech vede písemnou dokumentaci:  

 

 Koordinuje tvorbu minimálního preventivního programu školy a kontroluje jeho 
naplňování; program je vytvářen v souladu s potřebami a možnostmi školy a je 
pravidelně aktualizován na základě strategií primární prevence v České republice.  

 Koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, 
vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, nežádoucího či přímo 
kriminálního chování, sebepoškozování apod., podílí se na těchto preventivních 
aktivitách a metodicky vede ostatní učitele při jejich realizaci. 

                                                           
2
 Téma řeší zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), odst. 1 písm. f) a odst. 2 § 21. Žáci a jejich zákonní zástupci získali právo na poradenskou pomoc 
školy. Rámcové náplně práce výchovných poradců, školních metodiků prevence, školních psychologů a školních 
speciálních pedagogů jsou zpracovány v příloze č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, která specifikuje standardní poradenské činnosti škol. 
Kvalifikační předpoklady těchto pedagogických pracovníků jsou vymezeny v zákoně č. 263/2004 Sb.,  
o pedagogických pracovnících.  
Cílem těchto předpisů je umožnit školám zavádění nových poradenských služeb školních psychologů a školních 
speciálních pedagogů dále pak podpořit a vymezit poradenskou práci škol stanovením standardů činností 
(kompetencí) školních poradenských pracovníků.  
Součástí školního vzdělávacího programu školy je i strategie školního poradenství, o němž hovoří odst. 2 
§7 vyhlášky č. 72/2005 Sb., který specifikuje obsah poradenských služeb ve škole. 
Školní psycholog. Lauderovy školy. http://www.lauder.cz/cs/zakladni_informace/skolni_psycholog.html 
3
 Viz zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v planém znění (např. viz § 16, Podpora vzdělávání dětí, žáků  

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami). 
4
 Například v roce 2014 bylo v České republice okolo 9 000 asistentů pedagoga. Asi 8 250 asistovalo postiženým 

dětem a asi 750 dětem sociálně znevýhodněným Vlastního speciálního pedagoga zaměstnává jen 18 procent 
škol, psychologa 14 procent. 
Učitelé čekají s inkluzí na stát. Lidové noviny, 27. VIII. 2015. 
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 Koordinuje práci učitelů s třídními kolektivy, zaměřuje se na vyhledávání 
problémového chování a metodicky vede učitele při preventivní práci s jednotlivými 
třídami.  

 Navrhuje a koordinuje vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence nežádoucích 
jevů. 

 Podílí se na přípravě aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do 
vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců. Koordinuje realizaci těchto aktivit; 
prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které 
souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti. 

 Koordinuje spolupráci školy s orgány místní správy a samosprávy, v jejichž  
v kompetenci je problematika prevence sociálně nežádoucích jevů, dále s okresním 
metodikem preventivních aktivit, popř. krajským školským koordinátorem prevence  
a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými,  
a dalšími zařízeními a institucemi). 

 V případně akutního výskytu sociálně nežádoucích jevů kontaktuje odpovídající 
odborná pracoviště (ale i zdravotnická zařízení, nestátní organizace působící v oblasti 
prevence, policii, orgány sociální péče apod.), a dle svých možností a odborných 
kompetencí se podílí na intervenci a následné péči. 

 

 Školní psycholog pracuje jen v některých školách. Může zajistit velmi efektivní pomoc  
žákům s problémy chování, žákům s problémy v rodinném prostředí nebo žákům  
s poruchami pozornosti. Školní psycholog může pedagogům poskytnout cenné rady pro 
práci s žáky, kteří se obtížně začleňují do třídního kolektivu nebo se v kolektivu často 
dostávají do konfliktních situací. Mezi úkoly školního psychologa patří obvykle:5 
 

 Poradenské konzultace pro rodiče (adaptační, výukové obtíže, výchovné, rodinné 
problémy, osobnostní zvláštnosti, školní zralost, vztahové obtíže atd.). 

 Poradenské konzultace pro žáky (osobní, rodinné vztahové problémy, učební styl 
atd.). 

 Psychodiagnostika (nadání, vztahy ve třídě a v rodině atd.). 

 Screening (orientační vyšetření zralosti, poruch učení a chování). 

 Spolupráce s učiteli (metodická podpora, výměna informací, pozorování ve výuce, 
supervize apod.). 

 Kariérní poradenství pro žáky posledních ročníků. 

 Krizová intervence a hledání východisek z krize pro žáky, pedagogické pracovníky 
a zákonné zástupce žáků. 

 Představování efektivních technik učení (pro žáky). 
 
Příležitostí pro představení školního psychologa zákonným zástupcům mohou být třídní 
schůzky. Zde lze rodiče seznámit s aktivitami a formami podpory, které školní poradenské 

                                                           
5 ZAPLETALOVÁ, Jana. Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese. Universita Jana Evangelisty Purkyně, 

nedatováno. https://pf.ujep.cz/user_files/skolni%20psycholog.pdf 
LAZAROVÁ, Bohumíra; ČAPKOVÁ, Miroslava. Klima školy: O otázkám spolupráce učitelů a školních psychologů. 
II. konference „škola a zdraví“ 21. Masarykova universita. Brno 2006. 
http://www.ped.muni.cz/z21/2006/konference_2006/sbornik_2006/pdf/042.pdf 
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pracoviště poskytuje, jaké služby nabízí jejich dětem a co je „informovaný souhlas“. 
Vznikne tak prostor pro vyjasňování, dotazy a diskusi. Velmi účinnou formou předávání 
informací jsou přednášky a semináře pro rodiče. Přednáška je příležitostí k seznámení 
velké skupiny rodičů s problémy ve škole, třídě či určité skupině žáků, mohou se zde 
probírat i problémy v regionu. Školní psycholog může také organizovat svépomocné 
skupiny rodičů a iniciovat jejich setkání. Užitečné bývají pro rodiče dětí s diagnózou 
ADHD, poruchami chování, studijním selháváním, ale i s nadprůměrným nadáním. 

 

 Školní speciální pedagog působí jen na některých školách. Může poradit  
a pomoci s konkrétními problémy, které se objevují ve vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Školní speciální pedagogové také ve školách často organizují 
hodiny reedukací (nazývaných také „nápravy“) pro žáky se specifickými vývojovými 
poruchami školních dovedností (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) – na 
těchto hodinách může pedagog nebo asistent pedagoga načerpat cennou inspiraci pro 
práci s žáky s těmito diagnózami. Mezi úkoly školního speciálního pedagoga patří 
obvykle: 

 

 Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, respektive žáků nadaných  
a jejich diagnostika (ve spolupráci s psychologem). 

 Pomoc učitelům při realizaci individuálně vzdělávacích plánů pro žáky se speciálně 
vzdělávacími potřebami, žáky nadané a cizince. 

 Individuální či skupinová reedukační a vzdělávací práce se žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, ADD, ADHD), 
logopedická prevence. 

 Hospitační činnost, dle zájmu metodická pomoc učitelům, konzultace z oblasti 
speciální pedagogiky. 

 Konzultace pro rodiče žáků (náprava poruch učení, školní zralost – rozvoj percepcí  
u předškolních dětí, rozvoj grafomotoriky, poruchy pozornosti a hyperaktivita). 

 Integrace poradenských služeb poskytovaných školou se službami specializovaných 
poradenských zařízení, viz níže. 
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Další poradenské pracovníky může pedagog či asistent pedagoga najít i mimo školu  
(v takzvaných školských poradenských zařízeních, „školské poradny“). Obvykle se jedná o: 
 

 Pedagogicko-psychologické poradny (dále jen „PPP“). To jsou samostatné školské 
organizace, které fungují zpravidla v každém okrese. PPP se zaměřují na žáky se 
specifickými vývojovými poruchami školních dovedností (dyslexie, dysgrafie, 
dysortografie, dyskalkulie) a žáky, jejichž výchovně-vzdělávací problémy zapříčinilo 
nevhodné sociální prostředí. PPP také provádí prvotní diagnostiku žáků, u kterých není 
zřejmé, zda je jejich problém způsoben specifickou poruchou školních dovedností nebo 
sníženými intelektovými schopnostmi (pokud zjistí, že se jedná o žáka s lehkým 
mentálním postižením, předává tohoto žáka do péče Speciálně pedagogického centra, viz 
níže. Pro školy, které zřídily přípravou třídu, PPP také diagnostikuje žáky se sociálním 
znevýhodněním, které je možné do přípravné třídy zařadit. Poznámka: Tento model 
bude zřejmě relativizován v souvislosti se záměrem povinného posledního ročníku 
školky. 

 Speciálně pedagogická centra (dále jen „SPC“) jsou nejčastěji zřizována jako organizační 
součást speciálních škol, v každém kraji se jich vyskytuje několik. SPC poskytují služby 
školám a rodinám s žáky se zdravotním postižením (kromě žáků se specifickými 
vývojovými poruchami školních dovedností, kteří jsou ve většině případů v péči PPP). SPC 
je obvykle zaměřeno na určitý druh postižení, samostatně tedy existují centra pro žáky se 
zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s mentálním postižením atd. SPC zajišťují 
diagnostická vyšetření, poskytují školám (pedagogům i asistentům pedagoga) 
poradenství v oblasti vzdělávání žáka se zdravotním postižením, v některých případech 
centra také zapůjčují školám odbornou z této oblasti a pomůcky potřebné pro práci 
s postiženým žákem. Poznámka: Tento model bude opět zřejmě relativizován 
v souvislosti se záměrem společného vzdělávání (viz např. č. j. MSMT 7896/2016-3).6 
 

V rámci školy kontakty na tato zařízení obvykle disponuje ředitel, respektive výchovný 
poradce nebo školní speciální pedagog. 
 
Pracovníci poradenských zařízení jednou nebo dvakrát ročně navštěvují každou školu ve své 
„spádové oblasti“ a poskytují poradenskou podporu učitelům a asistentům pedagogů přímo 
ve školním prostředí. Některá poradenská zařízení také organizují setkání určená pedagogům 
nebo asistentům pedagoga ze škol, které s poradenským zařízením spolupracují. 
 
Je třeba zdůraznit, že poradenské zařízení nemůže pedagogům nebo asistentům pedagoga 
poskytnout zprávu z vyšetření žáka – tu mohou získat jedině ve škole, u výchovného poradce 
nebo u školního speciálního pedagoga. Poradenské zařízení nesmí zprávu ukázat ani předat 
nikomu jinému, než zákonnému zástupci žáka. 
 

                                                           
6
 Asociace pracovníků speciálně pedagogických center. 

Kapacita školských poraden se kvůli inkluzi navýší asi o 150 lidí. ČTK, 12. I. 2016. 
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Aktivity poradenských pracovníků je možné určitým způsobem strukturovat podle „cílové 
skupiny“ osob, se kterými pracují, nebo na které se zaměřují:  
 

 Spolupráce (práce) s žáky. Žáci poradenské pracovníky kontaktují nejčastěji v souvislosti 
v situaci obav ze školního selhání; v případě problémů s učením; v případě problémů se 
začleněním do třídního kolektivu; respektive v případě „trémy“ před tabulí či při 
zkoušení. 

 Spolupráce s rodinou žáka. Rodiče mohou s poradenskými pracovníky nejčastěji 
konzultovat studijní a výchovné problémy svých dětí; případně metody zvládání 
specifických poruch učení a forem práce v domácím prostředí – a v neposlední řadě 
i individuální podporu mimořádně nadaného žáka. 

 Spolupráce s pedagogy nebo asistenty pedagogů. 

 Spolupráce s dalšími poradenskými pracovníky. 
 
Ke školnímu psychologovi a školnímu speciálnímu pedagogovi se žáci dostávají na základě 
doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Školní poradenští 
pracovníci pracují s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami. 
 
Příkladem spolupráce poradenských pracovníků (ať již primárně působí uvnitř či vně školy) se 
školou a rodiči může být téma prevence zneužívání návykových látek. Ve spolupráci 
s nevládním sektorem v místě, se zástupci obce (ať již volenými, zmocněnými nebo 
pověřenými) a Policie České republiky mohou být zmapována místa, kde se uživatelé 
návykových látek scházejí. Rodiče jsou s touto „mapou“ seznámeni a upozorněni na možná 
ohrožení jejich dětí. Dostanou i kontakty na další odborná pracoviště, kam se mohou při 
řešení případných problémů, obav, či podezření obrátit. 
 
Problematika šikanování, užívání drog, nošení zbraní a zábavné pyrotechniky do škol apod. 
bývá často neodhalena a vyvstane na povrch až po nějaké události a jejím následném 
šetření. Bariéry komunikace mezi dětmi a dospělými často přetrvávají. Jako nejdůležitější se 
v této souvislosti jeví snaha změnit myšlení dětí v oblasti žebříčku hodnot správnosti chování, 
solidárnosti a rozlišování nebezpečnosti chování a jednání jejich vrstevníků. 
 
Včasné odhalení nevhodných vztahů mezi žáky atd. může předejít vzniku závažnějšího 
nežádoucího vývoje. Tuto informaci lze však získat jen vybudováním důvěry mezi učitelem  
a žákem, nebo rodičem a žákem a správnou prací s touto informací. Často je důležité chránit 
„zdroj informací“ před nežádoucí odvetou spolužáků ve třídě.7 Nezastupitelnou úlohu zde 
sehrává třídní učitel.  
 
„Ve velmi dobré rodině se odehrálo něco neuvěřitelného. Čtyř a šestiletého hošíka zneužíval 
dvanáctiletý bratr. Když lékaři i policisté pátrali po příčině, zjistili, že chlapec, jenž bratry 
zneužíval, byl ve škole sám nejméně rok obětí stupňující se šikany … Začalo to nevinně. 
Vysypaná taška, posluhování spolužákům. Chlapec se nikomu nesvěřil a násilí se stupňovalo. 
"Přes splachování hlavy v záchodě až po zneužívání a opakované znásilňování třemi 

                                                           
7
 Ani „experti“ však ¨nejsou jednotní v tom, co je „žalování“ a co „informování o skutečně závažných jevech“. 

NOVOTNÁ, Marie. Žalování je nebezpečný zlozvyk. Právo, 21. VI. 2005. 
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spolužáky," řekl policista, který tento děsivý případ vyšetřoval. Později ho kvůli věku 
pachatelů musel v souladu se zákonem odložit. O mnoha případech šikany se však dospělí 
vůbec nedozvědí. Dítě se totiž bojí nejen svých mučitelů, ale ještě více reakce spolužáků na to, 
že je "žalobníček". Děti navíc často nemají z nejrůznějších důvodů důvěru ani v učitele, ani 
rodiče8. Pak už zbývá jen Linka bezpečí.9 Šikana je po zneužívání v rodině druhým nejčastějším 
důvodem, proč se děti na linku obracejí. Mnohdy stačí jen to, že si dítě, většinu dne vystavené 
posměškům či brutálnímu násilí, má s kým popovídat.“10 
 
Extrémem, co se týče nezachycení varovných signálů, je pak případ Jana Petřeka z Havířova 
z roku 2004: „Krvácejícího školáka Jana Petřeka našel na zemi zaměstnanec nedaleké 
kotelny. Přes okamžité oživovací pokusy chlapec vykrvácel, podle slov lékařů mu útočník 
nedal šanci. Příčinou úmrtí bylo přeříznutí krčních tepen i dýchací trubice. Po několika 
hodinách pátrání bylo zřejmé, že brutální čin má na svědomí spolužák a zároveň nejbližší 
přítel oběti ... Pachatel byl převezen na dětské oddělení psychiatrické léčebny. Pro okolí bylo 
jeho odhalení druhým šokem. "Opravdu se mi tomu nechce věřit, ten hoch byl 
bezproblémový, z dobré rodiny, učil se na jedničky a dvojky. Nepamatuji, že by někdy měl 
konflikty," řekl o útočníkovi ředitel školy ... Další mrazivé odhalení přinesla soudní pitva 
mrtvého dítěte. Jan Petřek měl ve skutečnosti po těle mnohem víc bodných ran, než se zdálo 
při prvním ohledání. Záhadou zůstává motiv činu, jeho objasnění bude práce pro psychology  
v diagnostickém ústavu, kam pachatel poputuje z léčebny.“11 
 
Z hlediska projektu je pak ještě výmluvnější případ z Nového Bydžova (2009): „Plán školy  
s přesným rozmístěním trhavin našla policie u 17letého studenta Gymnázia v Novém Bydžově 
na Hradecku. Zdroj obeznámený s případem navíc tvrdí, že vyšetřovatelé objevili také sadu 
bomb ... O přípravě činu svědčí také fakt, že mladík měl hledat komplice, který mu  
s rozmístěním bomb pomůže ... V Hlušičkách u Nového Bydžova, kde rodina studenta bydlí, se 
zpráva o jeho zatčení roznesla rychlostí blesku ... Chlapce, který měl plánovat bombový útok 
a pak i sebevraždu, převezla policie z vazební věznice do diagnostického ústavu na 
vyšetření.“12 
 
Lze přitom využít i anonymní formy informování žáků o nežádoucích jevech (různé schránky 
pro vhození vzkazů, e-mailové zprávy, komunikace pomocí SMS atd.) Zde je však nutné 
počítat s určitou formou zlomyslnosti, vyrovnávání si účtů mezi žáky a dalšími faktory, které 
ovlivní pravdivost informace. V některých případech lze rovněž využít i spolupráci se staršími 
sourozenci žáků, kterým se mohou svěřovat ochotněji než rodičům nebo učitelům. 
 
Schopnost včas rozpoznat osobní problémy žáků i třídních skupin a poskytnout účinnou 
pomoc, patří k profesním kompetencím pedagogů a především školních metodiků prevence. 
Základní či střední školy však pozornost k otázkám problémového chování nezaměřují 
systematicky. Obvykle řeší, jak se někdy říká, „jen vrchol ledovce“ – například chronické 

                                                           
8
 Poznámka: Jedná se o citaci. Rozumí se zákonné zástupce, včetně rodičů. 

9
 Dále jen „linka“. 

10
 Týrání dětí nekončí trestem. Pachatelé jsou moc mladí. Mladá fronta DNES, 27. X. 2004. 

11
 V Hanušovicích oplakávali zabitého chlapce. Vysočina, 3. XI. 2004. 

12
 Obviněný student měl mít plán a také bomby. Policie ale mlčí. Hradecký deník, 27. II. 2009. 
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záškoláctví, krádeže, šikanu a další nežádoucí jevy. Tento stav „odborného nezájmu“ se ne 
vždy daří odbourat. Existují ale i pozitivní případy. 
 
„Rodina čtrnáctileté Martiny se přestěhovala na malé město. Asi po roce Martinu jednoho 
dne začal osahávat spolužák, hoch, který měl s podobným chováním problémy už dříve. 
Martina, přátelské a v kolektivu oblíbené děvče, si ovšem nic nenechala líbit a klukovi před 
celou třídou vlepila pohlavek. Aniž by tušila, jaký kolotoč spustí. "Hned nato ten kluk Martinu 
zbil tak, že zůstala ležet na zemi," vzpomíná Martinin otec, který si pro dceru do školy přijel. 
Následovala řada vyšetření u specialistů, kteří konstatovali, že Martina má pohmožděniny, 
doporučili jí šest dní zůstat doma a další tři týdny nesměla cvičit. Přístup školy k incidentu se 
rodičům Martiny nejdříve zdál vstřícný. "Ovšem až do té doby, než dali dceři ve škole  
k podpisu úplně jinou verzi toho, co se stalo. Ze zápisu školy v podstatě vyplývalo, že je 
nešika, o spolužáka zavadila a upadla," říkají rodiče. Ti si takový postup nenechali líbit a na 
malého agresora podali trestní oznámení. To se ovšem nelíbilo pro změnu jeho rodičům, kteří 
proti Martinině rodině rozjeli po městě, mezi ostatními rodiči a také na úřadech 
pomlouvačnou kampaň. "Ukázalo se, že místní prostě drží spolu," konstatuje Martinin otec. 
"Nakonec nám někdo před dům nakreslil i sprosté obrázky." Štvavá kampaň se nakonec 
vyhrotila. K výslechu na policii byly totiž pozvány i Martininy spolužačky, které před policisty 
nic z toho, co se ve třídě událo, nepotvrdily. "Zřejmě byly naštvané, že k výslechu vůbec 
musely jít, že věc nabrala takové obrátky," domnívá se otec. Policisté proto Martinu 
podezírali, že si celou věc vymyslela, a požadovali po ní nejrůznější psychologické posudky. 
Místo agresora tak vlastně šetřili oběť, pro niž pak už začala být situace ve třídě neúnosná. 
Spolužáci s ní přestali komunikovat. Jednoho dne ovšem Martina sebrala poslední zbytky sil  
a udělala něco, co by od ní nečekali ani její rodiče – lidé, kteří ji podle svých slov vedou  
k odvaze a přímému jednání. "Dovolila se učitelky, uprostřed hodiny vstala a celé třídě se 
slzami v očích řekla, že netuší, proč se k ní chovají tak, jak se chovají. Se slovy, že v takové 
třídě ona nebude, se sebrala o odešla domů," vzpomínají Martinini rodiče. Tehdy začalo pro 
její rodinu další kolečko: hledání psychologické a terapeutické pomoci, komunikace se školou, 
s třídní učitelkou. Chtěli totiž celou situaci dotáhnout do konce a v nejlepším případě vrátit 
Martinu do té samé třídy, odkud odešla. ... "S dětmi si promluvila jejich třídní, přišel 
i psycholog z terapeutického centra. Najednou začaly děti samy Martině volat a psát, že jim 
chybí, že obdivují její statečnost a ať se vrátí," vypráví Martinin otec. "Se třídou se pracovalo 
asi tři týdny a snaha přinesla ovoce. Martina se mohla vrátit, agresor přešel na jinou školu  
a naše dcera teď zase řeší jenom běžné holčičí starosti a radosti," říká spokojeně.“13 
 
Zaznívá, v různých modifikacích, názor, že každý krok v diskusi o škole jako instituci, která 
nejen vzdělává, ale též vychovává, je úspěchem v prevenci nežádoucího chování. 
Zmapování názorů pedagogů, žáků a rodičů14 patří do první etapy tvorby dlouhodobé 
strategie školního programu poradenství.  
 
Snahou poradenských pracovníků je spolupráce se zákonnými zástupci, při níž se stávají 
pomocníky školy i rodičů. Ve své praxi se však setkávají i s rodiči problémovými, často 
patologickými osobnostmi. S nimi se obvykle hledání kompromisu ohledně výchovných 

                                                           
13

 Drsňák, slušňák a srandista. Lidové noviny, 28. VII. 2007. 
14

 Pojem „mapování názorů pedagogů, žáků a rodičů“ vyvolává více otázek, než odpovědí. 
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opatření nedaří. Je důležité, aby při jednání s nimi byl zřejmý společný zájem školního 
psychologa a rodiče o žáka. Za verbální agresí rodiče možná stojí jeho snaha žáka „chránit“  
i tam, kde mu nikdo křivdit nechce. K profesionálním dovednostem školního psychologa 
ideálně patří schopnost „povznést“ se nad vlastní negativní pocity (křivdy) a najít 
konstruktivní způsoby komunikace k ovlivnění postojů rodiče. 
 
Za poskytování poradenských služeb ve škole odpovídá ředitel školy, případně jím pověřený 
zaměstnanec. Realizace školního programu poradenství však předpokládá vytvoření 
funkčního systému komunikace ve škole. Přijaté změny v systému školního poradenství nelze 
realizovat, pokud na ně škola není vnitřně připravena. Vedení školy a pedagogický sbor musí 
oblast výchovy a prevence přijmout jako rovnocennou součást školního kurikula, což není 
vždy snadné.  
 
Škola musí zajistit podmínky pro poskytování poradenských služeb tak, aby nedocházelo ke 
kolizi se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, protože výchovní poradci, školní metodici prevence a zejména 
pak školní psychologové a školní speciální pedagogové pracují s důvěrnými údaji o žácích  
a jejich rodičích. Dále pak musí škola vytvářet důstojné prostředí pro konzultace 
poradenského pracovníka s žáky a jejich rodiči.15 
 
U školních poradenských programů se předpokládá zaměření i na další úkoly: snaha vytvářet 
podmínky pro vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, pro rozvoj žáků 
mimořádně nadaných a pro žáky z různých etnik a minorit. Cílem nové vyhlášky16 je snaha  
o podporu komplexní poradenské práce na školách Z pochopitelných důvodů, většinou 
finančních, však zůstávají mnohé otázky v praxi nedořešené, (například systematické 
vzdělávání školních poradců, supervize, časoví dotace či finanční ohodnocení).  
 
Rozsah a kvalita poradenských služeb ve škole je podstatnou měrou závislá na znalostech  
a praktických dovednostech školních poradců. Profesní nároky na poradenské pracovníky, 
vyjádřené ve standardních činnostech poradenských pracovníků školy, předpokládají 
odborné kompetence v oblasti poradenské a školní psychologie, které však nelze získat  
v krátkém časovém horizontu. Poradenští pracovníci navíc musí disponovat osobními 
poradenskými zkušenostmi, nebo alespoň absolvovat stáže v poradenských zařízeních či 
kursy „osobnostního rozvoje“ atd.  
 
Obsahové zaměření různorodých vzdělávacích kurzů realizovaných vysokými školami nebo 
nestátními organizacemi přitom často nekoresponduje se vzděláním učitele – výchovného 
poradce, ale především nekoresponduje s navrženými standardními činnostmi školního 
metodika, jak jsou konkretizovány ve výše citované vyhlášce. Z toho plyne medializovaná 

                                                           
15

 BRAUN, Richard; MARKOVÁ, Dana; NOVÁČKOVÁ, Jana. Praktikum školní psychologie: 
Spolupráce a komunikace se skupinami rodičů. Metodický portál. 10. III. 2015. http://clanky.rvp.cz/ 
clanek/k/z/19487/praktikum-skolni-psychologie-spoluprace-a-komunikace-se-skupinami-rodicu.html/ 
MARTINCOVÁ, Nora. Zvládací strategie a prevence konfliktů při jednání s problematickými typy rodičů v práci 
ředitele školy. 2011. 
16

 V současnosti se jedná o vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
a žáků nadaných. 
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možnost, že vzdělávání poradenských pracovníků, po kterých bude v souvislosti 
s předpokládanou inkluzí (ale i ve vztahu k povinnému poslednímu ročníku školky) značná 
poptávka, bude konjunkturálně „řešeno“ „rychlokvašenými“ kursy, které budou zajištěny 
ne vždy zcela transparentními nevládními organizacemi. Formálně bude vše v pořádku, ale 
školním poradcům, potažmo jejím klientům, takové školení nepomůže. 
 
Nabídka kvalitních vzdělávacích programů v rámci celoživotního vzdělávání pedagogických 
pracovníků je výzvou všem zainteresovaným institucím, jako jsou vysoké školy a další 
akreditovaná odborná pracoviště. Bez jejich podpory kvalita školních poradenských služeb 
nemůže plně korespondovat se standardy činností uvedených ve vyhlášce.17 
 
Rodič i žák musí být prokazatelně informováni o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech 
nabízené poradenské služby, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou 
z poskytované služby vyplynout, a o prospěchu či přínosu, který je od takové služby možné 
očekávat, i o možných dopadech toho, nebude-li poradenská služba poskytnuta. Při své práci 
se poradenský pracovník řídí etickými normami své profese a je nezávislým odborníkem – 
není, alespoň teoreticky, profesionálně podřízen ředitelství školy.18 
 
Aktuální výzvou, která je často nepokryta, je sledování možných varovných signálů na 
internetu, případně na sociálních sítích. Může se jednat například o netolismus, tedy 
závislost na virtuálním světě (sociální sítě, počítačové hry), která se může pojit s rizikem 
gamblingu (patologické hráčství). Někdy je toto úsilí poněkud omezeno, i s ohledem na 
propast mezi internetovou gramotností dětí a internetovou negramotností některých 
pedagogů. Medializovanější příklady jsou spíše jednotlivosti, například incident z listopadu 
2010 v Pardubicích nebo v březnu 2010 v Hořovicích, kdy několik dívek bylo kázeňsky 
potrestáno (ředitelskou důtkou) pro urážení pedagogů na sociálních sítích.19 
 
Významnou úlohu v oblasti prevence nežádoucího jednání rovněž sehrává spolupráce s Policí 
České republiky20, obecní respektive městskou policií21, středisky výchovné péče nebo 
odbory sociální péče o dítě (žáka, viz níže). 
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 VALENTOVÁ, Lidmila. Poradenské služby ve škole. Euro Guidance. 
http://www.euroguidance.cz/cz/clanky/l-valentova-poradenske-sluzby-ve-skole.html 
18

 Školní speciální pedagog a školní psycholog. Základní škola Chomutov Zahradní. 
http://www.2zscv.cz/skolni-specialni-psycholog-a-pedagog/ 
19

 LEHOVCOVÁ SUCHÁ, Veronika. Vulgarita na Facebooku vytrestala studentku. Aktuálně, 5. II. 2010. 
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/studentka-urazila-ucitelku-na-facebooku-ceka-ji-trest/ r~i:article:659836/ 
Trojka z chování za Facebook. Blesk, 13. XI. 2010. http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/145036/trojka-z-
chovani-za-facebook-co-na-to-ctenari-blesk-cz.html 
20

 VESELÁ, Michaela; POSPÍŠILOVÁ, Kateřina. Spolupráce školy s policií a orgány sociálně-právní ochrany dětí při 
řešení školní šikany. Společně k bezpečí. 2012. http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1403865664.pdf 
Spolupráce s Policií České republiky, Základní škola Rataje. 
http://www.skolarataje.cz/page/spoluprace-s-policii-cr-458.html 
Spolupráce s policií České republiky. Základní škola a mateřská škola Mostkovice. 
http://www.skola-mostkovice.cz/vismo/galerie2.asp?id_galerie=1007 
21

 Spolupráce s městskou policií. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové. 
http://www.zshk.cz/spoluprace_s_mestskou_policii_07 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se zároveň distancovalo od možné spolupráce  
s Asociací škol České republiky, s. r. o., respektive jednotlivým školám doporučilo obezřelost 
při využívání Asociací avizovaných služeb.22 
 
Spolupráce však příliš často nabývá podobu řešení konkrétního problému, je koncipována 
„ex post“, či přímo represivně, a nejedná se o spolupráci za účelem prevence. Úřady se tak 
budou „problematickým“ žákům či rodinám jevit více jako hrozba, než jako podpůrný nástroj 
pomoci. 
 
Jak ukazují příklady ze zahraničí, zprostředkování lékařské, psychologické či sociální podpory 
pomáhá při vzdělávání znevýhodněných žáků.23

 

 
Například ve Finsku je nastaveno pravidelné setkávání pracovníků škol (ředitel, speciální 
pedagog, školní psycholog, třídní učitelé atd.) k dění v jednotlivých třídách i nad 
individuálními případy žáků. K těmto sezením jsou dle potřeby zváni další hosté – rodiče, 
sociální pracovníci, preventisté apod. Zprostředkování kontaktů na externisty rodině  
a pravidelné konzultace pedagogů s externisty patří k běžné součásti výkonu pedagogické 
profese.24 
 
Orgán sociálně-právní ochrany dětí 
 
Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) spadající pod obec s rozšířenou působností 
nebo městskou část, zasahují do soukromí a rodinného života, pokud rodiče, nebo osoby 
odpovědné za výchovu dětí, o to požádají, nebo se o děti (žáky) nemohou, nechtějí či neumí 
postarat. Sociálněprávní ochrana se poskytuje všem dětem (osobám mladším 18 let). Kromě 
výkonu této konkrétní sociálně-právní ochrany se ale pracovníci OSPOD věnují také 
preventivním činnostem. Mezi pracovníky OSPOD patří zejména:25 
 

                                                           
22

 K dotazům týkajícím se aktivit obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku jako Asociace škol České 
republiky, s.r.o. (IČ 024 95 104), která nabízí služby na www.asociaceskol.cz, Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy sděluje, že mu obsah činnosti a aktivity uvedené společnosti nejsou známy a nemůže nabízené 
služby nebo spolehlivost informací uváděných společností Asociace škol garantovat. Uvedená společnost není 
partnerem MŠMT, jako jsou školské asociace reprezentující profesní skupiny pedagogických nebo dalších 
pracovníků pro vzájemnou komunikaci mezi MŠMT a školskou veřejností. Školám a školským zařízením MŠMT 
doporučuje případnou spolupráci s Asociací škol České republiky, s. r. o. (IČ 024 95 104) a obdobnými subjekty, 
které nejsou sdruženími v pravém slova smyslu, zvažovat s ohledem na veřejně dostupné informace o jejich 
zřízení a činnosti.  
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k činnosti Asociace škol České republiky. Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, nedatováno. http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/sdeleni-
msmt-k-cinnosti-asociace-skol-ceske-republiky-s-r-o 
23

 Viz například KRULÍK, Oldřich. Psychologická a psychosociální pomoc dětem ve školách, které se staly nebo 
mohou stát obětí nenávistných vystoupení. Rešerše zahraniční praxe. Společně k bezpečí. Kladno 2014. 
24

 Rovněž v některých částech Spojeného království existují specifické pozice pedagogů, kteří se zabývají 
převážně komunikaci s rodiči a jsou připraveni pomáhat jim i s úkony, které se školou přímo nesouvisí 
(vyplňování formulářů, pomoc při jednání s úřady, zjišťování informací apod.). 
25

 Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Jihomoravský kraj. 2014. 
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=247419&TypeID=61 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=247419&TypeID=61
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 Sociální pracovníci: Jejich tématy jsou úprava poměrů rodičů k dětem v rozvodovém 
řízení, problematika týrání a zneužívání dětí a forma náhradní rodinné péče, jako je 
osvojení, péče třetí osoby a pěstounská péče. V této souvislosti jsou účastníky soudních 
jednání, policejních výslechů, jednání s notáři, provádí šetření v rodinách, podávají 
podněty a návrhy na nařízení výchovných opatření, případně podávají návrhy na nařízení 
předběžného opatření, vykonávají dohled, navštěvují děti (žáky) v dětských domovech, 
dětských centrech a spolupracují s ostatními organizacemi. 

 Kurátoři pro děti a mládež: Kurátor je pověřen řešit výchovné problémy dětí  
a mladistvých, ale i problémy týkající se páchání trestné činnosti a zároveň je jeho 
úkolem napomáhat předcházení těmto jevům (například záškoláctví, odmítání autority 
rodičů, řešení vztahových problémů, zneužívání omamných a psychotropních látek, 
šikaně, vandalismu). Kurátor, stejně jako sociální pracovník může provádět šetření  
v rodině, kterou může navštívit i bez ohlášení, za účelem zjištění situace. Rovněž provádí  
i výchovné pohovory s dětmi a rozhovory s rodiči na základě předvolání na OSPOD. 
Kurátoři mohou realizovat pohovor s žákem v prostředí školy, účastnit se výchovných 
komisí a obecně se školami úzce spolupracovat. 

 Koordinátor prevence kriminality, protidrogový koordinátor: Rolí „preventisty“ je 
koordinace práce, kterou vykonávají pracovníci OSPOD v oblasti prevence, tedy 
předcházení nežádoucím jevům včetně záškoláctví. Koordinátor může poskytovat či 
organizovat preventivní programy pro školy, setkání s rodiči dětí, besedy a podobně. 

 
V praxi bývá spolupráce mezi školami a pracovníky OSPOD velmi různorodá. Některé školy, 
většinou se jedná o školy s vysokým počtem sociálně znevýhodněných dětí, se na OSPOD 
obracejí často a určitý způsob osobní komunikace a spolupráce zde existuje. Bývá však často 
zaměřen pouze na represi a řešení již vzniklých problémů. Jiné školy spolupracují  
s pracovníky OSPOD velmi málo a usilují v zásadě o co nejmenší spolupráci. Nutnost 
„zatáhnout“ do situace pracovníky OSPOD nezřídka vnímají jako stigma a poslední krok ve 
chvíli, kdy už si se žákem vůbec nevědí rady nebo když žák školu již opouští. 
 
Vedení škol a výchovní poradci přitom mohou být v osobním kontaktu s pracovníky místního 
OSPOD, a to zejména s kurátory pro mládež a koordinátory prevence, a společně pořádat 
určité akce: 
 

 Organizace pravidelných setkání pracovníků OSPOD s rodiči dětí. Tato praxe  
v některých obcích napomáhá většímu povědomí rodičů o roli OSPOD a umožňuje osobní 
seznámení s konkrétními pracovníky. Zástupce OSPOD například přijde na třídní schůzky 
školy, zúčastní se školních aktivit pro rodiče a podobně. Vysvětlí poslání pracovníků  
a zodpoví dotazy rodičů. 

 Organizaci preventivních programů k otázce návykových látek, kriminality a podobně. 
Pokud nebudou moci program zajistit sami pracovníci OSPOD, měli by doporučit jiné 
organizace. Tyto programy mohou být kromě dopadů na žáky také příležitostí k lepšímu 
osobnímu kontaktu mezi školou a pracovníky OSPOD. 

 Účast kurátorů pro mládež na výchovných komisích školy. Účast kurátorů může zvýšit 
„vážnost“ výchovné komise. Zároveň je však třeba myslet na to, že výchovná komise 
nemůže zdůrazňovat pouze represivní aspekty, ale musí nabídnout i podporu. 
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 Zprostředkování podpory rodině. U pracovníků OSPOD je možné se informovat na další 
organizace, které v okolí školy poskytují sociální a vzdělávací služby. 

 
Zástupci školy se také mohou účastnit případových konferencí týkajících se žáků školy.26 
OSPOD může uspořádat případovou konferenci před podáním návrhu soudu na některé 
opatření, kterým se zasahuje do rodičovské odpovědnosti rodičů, nebo kterým se dítě (žák) 
svěřuje do náhradní péče. Kromě toho je však možné případovou konferenci využívat jako 
nástroj sociální práce, kdykoliv je to opodstatněné a prospěšné. Případová konference je 
především nástrojem multidisciplinární spolupráce při řešení případu ohroženého dítěte 
(žáka). 
 
Zaměstnanci školy často patří mezi osoby, které znají konkrétní ohrožené dítě (žáka) velmi 
dobře a mohou výrazně přispět ke konstruktivnímu řešení jeho případu a při hledání 
možností podpory pro žáka. Proto je vhodné, aby se zástupci školy konferencí účastnili. 
Pokud zaměstnanec školy dospěje k názoru, že by případová konference mohla napomoci ke 
zlepšení situace konkrétního žáka školy, může sám podat OSPOD podnět na uspořádání 
případové konference. 
 
Účast přizvaných zástupců institucí je dobrovolná. Považuje se za „jiný úkon v obecném 
zájmu“, což s sebou nese povinnost zaměstnavatele uvolnit zaměstnance a právo na náhradu 
mzdy nebo jiného ušlého výdělku. 
 
V širším kontextu nemusí případovou konferenci organizovat pouze OSPOD, ale také 
nezisková organizace (viz níže).  
 
Z médií je zřejmé, že práce OSPOD (se zapojením dalších aktérů) nebývá hodnocena 
jednoznačně, a někdy zde existuje pověstný „dvojí metr“: „Škola v Buzulucké ulici v Teplicích 
truchlí. Elišku, jejich spolužačku, zavraždil v sobotu čtrnáctiletý vrah. Taky jejich spolužák. Ten 
svou 15letou přítelkyni zavedl na chatu rodičů v zahrádkářské kolonii u lesoparku v Řetenicích 
a pravděpodobně ubodal. Nezletilý vrah skončil ve výchovném ústavu v Děčíně – Boleticích. 
Kvůli věku pachatele platí na případ informační embargo, přesto na veřejnost pronikly zprávy, 
že školák má na svědomí už v minulosti pokus o vraždu ... Loni [2015] 15. května strčil 
kamaráda, se kterým vlezli do opuštěného domu v centru Teplic a začali se hádat kvůli dívce, 
do zad a srazil ho ze třetího patra. Chlapec padal 12 metrů až do suterénu, zraněného ho 
nechal ležet v šachtě. Krajské státní zastupitelství případ řešilo jako ublížení na zdraví. 
Nedávno ho překvalifikovalo a před pár dny kvůli nízkému věku pachatele odložilo. „Návrh na 
uložení opatření vůči nezletilému pachateli jsme předali příslušnému Okresnímu státnímu 
zastupitelství v Teplicích,“ řekl včera krajský státní zástupce Jan Jakovec. Rok před tím se  
s partou kamarádů vloupal do zavřené diskotéky Unico, kde ukradli alkohol, cigarety a džusy 
a interiér postříkali vodou z hasičské hadice. V lednu 2015 za to u teplického soudu dostali 
napomenutí s výstrahou. Vedoucí oddělení sociálněprávní ochrany dětí, které se 

                                                           
26

 Poznámka: Pasáž byla přeformulována. Určitou dobu se pro OSPOD jednalo o povinnost. Ta však byla 
zrušena zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 
souvisejících zákonů, v platném znění (§ 39, 16. Zrušuje se část čtvrtá a pátá zákona č. 360/1999 Sb., kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí). 
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problémovými dětmi zabývá, se k případu odmítla vyjádřit. Podle nezávislých odborníků 
přitom tento orgán teplického magistrátu mohl požádat o předběžné opatření a nařídit 
ochrannou výchovu nezletilého recidivisty v uzavřeném zařízení. Vraždě školačky se tak 
nejspíš dalo předejít. Průtahy úředníků i orgánů činných v trestním řízení tak vedly až  
k tragédii.“27 
 
Spolupráce s neziskovými organizacemi28 
 
V komunikaci s rodinami žáků mohou pomoci nevládní organizace, které zajišťují terénní 
práci, volnočasové aktivity či jiné služby. Zejména terénní sociální pracovníci, koordinátoři 
doučování nebo volnočasových aktivit mohou představovat „mediátora“ komunikace mezi 
školou a rodinou žijící v sociálně problematickém či přímo vyloučeném prostředí. 
 
Terénní sociální pracovníci vykonávají svou činnost na základě zákona o sociálních službách 
(číslo 108/2006 Sb.) a poskytují sociálně aktivizační služby (pomoc s rodinným rozpočtem, 
vzděláváním dětí, kontaktem s úřady), sociálně a pracovněprávní poradenství, pomáhají  
s řešením nestabilní bytové situace, předlužením domácnosti nebo hledáním zaměstnání. 
Mohou být zaměstnanci obce nebo neziskové organizace a jejich práce může být zaměřena 
na dospělé, na děti (žáky) nebo na celou rodinu. 
 
Místní situace se může velmi lišit, a proto je prvním předpokladem spolupráce školy  
a terénních pracovníků navzájem o sobě vědět. Zmapování přítomnosti těchto pracovníků  
a navázání kontaktu s nimi může být pro školu přínosné, zejména ve chvílích, kdy je třeba 
podpořit sociálně znevýhodněného žáka. Terénní pracovníci tyto žáky často znají v jejich 
domácím prostředí nebo z různých mimoškolních a volnočasových aktivit. Mohou pomoci 
u těchto dětí propojit prostředí školy s domácím prostředím. Bariéra mezi nimi nezřídka 
vyplývá ze samé podstaty sociálního znevýhodnění. Při často komplikované komunikaci školy 
se zákonnými zástupci žáka, jsou právě terénní pracovníci těmi, kdo mohou přispět 
k nalezení společných průsečnic. 
  
Aby mohla škola s terénním sociálním pracovníkem, dobrovolníkem nebo jiným 
zaměstnancem neziskové organizace nebo obce komunikovat o vzdělávání konkrétního žáka, 
musí k tomu mít obě strany písemný souhlas zákonného zástupce žáka, aby byl dodržen 
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v planém 
znění, případně povinnost mlčenlivosti. 
 
Škola musí respektovat to, že podle § 21 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v planém 
znění, disponují právem na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání kromě 
samotných žáků pouze jejich zákonní zástupci – a bez jejich souhlasu nikdo jiný. 
 
Škola tedy musí získat souhlas zákonného zástupce (u nezletilých žáků, zletilí mohou takový 
souhlas dát sami) s tím, že škola bude poskytovat terénnímu sociálnímu pracovníkovi nebo 

                                                           
27

 Teplice truchlí za mrtvou školačku. Vrah je 14letý recidivista. Ústecký deník, 17. II. 2016. 
28

 Zasíťování a spolupráce s institucemi a nevládními organizacemi. Mají na to. Nedatováno. 
http://www.majinato.cz/25-zasitovani-a-spoluprace-s-institucemi-a-nevladnimi-organizacemi.php 
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dobrovolníkovi informace týkající se průběhu a výsledků vzdělávání konkrétního žáka  
a pracovník nebo dobrovolník musí rovněž získat obdobný souhlas, že může poskytovat škole 
informace například o průběhu doučování v rodině. 
 
Souhlas je třeba koncipovat tak, aby co nejpřesněji popisoval, čeho se týká (jakého druhu 
informací), komu budou poskytovány a za jakým účelem. Součástí souhlasu je v ideálním 
případě také poučení o tom, že souhlas je kdykoliv možné vzít zpět. 
 
Konkrétní formulace souhlasu může vypadat například takto: 
 

Já… (jméno a příjmení),  
 
narozený ..., 
 
 zákonný zástupce dítěte… (jméno a příjmení), narozeného ...,  
 
souhlasím s tím, aby v průběhu školního roku 20../20.. škola … (název, adresa), respektive 
pan/paní učitel/ka… (jméno a příjmení)… poskytovala opakovaně informace o průběhu  
a výsledcích vzdělávání dítěte panu/paní… (jméno a příjmení)…, který dítěti poskytuje 
doučování a panu/paní… (jméno a příjmení)…, koordinátorovi doučování … (název 
organizace a adresa)…, a to za účelem optimálního nastavení a náplně doučování tak, aby co 
nejvíce přispívalo ke zlepšení vzdělání dítěte. 
 
Jsem si vědom toho, že takto daný souhlas mohu kdykoliv odvolat. 
 
V................ dne..................... podpis 
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Škola ani další instituce nemohou za rodiče a jiné zákonné zástupce přebírat jejich 
odpovědnosti, pokud se jedná o vzdělávání žáka. Každá spolupráce tak musí zahrnovat 
pravidelnou komunikaci s rodiči dítěte a jejich aktivní zapojení. 
 
Oblast komunikace s dětmi  
 
S přicházející migrační vlnou lze očekávat větší procento žáků škol s jinak vyhraněným 
kulturním respektive náboženským zaměřením a s ním spojené odlišnosti v chování, oblékání 
apod. To může přinášet konflikty mezi žáky, včetně fyzického napadání. Proto je třeba včas 
s žáky tuto problematiku prodiskutovat, ve snaze zajistit vzájemnou toleranci. 
 
„Ředitel teplického gymnázia a politik z Volby pro Teplice Zdeněk Bergman vystoupil  
s prohlášením, že čelí výzvám, aby ze své školy vyhnal studentku Eman Ghalebovou, původem 
z Jemenu, protože se jako muslimka halí do šátku. Bergman napsal, že to neudělá. Videem 
nazvaným „Stojím za Eman“ ho podpořilo i několik studentů. A nastala mediální smršť ... 
O Bergmanově gymnáziu se ví z různých srovnání, že je vysoce kvalitní, možná nejlepší  
v Ústeckém kraji, a že představuje školu, kde se debatuje o náboženstvích i toleranci nad 
běžný standard výuky. Eman Ghalebová se v Teplicích zviditelnila, když se rozhodla uklidit 
binec po lázeňských hostech z muslimské části světa. Těžko říci, proč Bergman nešťastníkům, 
kteří na dívku i na něj písemně zaútočili, neodpověděl soukromě. Těžko říci, proč svým 
výstupem vyzkoušel společnost z tolerance a vytvořil kauzu.“29 
 
Jako příklad tohoto trendu může být incident v Dánsku, kde policie obvinila šestnáctiletou 
dívku z přípravy teroristických útoků v lednu 2016. Dívka se podle vyšetřovatelů chystala 
odpálit bomby ve dvou školách, z nichž jedna je židovská. Školačka nedávno přistoupila 
k islámu,  
a údajně byla pod vlivem muže, který podle místních médií bojoval v Sýrii. Také on byl 
v souvislosti s přípravou útoků obviněn. Kromě jiného dívce údajně poskytl manuál pro 
výrobu výbušnin. Policie u dávky nalezla chemikálie potřebné k výrobě výbušnin.30 
 
Oblast jednání vedení školy s partnery, určenými zřizovatelem nebo určenými zástupci 
státní správy a samosprávy  
 
Jednou z nejúspěšnějších metod širší prevence vzniku nežádoucích jevů v prostředí škol je 
„vtahování“ zástupců samosprávy (hejtman, starosta) do problematiky. Jedná se především 
o vhodné vysvětlování záměrů a požadavků s důrazem na stručné a argumentačně jasné 
zdůvodnění. To je první krok k úspěchu. 
 
„Liberecký kraj ... vyzývá ředitele „svých“ škol, aby kontrolovali a důsledně dodržovali 
opatření, která cizím lidem brání dostat se do budov škol. „Mysleli jsme si, že naše školy jsou 
bezpečné, ale událost z Vysočiny nás vyvedla z omylu a na událost reagujeme,“ vysvětlila 
opatření krajská radní pro školství Alena Losová. Hejtman dokonce chce, aby zabezpečení 

                                                           
29

 Nestojím za Eman Ghalebovou. Mladá fronta DNES, 30. IV. 2016. 
30

 Šestnáctiletá Dánka se chystala odpálit bomby ve školách. Novinky.cz, 8. III. 2016. http://www.novinky.cz/ 
zahranicni/evropa/397019-sestnactileta-danka-se-chystala-odpalit-bomby-ve-skolach.html 
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vstupů škol prověřili policisté v civilu. Požádá o to krajského policejního ředitele. Chce oslovit 
i ředitele základních škol. ... "Myslím, že je důležité požádat ředitele nejen našich škol, ale 
prostřednictvím starostů i ředitele škol zřizovaných obcemi, aby se pokusili mechanismy 
zabezpečení škol alespoň prověřit a zkontrolovat. I když se obávám, že se lidskému šílenství 
nedá zabránit žádným systémovým opatřením,“ zmínil hejtman Martin Půta. Podle Aleny 
Losové všechny krajské školy využívají systém čipů. Ani ty ale nedokáží zcela zabránit tomu, 
aby se do školy pod nějakou záminkou nedostal člověk, který by mohl dětem ublížit. Vedení 
kraje zvažuje také seminář pro ředitele nebo se studenty, který by radil, jak se bránit 
případnému napadení.“31 
 
„Sérii změn pro školáky a jejich učitele odstartuje projekt „bezpečných škol“. Díky čipům si 
bude možné vybrat oběd, půjčit si knihu v knihovně, využít kopírky. Ještě před pár lety to bylo 
sci-fi, dnes už realita, i když jen na některých školách. Například na sokolovském gymnáziu, 
kde už obdobný systém funguje ... „Je to o hledání kompromisu mezi bezpečností školy a tím, 
aby se škola nestala pro studenty vězením,“ uvedl při představení projektu bezpečných škol 
hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.“32 
 
Žurnalisté k situaci dodávají: „V rámci zpracování projektu provedli pracovníci odboru 
bezpečnosti a krizového řízení krajského úřadu pasportizaci všech 26 škol a školských zařízení 
zřizovaných krajem. Někde, jako na už zmiňovaném sokolovském gymnáziu, či v Centru 
technického vzdělávání v Ostrově, už mají zabezpečovací systém 'vychytaný'. Stále ale existují 
zařízení, která by se mohla stát odstrašujícím případem. Jaká to jsou, ovšem hejtman 
neprozradil. Kraj hodlá v příštím roce do zabezpečení škol investovat 15 milionů [Kč] ... 
Současný projekt je zaměřený výhradně na střední školy. Kraj se ovšem podle hejtmana  
v budoucnu nebrání tomu předat know-how i městům a obcím, které jsou zřizovateli škol 
základních. K samotnému uskutečnění se ovšem musejí postavit čelem radnice.“33 
 
Pro podpoření zainteresovanosti zástupců samosprávy na zvýšení úrovně bezpečnosti ve 
školách vhodné využít i vlivu rodičů. 
 
Spolupráce se zákonnými zástupci 
 
Ne vždy se daří navázat vzájemnou důvěru a aktivní spolupráci mezi oběma stranami. Bez 
zajištění těchto základních předpokladů dojde pouze k formální komunikaci a snaze 
nezjišťovat, a tedy ani neřešit ožehavé otázky. 
 
Například v oblasti spolupráce v prevenci užívání drog je tato vzájemná důvěra a aktivní 
spolupráce nezastupitelná. 

                                                           
31

 Tragédie ve Žďáru: Prověřte bezpečnost škol, žádá hejtman. Mladá fronta DNES, 16. říjen 2014. 
32

 Poznámka: Jedná se primárně o citaci, včetně určitých neobratných formulací, nenáležitě užitých 
předložek, neshody podmětu s přísudkem atd.  
Kraj „očipuje“ studenty. Mladá fronta DNES, 9. XI. 2015. 
33

 Poznámka: Jedná se primárně o citaci, případné podněty jsou do textu zakomponovány formou 
poznámek pod čarou nebo hranatých závorek. 
Kraj očipuje“ studenty. Mladá fronta DNES, 9. XI. 2015. 
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Pro podložení tohoto argumentu může sloužit jeden ze závěrů diplomové práce Bc. Šárky 
Strečkové (Policejní akademie České republiky v Praze) na téma „Současné podmínky  
a vývojové trendy v užívání nealkoholových drog u žáků základních škol a víceletých 
gymnázií v posledních pěti letech“. Dotazníkové šetření provedené v Gymnáziu Opatov 
potvrdilo, že významným zdrojem informací o drogách jsou rodiče. Více než 47 % 
dotazovaných odpovědělo, že první informace dostalo od rodičů. Preventivní přednášky na 
školách zaujaly pouhých 13,69 % a skončily v možnostech až na posledním místě za 
informacemi od kamarádů a jiných zdrojích (např. internet, televize či knihy). Ovšem toto 
pořadí se mění při získávání dalších informací o drogách. To už samotné přednášky ve 
školách zaujímají první místo se skoro 40 % odpovědí. Význam rodičů v dalších informacích 
klesá na úroveň informací od kamarádů a z jiných zdrojů (např.: televize, internet nebo 
knihy). Právě u prvotních informací rodiče musí zaujímat výraznější roli. Především oni jsou 
povinni svým dětem vysvětlovat a zdůvodňovat nebezpečí a zdravotní následky užívání drog. 
 
„Když zemřel na předávkování čtrnáctiletý Honza z pražského sídliště Řepy, byl to pro mnohé 
šok. Tak mladý, a už ho semlely drogy. Navíc nešlo o problémové dítě, jehož si rodiče 
nevšímají a jež vychovává ulice. Naopak. Starali se, chodili pravidelně na třídní schůzky, týden 
co týden telefonovali učitelům. Přesto jim uniklo, že jejich syn už v jedenácti zkoušel 
marihuanu, což policistům potvrdili Honzovi známí. Stejně jako to, že si ho drogy poprvé našly 
na chodbách školní budovy. Vypadá to jako naprosto výjimečný případ, ale není. Výjimečný je 
jen tím koncem ... Představte si tuctovou třídu osmáků na jednom pražském sídlišti. 
Marihuanu vyzkoušela dobrá polovina žáků, někteří okusili i něco tvrdšího – pervitin. Jsou to 
většinou kluci. Ale také jedna dívka. Po pár zkušebních dávkách přijde tvrdá realita. Za drogy 
se přece platí a dívka34 najednou neví, kde na pervitin, který jí nabízí útěk do říše snů, brát 
peníze. Její spolužáci, ti, co mají drogu vždycky po ruce, vymyslí "nepeněžní plnění". Za dávku 
jim má teprve čtrnáctiletá dívka nabídnout sex. Přistoupí na to a se spolužákem-dealerem35 
souloží. Že je to neuvěřitelný příběh? Možná, ale tento se odehrál v Praze ... Tvrdé drogy 
zkrátka neohrožují jen středoškoláky, koketují s nimi už i děti ze základních škol. Většinou 
tomu rodiče ani vedení základních škol nechtějí věřit. Nicméně průzkumy hygieniků mezi 
nezletilými hovoří jasně: marihuanu nebo hašiš kouřilo každé páté dítě ve věku od čtrnácti do 
patnácti let, zkušenost s extází, toluenem, pervitinem či heroinem má zhruba sedmnáct 
procent z nich. Výzkum rovněž ukázal, že děti čím dál lépe vědí, kde si dávku sehnat. 
Školákovi, který zatouží třebas po pervitinu, stačí zpočátku i padesátikoruna, kterou dostal od 
rodičů na svačinu. "Když pak rodině oznámíme, že jejich dítě má problémy s tvrdými drogami, 
nechtějí nám věřit. Téměř ve stu procentech se jejich hněv otočí proti nám. Raději věří svým 
dětem, které jim vyprávějí, že jsou čisté, a drogové příznaky považují za projevy puberty," 
vypráví sociální pracovník z jednoho pražského sídliště.“36 
 
Obdobné je to i v oblasti šikany. Rodiče s jen trochu větší pozorností mohou například zjistit, 
že je jejich dítě šikanováno. Projevy šikanování jsou rodičům všeobecně známé (změna 

                                                           
34

 Totéž platí logicky i pro chlapce. 
35

 Poznámka: v reálu se nemusí nutně jednat o spolužáka. 
36

 Poznámka: Jedná se o citaci, případné podněty jsou do textu zakomponovány formou poznámek pod čarou. 
Začne škola. Nač se s dětmi připravit? Mladá fronta DNES, 27. srpen 2003. 
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chování dítěte, poškozené osobní věci nebo školní pomůcky, chybějící peníze, vyhýbání se 
školní docházce, atd.). 

  
Formulování požadavků na spolupráci nebo pomoc 
 
Formulování požadavků (plánů, opatření či vizí) na spolupráci nebo pomoc musí vycházet 
z platných právních norem, interních aktů řízení, směrnic apod. Nereálné návrhy nebo 
požadavky jen zatěžují všechny strany zbytečným zdůvodňováním negativních reakcí. 
 
Spolupracující strany musí nabýt přesvědčení, že vzájemná spolupráce je smysluplná.  Toto 
rozhodnutí je podpořeno i reálnými a vzájemně prospěšnými výsledky. Například není 
vhodné, aby byly školy zatěžovány vyplňováním dotazníků nebo různých hlášení a neznaly37, 
jaká opatření byla na základě jejich informací z nadřízeného stupně přijata. Bez řádného 
vysvětlení a plánovaných cílů těchto forem spolupráce, může dojít k tomu, že budou 
informace podávány zkresleně, ať již z důvodu nepochoopení, nezodpovědného přístupu 
nebo z obavy možných postihů.  
 
Důležité je i to, aby většina forem spolupráce nebyla krátkodobých, nebo aby nebyla reakcí 
na konkrétní mimořádnou událost. Nejlepší je vzájemná a dlouhodobá spolupráce. 
 
Komunikace s médii 
 
Správně volená komunikace s médii je zásadní pro eliminaci negativních stránek této 
komunikace a využití hromadných sdělovacích prostředků pro celou oblast prevence  
a odpovědné informovanosti veřejnosti. Negativních i pozitivních příkladů komunikace 
s médii je celá řada. Škola často razí strategii „bez komentáře“, která však není vždy tou 
nejlepší. 
 
U negativních příkladů komunikace (zkreslování skutečnosti, bulvarizace události, 
zveřejňování názorů jen jedné strany apod.) nelze svalovat vinu pouze na novináře, kteří 
hledají jen senzaci a nesnaží se o objektivní informovanost. Často k tomu přispívá 
a neuvážené předávání informací nebo nevhodný způsob zamlčování skutečností s ohledem 
na probíhající vyšetřování apod. Novináři pak spekulují o tom, co se vlastně událo, a výsledek 
je pak kontraproduktivní. Pokud se však podaří sdělovací prostředky (například televizi) 
dostat na svoji stranu, je jejich přínos neocenitelný. 
 
Z těchto důvodů stojí za zvážení, zda by mohli představitelé Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy a škol – ale i krajů a obcí – projít určitou formou školení komunikace s médii. 

                                                           
37

 Poznámka: Tento model obecně zřejmě převažuje. Školy se nakonec aby se ani nedozvědí, jaký byl účel či 
dopad konkrétní aktivity (dotazníku). 
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Jedním z výsledků by mohlo být, že vzájemná komunikace bude proaktivní a určení 
představitelé Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (zejména tiskoví mluvčí), 
respektive jednotlivých škol, se budou snažit při komunikaci s novináři předem připravit 
skladbu nebo téma rozhovoru apod.  
 
V některých případech pomáhá i vstřícnost a vybudování dobrých osobních vztahů 
(především na regionální úrovni). Rovněž se musí počítat s tím, že novináři nejsou odborníky 
v oboru a často proto neuváženě pracují s terminologií nebo ve snaze podat informace ve 
zkrácené podobě. Pak dochází ke zkreslení problému.  
 
Komunikace s bezpečnostními složkami 
 
Jak již zaznělo, spolupráce s bezpečnostními složkami je navázána a vcelku funguje dobře. Je 
to dáno především tím, že všechny strany projevují zájem zajistit zvýšení bezpečnosti. 
Především v regionech je však příprava na řešení a případně samotné řešení (zásah) 
limitována omezenými silami a prostředky těchto složek, případně jejich některými 
„svazujícími“ předpisy. 
 
Tradičně dobrá spolupráce škol v oblasti prevence (protipožární opatření, školení v oblasti 
ochrany obyvatelstva, evakuační plány apod.) existuje s Hasičským záchranným sborem 
České republiky. Totéž platí pro plnění úkolů v oblasti záchranných a likvidačních prací jak 
samotným Hasičským záchranným sborem České republiky nebo v rámci zásahu složek 
integrovaného záchranného systému. Zkvalitnění opatření v oblasti působnosti Hasičského 
záchranného sboru České republiky je však často opět limitováno finančními prostředky na 
pořízení doporučovaných přístrojů, zařízení nebo prostředků ochrany jednotlivce před účinky 
nebezpečných látek. 
 
Spolupráce s Policií České republiky a obecní policií nabývá z hlediska její kvality vzestupnou 
tendenci. Představa, že se jejich práce bude přednostně zaměřovat na ochranu škol, je však 
mylná. 
 
Policie České republiky z hlediska její působnosti musí být připravena vyslat odpovídající síly 
a prostředky k zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v celém regionu a pro 
všechny instituce.  
 
Zajištění trvalého střežení škol je nereálné a ve většině případů i zbytečné. Důležité je však 
správně nastavit a projednat způsob informování o incidentu (cestou operačních středisek), 
co nejrychlejší dojezdové časy, seznámení policistů s plány budov, všímavost k neobvyklému 
nebo podezřelému chování vně i uvnitř škol a školských zařízení apod. 
 
Preventivně například působí namátková kontrola přítomnosti drog ve třídách (například za 
pomoci vycvičených psů). Pozornost je věnována spolupráci při zajištění fyzické ochrany škol 
a školských zařízení například z hlediska výběru vhodných kamerových systémů, popřípadě 
co se týče jejich napojení na operační střediska, návrhů či konzultace technických řešení pro 
zajištění vstupu pouze oprávněným osobám, zamezení přinášení zbraní do objektů apod. 
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Shrnutí 
 
V rámci pasáže zazněla zmínka o celé řadě aktérů, kteří se mohou zapojit do zajišťování vyšší 
bezpečnosti v rámci škol (čímž se rozumí bezpečnost v širším smyslu slova). Jedná se  
o aktéry, jejichž zapojení je někdy „povinné“, někdy ale pouze „dobrovolné“ 
– respektive o rozměry, které jsou pro školu někdy „zdarma“ a někdy mohou být naopak 
velmi nákladné (externí vzdělávání atd.).38 Rámec, tak jak je nastaven, funguje teoreticky 
dobře, otázkou je jeho praktické naplňování v různých lokalitách. Je přitom otázkou, jak se 
systém (dělba práce relevantních institucí) vypořádá se současnou reformou, kde je jednou 
z priorit „společné vzdělávání dětí, žáků a studentů v rámci hlavního vzdělávacího proudu“ 
(tzv. inkluze).39 
 
Opakovaně zaznívá požadavek, aby „odpovědné orgány“ (Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy, kraj atd.) vytvořily jednoznačné a aktualizované seznamy „certifikovaných“ 
institucí či jednotlivých expertů, které škola může oslovit, včetně informace, za jakých 
podmínek tak může učinit (zdarma, za peníze, za toho či onoho předpokladu). V opačném 
případě vše závisí na aktivitě (či pasivitě) konkrétní školy či zřizovatele, což nemusí být vždy 
tou nejlepší cestou (co se týče relevance, kvality, nákladů, nepodjatosti atd.).  
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je některými aktéry žádáno, aby co nejvíce 
jednoznačně specifikovalo požadavky na vzdělání „poradenských pracovníků ve školství“, 
kdy zatím tento aspekt údajně umožňuje určité výklady (a substituci univerzitního vzdělávání 
kursy, které vzbuzují různé druhy pochybností). 
 
Je třeba se vyhnout tomu, aby spolupráce mezi školou a dalšími aktéry nastávala až ex 
post, respektive aby byla zaměřená pouze na represi. Pokud je spolupráce aktivována až ve 
chvíli, kdy je již konkrétní dítě nebo celá rodina ve velkém konfliktu se školou nebo ze školy 
odchází, bývá pro konstruktivní řešení obvykle pozdě. 
 
Je třeba hledat nové formy nebo kanály komunikace s rodiči, včetně vstupních pohovorů. 
Je požadavkem zavést pravidelné konzultace nejen pro rodiče, ale i žáky v důstojném 
prostředí, kde je zajištěna důvěrnost setkání. Třídní schůzky v současnosti toto očekávání ne 
vždy naplňují.40 Vzorem by mohly být některé alternativní vzdělávací směry či školy 
(například Montessori), které jsou na jednu stranu pro rodiče „náročné“, na druhou stranu si 
rodina nemůže stěžovat, že by nebyla informována, nebo že neví, na koho se v rámci školky 
obrátit. 
 

                                                           
38

 Nakolik i expertní vzdělávání nemusí být nákladné. 
39

 “Novela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí na tzv.  podpůrná opatření. Tato 
opatření  pomohou překonávat jejich znevýhodnění – ať už se jedná o  děti a žáky ze sociálně znevýhodněného  
a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) 
nadané.“ Společné vzdělávání. Národní ústav pro vzdělávání. http://www.nuv.cz/t/in 
40

 Vstupní pohovor s rodiči. Společnost pro příležitosti mladých migrantů. http://www.inkluzivniskola 
.cz/organizace-aneb-cizinci-ve-skole/vstupni-pohovor-s-rodici-pred-nastupem-ditete-s-omj-do-ms 
Třídní schůzky versus pohovory s rodiči. Metodický portál. http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=329&t=551 
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Příloha41 
 
Informace pro odbory školství krajských úřadů, předškolní zařízení, školy a školská zařízení 
 
Č. j.: 25 884/2003-24 
V Praze 13. října 2003 
Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/2003 
 
Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií České republiky při 
prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži 
páchané  
 
1. Úvod 
 
Informace o spolupráci škol a školských zařízení s Policií České republiky při prevenci a při 
vyšetřování kriminality dětí a mládeže je opětovným připomenutím toho, že včasná 
prevence v oblasti sociálně patologických jevů je závažné téma, kterému musí být 
věnována pozornost. Prevence musí být prováděna systémově a kontinuálně, 
v optimálním případě se prevence a zdravý životní styl stávají přirozenou součástí života 
školy a školského zařízení. Mnoho aktivit využitelných pro osvojení si zdravého životního 
stylu a metodiky prevence nelze pouze vyčíst z manuálů, metodik a příruček. Je třeba se 
odborně vzdělávat v teoretické i praktické rovině této problematiky. 

 
Spolupráce Policie České republiky a resortu školství je realizována v rámci prevence sociálně 
patologických jevů a mnohdy i při řešení problémů vzniklých v souvislosti s těmito jevy ve 
školách a školských zařízeních. V návaznosti na zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně dětí upravuje Závazný pokyn Policejního prezidenta č. 8/2002 systém práce  
a postupy policistů v oblasti preventivně výchovného působení na děti a mládež a v oblasti 
odhalování a dokumentování kriminality dětí a trestné činnosti páchané na mládeži.42 

                                                           
41

 Poznámka: Je třeba zdůraznit, že řada ustanovení přílohy již není aktuální (byla aktuální v době jeho vydání). 
Aktualizace jsou autory řešeny prostřednictvím poznámek pod čarou, nikoli změnami přímo v citovaném 
textu. Přímo byly v textu na některých místech opraveny jen chyby v psaní názvu právních předpisů (dnes již 
nezřídka neplatných).  
K tématu viz rovněž: Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií České republiky při 
prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané. Informace pro 
odbory školství krajských úřadů, předškolní zařízení, školy a školská zařízení. Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy. č. j.: 25 884/2003-24; Praha, 13. X. 2003. http://www.msmt.cz/file/7345_1_1/ 
Určitou modifikaci dokumentu představuje například Organizační řád Základní školy Klatovy, Tolstého 765. 
Část: 13. Spolupráce školy s policií. Základní škola Klatovy, Tolstého 765. Klatovy 2011; č. j.: 268/2011. 
http://sumavanet.cz/zstolsteho/user/deska/2012/Dokumenty/policie.doc 
42

 Poznámka: V současnosti neplatí, do určité míry na tento dokument navazuje Závazný pokyn policejního 
prezidenta č. 167/2010, o činnosti na úseku mládeže (ze dne 30. prosince 2010). Na základě tohoto pokynu jsou 
specialisté zařazeni na úrovni Policejního prezidia ČR, krajských ředitelství a územních odborů. Tito specialisté 
mají za úkol mimo jiné získávat, osvojovat si a prohlubovat znalosti způsobů provedení a forem protiprávních 
činů zneužívání dětí, dále zásad kriminalistické taktiky a psychologie, včetně jejich uplatňování zejména při 
ochraně oběti před sekundární viktimizací a dalších. Nabyté znalosti a schopnosti mají specialisté využít při 
šetření, prověřování a vyšetřování protiprávních činů. 

http://www.msmt.cz/file/7345_1_1/
http://sumavanet.cz/zstolsteho/user/deska/2012/Dokumenty/policie.doc
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Se sociálně patologickými jevy, mezi které patří zejména problematika násilí, šikany  
a zneužívání návykových látek, se setkáváme ve větší či menší míře na všech typech škol i ve 
školských zařízeních. Z tohoto důvodu by měla být navázána školami a předškolními  
a školskými zařízeními spolupráce s Policií České republiky preventivně, nikoliv až při řešení 
problémů spojených s výskytem těchto jevů. 
 
Vedení školy nebo školského zařízení spolupracuje s obvodním oddělením Policie České 
republiky a specialistou obvodního ředitelství Policie České republiky43 podle místa 
příslušnosti subjektu. Škola, školské zařízení by měly navázat kontakt jednak s vedoucím 
tohoto oddělení s policistou s územní odpovědností v místě. Ve škole a školském zařízení 
jsou dostupná telefonní čísla, kam se v případě nutnosti obrátit a jak postupovat v případě 
zjištění závažných sociálně patologických jevů. Problémy spojené s drogami, násilím, 
šikanou a dalšími asociálními jevy je třeba řešit ve vzájemné spolupráci s rodiči v souladu 
s právními předpisy. I v tomto případě je optimální využít předem dohodnuté postupy.  
 
Školy a školská zařízení by v rámci preventivních programů a projektů měly být v kontaktu 
s Preventivními informačními skupinami Policie České republiky (PIS)44, které jsou zřizovány 
při krajských, okresních a městských ředitelstvích Policie České republiky. Činnost těchto 
skupin je informační a poradenská. Při plánování, tvorbě a realizaci preventivní strategie 
vycházejí tyto skupiny z bezpečnostní situace příslušné oblasti, ze znalosti trestné činnosti 
motivované mimo jiné obchodem s drogami, delikty spojenými s alkoholovou 
i nealkoholovou toxikománií, hracími automaty a pod ... Školy a školská zařízení při znalosti 
situace v regionu a místě mohou pak optimálně přizpůsobit nebo aktualizovat své 
preventivní programy a využít lektorských služeb policistů v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů. 
 
Prevence a oznamování podezření na trestnou činnost dětí a mládeže a trestnou činnost 
páchanou na dětech a mládeži je důležitým okruhem spolupráce školy s policií. Oznamovací 
povinnost je dána ustanoveními § 167 a 168 trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (nepřekažení trestného činu a neoznámení trestného činu),45 kdy je 
trestný ten, kdo spáchání nebo dokončení uvedených trestných činů nepřekazí, nebo jejich 
spáchání neoznámí (např.: trestné činy týrání svěřené osoby, vraždy, loupeže, pohlavního 
zneužívání, znásilnění, drogové delikty, majetková trestná činnost apod.).46 

 
Všichni zaměstnanci škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy, krajem nebo obcí mají kromě výše uvedené zákonné povinnosti navíc 
oznamovací povinnost dle Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení čl. 13, 

                                                           
43

 Poznámka: V současnosti se jedná o územní odbory Policie České republiky. 
44

 Poznámka: V současnosti se jedná o preventivně informační oddělení. 
45

 Poznámka: V současnosti se jedná o § 367 Nepřekažení trestného činu a § 368 Neoznámení trestného činu  
– Zákon č. 40/2009, Sb., Trestní zákoník, v platném znění. 
46

 Poznámka: V současnosti se jedná o zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, v platném znění, respektive  
o následující paragrafy či skutkové podstaty: § 198 týrání svěřené osoby; § 140 vražda; § 173 loupež; § 187 
pohlavní zneužití; § 185 znásilnění; § 283 nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy; hlava V, § 205 až 232, Trestné činy proti majetku atd. 
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odst. 13:47 “Všichni zaměstnanci ohlašují řediteli školy své poznatky, které svědčí o tom, že 
žák užívá omamné látky, dopouští se gamblerství, šikany, trestné činnosti nebo je ohrožen 
jinými sociálně patologickými jevy, dále je-li vystaven šikaně či týrání, případně jinému 
nežádoucímu zacházení ve škole i mimo školu”.  

 
K předcházení možným trestným činům mládeže a na mládeži by měl vést i řádný výkon 
dohledu nad nezletilými podle § 422 občanského zákoníku48. Toho se týká zejména čl. 14, 
odst. 1 Pracovního řádu49 a další školské předpisy. I při vyšetřování školních úrazů je možno 
někdy zjistit souvislost s trestnou činností. Pokud jde o trestné činy páchané na dětech  
a mládeži, jde zejména o tělesné týrání, psychické týrání, pohlavní zneužívání a týrání, citové 
týrání, zanedbávání, ale i šikanování.50 
 
2. Věkové kategorie 
 
Pro potřeby předloženého materiálu nebylo možné sjednotit terminologii, která se týká 
vymezení věku žáků. Důvodem je obecná nejednotnost těchto pojmů, která je dána 
odlišnými kritérii pro věkové vymezení z pohledu Úmluvy o právech dítěte, trestního práva 
apod. 
 
Níže uvedená tabulka vymezuje pojetí jednotlivých kategorií v resortu školství, Policii České 
republiky a trestně právních předpisech: 
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 Poznámka: Jedná se zřejmě o omyl. Vyhláška č. 263/2007 Sb. Se skládá pouze ze 7 paragrafů. Patrně se bude 
jednat o článek č. 13 Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení č. j. 14 269/2001-26. 
Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení;  
Č. j.: 14 269/2001-26. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky; Střední průmyslová škola 
sdělovací techniky, Praha 1. http://www.panska.cz/files/doc/pracovni-rad-skolstvi.pdf  
Opatření v oblasti sociální práce a práva. Masarykova universita.  
http://is.muni.cz/th/167002/pedf_m/6.4_Opatreni_v_oblasti_socialni_pece_a_prava.doc. 
Pokud má škola podezření, že žák užívá drogu, má možnost to prověřit? Drogová poradna. 
http://www.drogovaporadna.cz/dotazy/17739/trava.html 
48

 Poznámka: V současnosti se jedná o § 868 (výkon rodičovské odpovědnosti), ale i §§ 31 až 37, § 459, 
případně další, v rámci zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
49

 Poznámka: Jedná se zřejmě o omyl. Vyhláška č. 263/2007 Sb. Se skládá pouze ze 7 paragrafů. Patrně se bude 
jednat o článek č. 14 Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení č. j. 14 269/2001-26.j 
50

 Jedná se o citaci.  
Poznámka: Pokud se jedná o týrání osoby svěřené péči pachatele, pak se bude zpravidla jednat o trestný čin 
podle § 198 (týrání svěřené osoby) v rámci zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník.  Je zde rovněž možný 
jednočinný souběh s dalšími trestnými činy, jako například § 122 (ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví) 
nebo § 175 (vydírání). 
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vymezení dané kategorie subjektem 
 
věková 
kategorie 

resort školství Závazný pokyn policejního 

prezidenta č. 8/2002
51

 

trestně právní předpis 

dítě v souladu s Úmluvou o 
právech dítěte je za dítě 
považována osoba do 18 let 
věku

52
 

každá osoba mladší 18 let 
i v případě, že zletilost 
nabyla před dosažením 
tohoto věku podle 
zvláštního předpisu; kde se 
v tomto závazném pokynu 
hovoří o mládeži, rozumí se 
tím též dítě 

 

mladistvý  15-18 let § 8 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (občanský 
zákoník)

53
 je stanovena způsobilost 

fyzické osoby k právním úkonům  
a podmínky vzniku zletilosti. 

mládež osoby od 18 let – 26 let 
věku

54
  

  

nezletilý   § 8 a 9 zákona č. 40/1964 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 
(občanský zákoník)

55
 

  
3. Vstup policie do školy 
 
Ředitelé škol nemohou bránit policii ve vstupu do škol vzhledem k obecným ustanovením 
trestně právních předpisů o povinné pomoci policejním orgánům. Ředitel tedy poskytne  
v případě, že je o to policií požádán, vhodnou místnost k výslechu žáka ve škole. Nejde 
samozřejmě jen o striktní dodržování předpisů, ale měla by zde existovat snaha o maximálně 
dobrou spolupráci pracovníků obou subjektů, vzájemný respekt a vstřícnost v zájmu dětí  
a mládeže i v obecném zájmu. 
 

                                                           
51

 Poznámka: V současnosti neplatí, do určité míry na tento dokument navazuje Závazný pokyn policejního 
prezidenta č. 167/2010, o činnosti na úseku mládeže (ze dne 30. prosince 2010). 
52

 Poznámka: Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v planém znění rozeznává děti, žáky a studenty (např. viz 
§ 16, Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami). 
53

 Poznámka: V současnosti se jedná o zákon č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
K tématu mladistvých: Práva a postavení mladistvého obviněného. Nejvyšší státní zastupitelství. 
http://www.nsz.cz/index.php/cs/obvinny/prava-a-postaveni-mladistveho-obvinneho 
54

 Poznámka: Pojem „mládež“ je relativně neusazený. 
Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 hovoří o rozpětí „od narození do 
26 let“ (přičemž se předpokládá, že děti představují kategorii do 18 let). Existují ale i jiné definice, dosahující do 
24, nebo do 29 či 30 let. 
MAŘÍKOVÁ, Hana. Zpráva o mládeži 2013. Základní informace o situaci mladých lidí v České republice. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Praha. 2014.  
http://www.msmt.cz/file/33231_1_1/. 
55

 Poznámka: V současnosti se jedná o zákon č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, v platném znění. Viz § 31  
a následující. 
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4. Předvolání a předvedení 
 
Policie může nezletilého předvolat nebo i předvést. Ve školách lze od nezletilých žáků 
vyžadovat podání vysvětlení, provádět výslech svědka, výslech osoby podezřelé nebo výslech 
obviněného poté, kdy je ředitel školy nebo jeho zástupce seznámen s předmětem 
policejního úkonu včetně důvodů, jež k němu vedou. To se týká i případného uvolnění žáka 
ze školy pro potřebu policie, např. k rekonstrukci na místě činu, rekognici, označení míst 
páchání trestné činnosti, k vydání věci, k výslechu či podání vysvětlení na útvaru policie. 
Jedná se tedy o všechny policejní úkony ve smyslu zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů,56 ať již jde o poškozeného, svědka či pachatele 
protiprávního jednání.  

 
Ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění57 vyplývá, že škole přísluší 
vykonávat náležitý dohled nad nezletilými žáky. Tato povinnost a odpovědnost přísluší 
především rodičům, ale i těm, kteří přechodně tento dohled vykonávají. Pedagogický dozor 
nad žáky je zásadním prvkem v ustanoveních předpisů, které upravují povinnosti v péči  
o bezpečnost a ochranu zdraví ve školství.58 

 
Pokud má být předvolání nebo předvedení a výslech žáka – dítěte provedeno ve škole  
a z důvodu zajištění, aby nebylo mařeno další vyšetřování, není předem vyrozuměn zákonný 
zástupce žáka, je žádoucí, aby škola zajistila přítomnost pedagoga, neboť za žáka v době 
vyučování škola odpovídá. Ředitel školy by měl stanovit odpovědnou osobu, která bude 
zajišťovat uvedený dohled. 

 
Pokud jde o omluvení nepřítomnosti žáka z důvodu předvolání nebo předvedení, postup 
vyplývá opět z obecně povinné součinnosti s vyšetřujícími orgány … 

 
Policista je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k policii, a to 
stejnokrojem s identifikačním číslem, služebním průkazem, odznakem služby kriminální 
policie nebo ústním prohlášením “policie” (ustanovení § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 283/1991 
Sb.).59 
 
V případě nějaké pochybnosti, pokud jde o totožnost příslušníka policie (zvláště v případě 
předvedení žáka mimo školu), je nejjednodušším způsobem ověření totožnosti telefonický 
dotaz na pracoviště policie, které dotyčný příslušník uvedl a služebním průkazem či 
odznakem služby kriminální policie a vyšetřování doložil. Výše uvedený postup byl dohodnut 
se zástupci služby kriminální policie a vyšetřování.  
 

                                                           
56

 Poznámka: V současnosti se jedná o zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění.  
57

 Poznámka: Pasáž byla aktualizována. V současnosti se jedná o § 881 a § 925. 
58

 Přesněji se jedná o zásadní povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví ve školství. 
Viz Zákoník práce č. 65/1965 Sb. respektive článek Škola a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
Učitelské noviny. http://www.ucitelskenoviny.cz/archiv/archiv242504/priloha.un-skola.a.predpisy.o. 
bezpecnosti.a.ochrane.zdravi.pri.praci.pdf?PHPSESSID=38295fccb13e3a478a422125dbb43964 
59

 Poznámka: V současnosti se jedná o zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění. 
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5. Postup při předvolání, předvedení nebo zajištění žáka 
 
Postup při předvolání osoby mladší 15 let řeší Závazný pokyn policejního prezidenta  
č. 8/200260 v čl. 8 odst. 1 a s odkazem na § 12 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů:61 “Osobu mladší 15 let lze předvolat k podání 
vysvětlení nebo jinému úkonu pouze prostřednictvím jeho zákonného zástupce, orgánu 
sociálně právní ochrany nebo prostřednictvím školy, jíž je žákem, nebo jiného obdobného 
zařízení.” 
 
Postup při předvedení dítěte řeší čl. 8 odst. 10 zmíněného Závazného pokynu policejního 
prezidenta62 ve smyslu § 13 odst. 6 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů:63 “Vyžaduje-li závažnost a neodkladnost prováděného šetření 
předvedení osoby mladší 15 let na útvar policie, je předvedení prováděno zpravidla policisty  
v občanském oděvu za použití civilního vozidla. Specialista zajistí bezprostředně po 
předvedení přítomnost osoby způsobilé k jejímu střežení i k případné účasti na služebních 
úkonech. Je-li předvedení provedeno ze školy nebo zařízení, specialista zajistí přítomnost 
třetí osoby po celou dobu služebního zákroku i služebních úkonů. Pominou-li důvody 
předvedení, osobu mladší 15 let předá zpět do školy nebo zařízení, ze kterého byla 
předvedena, nebo ji předá zákonnému zástupci.” 
 
Další povinnost ukládá policii § 14 odst. 4 téhož zákona: “Po zajištění je policista povinen na 
žádost osoby zajištěné vyrozumět o této skutečnosti některou z osob uvedených v § 12 odst. 
3, případně jinou jím určenou osobu. Jedná-li se o osobu mladší 18 let, je policista povinen 
ihned vyrozumět zákonného zástupce této osoby. V případě zajištění osoby mladší 15 let, 
vždy též bez odkladu vyrozumí orgán sociálně-právní ochrany mládeže”. 
 
6. Podání vysvětlení žáka 
 
Podle Zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, je policista oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby,64 která 
může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku a jeho pachatele, 
jakož i pro vypátrání hledaných nebo pohřešovaných osob a věcí.  

 
Podat vysvětlení dle § 12 odst. 1 uvedeného zákona je osoba povinna vyhovět ihned  
v případě, že jde o závažnou trestnou činnost. 
 

                                                           
60

 Poznámka: V současnosti neplatí, do určité míry na tento dokument navazuje Závazný pokyn policejního 
prezidenta č. 167/2010, o činnosti na úseku mládeže (ze dne 30. prosince 2010). 
61

 Poznámka: V současnosti se jedná o zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění. 
62

 Poznámka: V současnosti neplatí, do určité míry na tento dokument navazuje Závazný pokyn policejního 
prezidenta č. 167/2010, o činnosti na úseku mládeže (ze dne 30. prosince 2010). 
63

 Poznámka: V současnosti se jedná o zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění. 
64

 Poznámka: V současnosti se jedná o zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění. 
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Pokud jsou tato vysvětlení požadována od dítěte, podle odst. 4 čl. 8 Závazného pokynu 
policejního prezidenta č. 8/200265 je třeba o úkonu předem vyrozumět jeho zákonného 
zástupce. To neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného 
zástupce nelze zajistit. Na způsobu vyrozumění se domluví policista s vedením školy nebo 
zařízení. Dle odst. 6 čl. 8 uvedeného závazného pokynu rozhodne policista vzhledem  
k okolnostem, závažnosti nebo složitosti případu, zda přibere třetí osobu k podání vysvětlení 
osobou mladší 15 let. 
 
7. Výslech žáka 
 
Škola musí o výslechu žáka předem vyrozumět zákonného zástupce dítěte (Pracovní řád pro 
zaměstnance škol a školských zařízení č. j.: 14 269/01-26 čl. 8 odst. 2 a 3)66, pokud tak již 
neučinila Policie České republiky (Závazný pokyn policejního prezidenta č. 8 odst. 4 čl. 8)67.  
V případech, kdy by mohlo být takovým oznámením mařeno další vyšetřování a po předchozí 
dohodě s odpovědným pracovníkem policie, vyrozumí škola zákonného zástupce 
bezprostředně po souhlasu policie. Sdělení v nevhodnou dobu by například mohlo  
v některých případech ohrozit i bezpečnost dítěte (např. týrání nebo zneužívání v rodině, 
podpora trestné činnosti v rodině atp.) ... 
 
U mladistvých obviněných je nutná obhajoba (§ 36 odst. 1 písm. b) Zákona č. 141/1961 Sb.,  
O trestním řízení soudním (Trestní řád).68 Obhájce se tedy povinně zúčastňuje všech úkonů 
trestního řízení včetně výslechu. Přítomen může být dále znalec, konzultant či tlumočník. 
Jiná situace však nastává při výslechu dětí, kdy platí i ustanovení § 158 odst. 4 Zákona  
č. 141/1961 Sb., O trestním řízení soudním (Trestní řád),69 … ve znění pozdějších předpisů,  
o povinnosti informovat zákonné zástupce před započetím úkonu; to neplatí, jestliže 
provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného zástupce nelze zajistit. Povinnost 
ustanovit mladistvému obviněnému obhájce a informovat zákonné zástupce před výslechem 
dětí o této skutečnosti nenáleží řediteli školy popř. školského zařízení, ale jedná se …  
o povinnost orgánů činných v trestním řízení.70 

 
Je pochopitelně v zájmu škol, aby bylo v první řadě respektováno předvolání prostřednictvím 
zákonných zástupců. Současně je ovšem jasné, že ve značné míře jsou vyšetřovány žáci  
z problémových rodin, z rodin, kde rodiče často trestnou činnost dětí kryjí nebo se nacházejí 
v roli pachatele a nemají zájem na jejím řádném vyšetření. Je proto nutné individuálně 

                                                           
65

 Poznámka: V současnosti neplatí, do určité míry na tento dokument navazuje Závazný pokyn policejního 
prezidenta č. 167/2010, o činnosti na úseku mládeže (ze dne 30. prosince 2010). 
66

 Poznámka: V součanosti viz vyhláška 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. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 27. XI. 2007. http://www.msmt.cz/dokumenty-
3/vyhlaska-c-263-2007-sb-kterou-se-stanovi-pracovni-rad-pro-zamestnance-skol-a-skolskych-zarizeni-
zrizenych-ministerstvem-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-krajem-obci-nebo-dobrovolnym-svazkem-obci 
67

 Poznámka: V současnosti neplatí, do určité míry na tento dokument navazuje Závazný pokyn policejního 
prezidenta č. 167/2010, o činnosti na úseku mládeže (ze dne 30. prosince 2010). 
68

 Poznámka: Jednalo se o omyl, v původním textu je uváděno písmeno c), které se týká uprchlé osoby. 
69

 Zákon č. 141/1961 Sb., O trestním řízení soudním (Trestní řád). 
70

 Viz § 158 (postup před zahájením trestního stíhání) zákona č. 141/1961 Sb., O trestním řízení soudním 
(Trestní řád). 
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posuzovat konkrétní situaci a snažit se vyjít policii vstříc, i když to znamená určitou zátěž pro 
pracovníky školy, zvláště v situaci, kdy je zapotřebí předvést dítě nebo mladistvého na 
příslušnou součást policie. 
 
Současně je nutno připomenout, že i pro děti a mládež v plné míře platí presumpce neviny, 
jakož i striktní ochrana jejich práv včetně práva na obhajobu a práva odepřít výpověď na 
jedné straně a dodržování povinností včetně státem uložené nebo uznané povinnosti 
mlčenlivosti na straně druhé. Není snad ani nutné připomínat, že dítě nemůže a nesmí být 
ani slovně v souvislosti s výslechem napadáno nebo jinak sankcionováno ...  
 
V předškolních a dalších zařízeních je třeba uvedené postupy vždy uplatňovat zvlášť citlivě  
a opatrně. 
 
8. Neomluvená absence žáka 
 
Závažným problémem je i hlášení neomluvené absence. Je třeba vycházet z § 31 zákona71  
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, který označuje jako přestupek 
ohrožení výchovy a vzdělávání nezletilců zejména skutečnost, že dítě není přihlášeno  
k povinné školní docházce nebo dojde k zanedbávání péče o ni. Dále je to § 217 zákona  
č. 140/1961 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, který se týká ohrožování mravní 
výchovy mládeže vydání (i z nedbalosti) osoby mladší 18 let v nebezpečí zpustnutí72 (např.: 
umožněním vést zahálčivý život). 
 
Danou otázku řeší Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 
10194/2002-14 ze dne 11. března 2002 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání 
žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, který je v souladu s § 12 odst. 1 zákona  
č. 564/1990 Sb.,73 ve znění pozdějších předpisů, o státní správě a samosprávě ve školství, ve 
znění pozdějších předpisů, vymezující jednotný postup při uvolňování a omlouvání žáků 
základních a středních škol z vyučování a při prevenci a postihu záškoláctví na základních  
a středních školách. Výše uvedený materiál uvádí konkrétní počty zameškaných 
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 Poznámka: Ustanovení bylo zrušeno.  
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu 
záškoláctví, č. j.: 10 194/2002-14, ze dne 11. března 2002 
Lze dostat pokutu za neomluvené hodiny mého dítěte? Rodiče vítáni. 2. VI. 2013. 
http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/poradna-za-neomluvene-hodiny/ 
Rizikové chování ve školním prostředí – rámcový koncept. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_11_Zaskolactvi.doc 
72

 Poznámka: Pojem “zpustnutí“ je v právním prostředí vykládán poměrně pružně, ve vztahu k širokému 
spektru nežádoucích aktivit (včetně záškoláctví) a často zde nastává důkazní nouze. 
Vydání nebezpečí zpustnutí. Judikaty.cz. http://www.judikaty.info/cz/nejvyssi-soud-ceske-republiky/vydani-
nebezpeci-zpustnuti/?offset=10 
73

 Poznámka: V současnosti se již jedná o neplatný předpis. K tématu dále viz:  
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění. 
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní-ochraně dětí, v platném znění. 
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. 
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neomluvených hodin v průběhu školního roku a opatření včetně postupů, které mohou 
následovat ze strany školy.  
 
9. Závěrečná ustanovení 
 
Zrušuje se platnost Informace pro školské úřady, školy a předškolní zařízení Spolupráce škol  
a předškolních zařízení s Policií České republiky při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí 
a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č. j. 14 144/98-22 z 9. července 1998. 
Tato informace nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. 
 

  PaedDr. Jaroslav Müllner v. r. 
náměstek ministryně školství mládeže a tělovýchovy 
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Příloha: Policie České republiky – Základní škola Sázava74 
 
Spolupráce Policie České republiky a základní školy se stala již tradicí. Praporčík Mgr. 
Veronika Čermáková, nadstrážmistr Petra Nováková a praporčík Luboš Buldra přišli dětem  
z 1. stupně a přípravné třídy připomenout pravidla bezpečnosti silničního provozu. 
 
Připravili si pro děti zajímavý program se soutěžemi a kvízy, svoje přednášky přizpůsobili 
danému věku dětí. 
 
Žáci z 5. tříd například řešili dopravní situace v našem městě. Největším oříškem byly 
sázavské křižovatky, ale i s těmi se děti popraly se ctí. Za správné odpovědi získávaly 
odměny. 
 

 
 
Každé poučení dětí před prázdninami, které zvyšuje bezpečnost dětí, je velmi důležité.  
Přednášejícím děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 
 
 

                                                           
74

 ČECHOVÁ, Markéta. Beseda s Policií České republiky. Základní škola Sázava. 8. VI. 2015.  
http://www.zssazava.cz/archiv/skolni-rok-2014-2015/akce-skoly/besedaspoliciicr 
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Příloha: Policie České republiky – Albrechtické v Orlických Horách75 
 
Bezpečné chování chodců a cyklistů v silničním provozu – to bylo hlavní téma besedy 
policistů se žáky Základní školy v Albrechticích v Jizerských horách. Po vzájemném 
představení se slova ujaly policistky z jabloneckého dopravního inspektorátu, které děti ve 
svém vyprávění provedly bezpečnou cestou nejen do školy. Žákům připomněly jak správně 
chodit po chodníku i po silnici, jak je důležité vidět a být viděn, jak přecházet vozovku po 
přechodu i mimo něj, zdůraznily nutnost takzvaného očního kontaktu s řidičem  
i to, jak se chovat mezi zaparkovanými vozidly. Dále policistky s dětmi pohovořily o nutnosti 
mít jízdní kolo vybavené povinnými prvky, které zvyšují bezpečnost cyklistů a samozřejmě 
zdůraznily povinnost používání přilby při každé jízdě na kole.  
 
Se žáky mluvily i o bezpečném cestování autem – používání bezpečnostních pásů a pro 
některé dosud i zádržných systémů. Nezapomněly ani na to dětem připomenout bezpečné 
cestování v prostředcích hromadné přepravy. Zde zdůraznily nutnost bezpečného chování při 
čekání na spoje na autobusových zastávkách i bezpečnost při vystupování z dopravních 
prostředků a následném přecházení vozovek. 
 

 
 
Poté již policistka z Obvodního oddělení ve Smržovce děti vyzkoušela ze znalostí dopravních 
značek. Pro žáky si připravila značky, které by jako chodci a cyklisté ve svém věku měli již 
znát. Všechny připravené značky děti poznaly a za své znalosti byly i policisty pochváleny.  
Následně se slova ujala ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže v Jablonci nad 
Nisou paní Kateřina Havlová. S dětmi pohovořila o řadě poranění, úrazech a především o tom 
jak tyto správně ošetřit i jak případně volat na linky tísňových volání. Při tom žákům názorně 
ukázala výbavu autolékárničky a také správné používání obvazů, trojcípého šátku 
a termoregulační fólie. Policisté na závěr dětem rozdali drobné předměty – omalovánky 
„Bezpečná cesta do školy", úkolníčky a vystřihovánky. Besedu žáci zakončili prohlídkou 
služebního vozidla, kterou jim za odměnu policisté rádi umožnili na dvoře u školy. Celá akce 
byla mimo jiné i připravena ze strany Policie České republiky v rámci celorepublikového 
projektu „Zebra se za tebe nerozhlédne", jehož čtrnácté kolo v tomto týdnu právě probíhá. 

                                                           
75

 SOCHOROVÁ, Dagmar. Policisté besedovali s dětmi v Albrechticích. Naše Jablonecko. 5. IV. 2014. http://www. 
nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/policiste-besedovali-s-detmi-v-albrechticich/?aktualitaId=30631 
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Příloha: Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 
 
Spolupráce policie se školami76 
 
Strakoničtí policisté ve školním roce 2011/2012 navštívili žáky základních škol Cehnice, 
Základní školy Bavorovská ve Vodňanech, Základní školy Sedlice, Základní školy Dukelská ve 
Strakonicích, F. L. Čelakovského (II. stupeň), Základní školy Povážská, Mateřské školy 
Radomyšl, Základní školy Střelské Hoštice. V dubnu se mohou těšit na policisty děti  
z mateřské školy v Blatné. Plánované jsou i další akce jako například již tradiční akce „Zebra 
se za Tebe nerozhlédne“, přednáška pro rodiče dětí Základní školy v Blatné o nebezpečí 
virtuálního světa, beseda pro maminky docházející do Mateřského centra Beruška  
o pravidlech silničního zákona a mnoho dalších. 
  
Poslední besedy, které probíhaly na základních školách Povážská a Dukelská zpestřila svou 
návštěvou psovodka Sabina Humpálová se svým psem Moranem. Policistka si s dětmi 
povídala nejen o policejní práci psovoda, ale také o tom, jak se zachovat v případě, že by byly 
ohroženy cizím psem. 
  
O výukové programy Policie České republiky je v okrese stále větší zájem, a to především  
o besedy na téma kyberšikana, trestní odpovědnost a pro ty nemenší bezpečí nejen na 
silnici. Preventivně informační skupina nabízí nejen besedy, výukové programy pro mateřské, 
základní, střední školy, ale nechybí také besedy pro seniory, ukázky na dětských dnech  
a letních táborech. Ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému 
pořádá Územní odbor Strakonice preventivní akce pro širokou veřejnost s ukázkami  
a vědomostními soutěžemi.  
  
Usilujeme o to, aby naše spolupráce se školami byla skutečně systematická, proto jsme 
vytvořili dlouhodobější projekty, jako jsou například projekty „Hravě se Stopíkem“ nebo 
„Stavění mostů“ či projekt Strakonické televize a policie „Dobrej start“. Je běžné, že první 
setkání s policistou prožijí děti (žáci) již v mateřské školce. Tento prvotní kontakt s Policií 
České republiky se pak stává odrazovým můstkem pro naši práci s žáky. Snahou je i správná 
volba daného tématu k věku dítěte a návaznost dalších témat. Cílem preventivní činnosti je, 
aby informace, zkušenosti a rady, které děti získávají při hodinách strávenými s policisty, co 
nejkomplexněji postihovaly problematiku dopravní výchovy, bezpečného chování doma  
i venku, kriminality, šikany, kyberšikany, svědectví a aby se spolupodílely na formování 
právního vědomí. 

                                                           
Rodičů stíhaných za zpustnutí dětí je málo. Blesk. 21. leden 2003. 
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/13904/rodicu-stihanych-za-zpustnuti-deti-je-malo.html 
76

 NOVÁKOVÁ, Jaromíra. Prevence se musí vyplatit. Policie České republiky, územní odbor Strakonice; 
preventivně informační skupina, 28. III. 2012. (pisst@mvcr.cz). 
http://www.policie.cz/clanek/spoluprace-policie-se-skolami.aspx 
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Na základě pravidelné spolupráce se školami, byly vytvořeny i některé preventivní projekty, 
z nichž zmíním alespoň některé: 
 
Malý chodec a cyklista, který pravidelně (již 8 rokem) probíhá v květnu na dopravním hřišti 
U Základní školy Poděbradova. Pro děti z Mateřské školy U Parku Strakonice policisté 
společně i s učiteli této školky připraví soutěžní dopoledne s praktickou výukou jízdy na 
dopravním prostředku. Malí cyklisté soutěží na jednotlivých policejních stanovištích a učí se 
základům bezpečné jízdy na dopravním hřišti. Za odměnu nechybí ani ukázky policejní 
techniky a předání průkazek: „Malý chodec a cyklista“. 
 
Stavění mostu – Projekt je určen pro Mateřskou školu a Základní školu Plánkova ve 
Strakonicích, kterou navštěvují děti z majoritního i minoritního prostředí ve věku 7 až 15 
let. Jedná se o dlouhodobý čtyřletý program zaměřený na zvyšování právního vědomí žáků, 
poskytnutí aktivit směřujících k předcházení trestné činnosti, prevenci delikvence žáků, 
ochranu dětí před škodlivými vlivy. Neméně důležitým cílem tohoto projektu je pozitivně 
prezentovat práci Policie České republiky a budovat oboustrannou důvěru mezi policií  
a příslušníky menšin. 
 
Hravě se Stopíkem – Preventivní projekt pro cílovou skupinu 3. a 4. tříd. Součástí jsou 
pracovní listy se základními tématy, které by měly děti tohoto věku znát. Téma: dopravní 
výchova – chodec, cyklista, správné chování doma i venku, prevence proti drogám. 
Pracovním sešitem provází maskot Stopík. Součástí je i didaktická tabule, která je určena 
k vědomostní soutěži – učení hrou. 
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Příloha: Příklady některých organizací, se kterými by mohla škola navázat spolupráci77 
 

Název organizace Popis Odkaz Působnost 

Barevný svět dětí, z. s. Pomáháme dětem vkročit do života www.barevnysvetdeti.cz  Praha 

Člověk v tísni, o. p. s. Programy sociální integrace 
integracniprogramy.cz, 
www.clovekvtisni.cz 

Praha, Bílina, Chomutov, Kladno, Liberec, Olomouc, 
Plzeň, Prostějov, Přerov, Sokolov, Karlovy Vary 

Hestia, s. s r. o. program Pět P www.hest.cz Praha 

Arcidiecézní charita 
Olomouc 

sociální služby, doučování www.olomouc.charita.cz  Olomouc 

IQ Roma servis, z. s. poskytování služeb lidem ohroženým sociálním vyloučením www.iqrs.cz Jihomoravský kraj 

Lata, v. o. s. pomáháme ohroženým dětem, mladým lidem a jejich rodinám www.lata.cz Praha, Středočeský kraj 

META o. p. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů www.meta-ops.cz Praha 

Nová škola, s. r. o. podporuje vzdělávání menšin, především Romů a dětí cizinců www.novaskola.org Praha 

Proxima Sociale, o. p. s. zvyšování kvality života občanů a pomoc překonat jim nepříznivé životní situace www.proximasociale.cz  Praha 

R-mosty, z. s. Nezisková společnost poskytující registrované sociální služby www.r-mosty.cz Praha 

Romodrom, o. p. s. prosazování práv a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením www.romodromcz.cz 
Praha, Středočeský, Jihomoravský, Olomoucký, 
Moravskoslezský, Královéhradecký, Liberecký kraj 

Středisko ROSA z. s. středisko pomoci ohroženým dětem www.spod.cz Kladno 

S.T.O.P., z. s. 
podpora ohrožených jednotlivců, dětí a rodin v překonávání hendikepů a v nápomoci zpřístupnění 
širokých příležitostí, které jsou běžně dostupné většinové populaci 

www.sdruzeni-stop.cz Ostrava 

ABI Special, s. r. o. 
projekt „Systém integrované sociální intervence“ (jednalo se zřejmě od ad hoc aktivitu soukromé 
bezpečnostní agentury v roce 2008) 

www.abispecial.eu/ Praha Jižní město 

Slovo 21, z. s. podpora vzdělávání menšin a integrace cizinců www.slovo21.cz Praha 

Tady a teď, o. p. s. vzdělávací a aktivizační programy pro děti vyrůstající v sociálně vyloučených lokalitách www.tadyated.org Plzeň 

                                                           
77

 Poznámka: Názvy organizací byly modifikovány, aby souhlasily s jejich současnými názvy v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku. 
Zasíťování a spolupráce s institucemi a nevládními organizacemi. Mají na to. http://www.majinato.cz/25-zasitovani-a-spoluprace-s-institucemi-a-nevladnimi-organizacemi.php 

http://www.barevnysvetdeti.cz/
http://integracniprogramy.cz/
http://www.clovekvtisni.cz/
http://www.hest.cz/
http://www.olomouc.charita.cz/
http://www.iqrs.cz/
http://www.lata.cz/
http://www.novaskola.org/
http://www.proximasociale.cz/
http://www.r-mosty.cz/
http://www.romodromcz.cz/
http://www.spod.cz/
http://www.sdruzeni-stop.cz/
http://www.slovo21.cz/
http://www.tadyated.org/
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Příloha: Kontakty na oddělení tisku a prevence (donedávna se jednalo o preventivně informační odbory (PIO) Policie České republiky u jednotlivých krajských 
ředitelství policie (KŘP). 
 

 Oddělení tisku a prevence Policejního prezidia České republiky: http://www.policie.cz/clanek/preventivne-informacni-skupina-policejniho-prezidia-ceske-
republiky.aspx 

 Dotazy; eKomunikace. Policie České republiky: http://www.policie.cz/clanek/dotazy-muzete-zasilat-na-nasledujici-adresy.aspx 
 

 Oddělení tisku a prevence: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy: http://www.policie.cz/clanek/kontakty-kancelar-reditele-oddeleni-tisku-a-
prevence.aspx 

 Oddělení tisku a prevence: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje: 
http://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx?area=stc&nid=270&docid=22455&num=12 

 Oddělení tisku a prevence: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje: http://www.policie.cz/clanek/kontakty-328511.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D 

 Oddělení tisku a prevence: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje: http://www.policie.cz/clanek/sluzby-odbory-skupiny-oddeleni-tisku-a-prevence.aspx 

 Oddělení tisku a prevence; Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje: http://www.policie.cz/clanek/pracovnici-oddeleni-tisku-a-prevence.aspx 

 Oddělení tisku a prevence; Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje: http://www.policie.cz/clanek/or-teplice-kontakty-oddeleni-tisku-a-prevence.aspx 

 Oddělení tisku a prevence; Krajské ředitelství policie Libereckého kraje: 
http://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx?area=sc2&nid=11368&docid=21377520&num=5 

 Oddělení tisku a prevence; Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje: http://www.policie.cz/clanek/kontakty-na-krajske-reditelstvi-policie-
851648.aspx 

 Oddělení tisku a prevence; Krajské ředitelství policie Pardubického kraje: http://www.policie.cz/clanek/kr-pardubickeho-kraje-603097.aspx 

 Oddělení tisku a prevence; Krajské ředitelství policie kraje Vysočina: http://www.policie.cz/clanek/odbory-oddeleni-tisku-a-prevence-oddeleni-tisku-a-
prevence.aspx 

 Oddělení tisku a prevence; Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje: http://www.policie.cz/clanek/oddeleni-tisku-a-prevence-kontakty.aspx 

 Oddělení tisku a prevence; Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje: http://www.policie.cz/clanek/kancelar-reditele-oddeleni-tisku-a-prevence-
oddeleni-tisku-a-prevence.aspx 

 Oddělení tisku a prevence; Krajské ředitelství policie Zlínského kraje: http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-krp-zlk-utvary-oddeleni-tisku-a-
prevence.aspx 

 Oddělení tisku a prevence; Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje: http://www.policie.cz/clanek/sprava-severomoravskeho-kraje-kontakty-
krajske-reditelstvi-policie-moravskoslezskeho-kraje.aspx 
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