Jednotný postup při zjištění šikany na škole
1. Okamžitá ochrana oběti
Umístění žáka do chráněného prostředí s dohledem dospělé osoby. Kontaktování rodičů, aby si dítě
vyzvedli a domluvili se na dalším postupu.
2. Stanovení strategie
Situaci řeší intervenční tým. Optimální složení: ředitel školy, třídní učitel, školní metodik prevence,
výchovný poradce, popř. externí odborník.
3. Rozhovor se žáky v pořadí:oběť, svědci, agresoři
Výpovědi jsou zaznamenávány dostatečně přesně. Dle situace je možno agresory oddělit od kolektivu,
aby nemohli ovlivnit svědky. Je třeba zjistit:
- kdo je oběť?
- kdo je agresor?
- kdy a kde k šikaně dochází?
- jakou formou?
- jak dlouho a jak často trvá?
- proč X ubližoval?
- jaký trest (opatření) navrhuješ?
- proč?
- jak lze násilí v budoucnu zabránit?
4. Oznámení
Ředitel informuje vždy OSPOD a PPP, případně policii či další orgány.
5. Informace učitelskému sboru a jeho účast
Ředitel svolá mimořádnou poradu, seznámí učitele s okolnostmi vzniku a vyšetřování případu. Za
intervenční tým přednese návrh výchovných opatření a způsobu práce s klimatem třídy.
6. Individuální schůzky s rodiči aktérů případu (agresorů, oběti)
Je vhodné jednat s rodiči obětí a agresorů odděleně, rodiče agresorů zvát po jednom páru. Jednání je
přítomen ředitel, VP, ŠMP, TU. Je žádoucí přítomnost obou rodičů projednávaných dětí. Jsou seznámeni s
případem a opatřeními, která škola přijme. Obě strany podepíší zápis z jednání. Rodičům lze doporučit, aby
děti nechali vyšetřit.
7. Dohoda o vzájemné informovanosti
Je žádoucí, aby se škola s rodiči dohodla na vzájemném informování, např. zprávy z vyšetření apod.
8. Třídnická hodina pro žáky
Žáci jsou informováni o rizicích agresivního chování a o výchovných opatřeních školy. TU ostatních tříd
využijí případ k diskusi, informují o možnostech pomoci pro oběti a svědky šikany.
9. Mimořádná třídní schůzka
Rodiče jsou informováni o situaci, průběhu vyšetřování a opatřeních pro zamezení dalších potíží. Rodiče
jsou ubezpečeni o kompetencích školy případ dále řešit a jsou vyzváni ke zvýšené pozornosti a spolupráci.
Škála výchovných opatření:
- domluva TU, informace rodičům
- napomenutí TU, důtka TU, důtka ŘŠ
- snížená známka z chování
- převedení žáka do jiné třídy
- doporučení rodičům zainteresovaných dětí vyhledat odbornou pomoc
- doporučení rodičům umístit dítě do pobytového odd. střediska výchovné péče
- návrh OSPOD k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy

Jednotný postup - kouření a alkohol
Kouření tabákových výrobků a konzumace alkoholu nejsou zákonem (č. 37/1989 Sb., o ochraně
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi) věkově omezeny. Ale zároveň neexistuje žádný
zákonem tolerovaný způsob, jak by si osoby mladší 18-ti let mohly cigarety a alkohol opatřit.
Kouření a pití alkoholu osobou mladší 18 let je posuzováno jako vedení života nemravného a
zahálčivého (č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, par.6) a na děti, které ho vedou, se
vztahuje sociálně - právní ochrana.
Povinnost školy:
- ve školním řádu stanovit zákaz kouření a konzumace alkoholu ve všech prostorách školy
- výchovně působit v tom smyslu, že jde o zdraví škodlivou záležitost a vysvětlovat zásady
zdravého způsobu života, jak škole ukládá zákon č. 37/1989. par. 3, par.4
Kouření:
- stanovení sankcí, které nastanou při přestupku proti školnímu řádu, bude-li žák přistižen při
kouření v prostorách školy:
1. poprvé – napomenutí třídního učitele, zaznamenání přestupku,
oznámení rodičům
2. podruhé - důtka třídního učitele, oznámení rodičům
3. potřetí – důtka ŘŠ, oznámení rodičům
4. opakovaně - snížená známka z chování, oznámení rodičům, příp.
OSPOD
V případě občanů stěžujících si na kouření žáků je každý oprávněn upozornit rodiče na závadné
chování jejich dětí (zákon 359/1999Sb., par.7) nebo se obrátit na obecní úřad.

Alkohol:
- při přistižení žáka požívajícího alkohol nebo v opilosti jsou informováni rodiče dítěte o porušení
školního řádu a následně i OSPOD
- prodejce či jiný zdroj alkoholu je možno ohlásit na policii
- pohovor s žákem a rodiči provádí ŘŠ, vých. poradce, šk. metodik prevence, TU
- provedení zápisu o problémové situaci a opatřeních

Jednotný postup při výskytu podezřelé látky
a při podezření na užití omamné látky žákem
Identifikace a ukládání látek
- zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, v
přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky
- na obálku se napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálka se přelepí a opatří razítkem školy a
uschová do školního trezoru
- poté se vyrozumí Policie ČR. Identifikaci provede vždy policie, nikoli zaměstnanec školy či
školského zařízení
- pokud je podezřelá látka zajištěna u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka stejným
způsobem přivolanému lékaři
Ohrožení zdraví žáka
- dítě jevící příznaky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do místnosti za doprovodu a dohledu
dospělé osoby, kde zůstane po dobu, než si pro něj přijdou rodiče nebo přivolaná lékařská služba
- škola kontaktuje bezodkladně rodiče žáka nebo jeho zákonné zástupce o blíže nespecifikovaných
zdravotních potížích, jsou vyzváni k tomu, aby si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné
lékařské vyšetření žáka
Rodič si přijde do školy pro dítě:
- je seznámen se zdravotními potížemi žáka
- po prokázaném užití návykových látek žákem zdůrazní škola rodičům návštěvu lékaře, případně
dalších odborných institucí
Rodič si do školy pro dítě nepřijde:
- škola přehodnotí zdravotní stav žáka a je v kompetenci školy přivolat lékařskou službu, rodič je o
postupu školy předem informován
- škola vyhotoví zápis o průběhu celého případu
- na třídní schůzce informuje tř. učitel o nebezpečí omamných látek a případném jednotném postupu
školy
- žák, který prokazatelně užíval omamnou látku v areálu školy, tím porušil školní řád, bude
kázeňsky potrestán
- škola pozve co nejdříve rodiče tohoto žáka k jednání
V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky
- diskrétní pohovor s dítětem, doporučení konzultace s odborníkem, doporučuje součinnost
odborníků PPP, střediska výchovné péče, pracovníků OSPOD...
- kontaktování rodičů
- třídnická hodina, třídní schůzka - nebezpečí návykových látek

Jednotný postup - omluvená a neomluvená absence
- školní docházka je v ČR ze zákona povinná po dobu devíti školních roků. Začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku - zákon č. 561/2004
Sb.,par.36, odst.1,
- žáci a studenti jsou povinni řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat
- zákon č. 561/2004 Sb., par.22, ods.1,
- zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do
školy nebo školského zařízení - zákon č. 561/2004 Sb., par.22, odst. 3,
- přestupku se dopustí ten, kdo zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka - zákon 200/1990
Sb., ve znění pozdějších předpisů,par. 31, odst. 2,
- zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka
ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem (zákon 561/2004):
- zákonný zástupce žáka má povinnost omluvit absenci svého dítěte ve škole
- do 3 dne je povinen nepřítomnost dítěte nahlásit třídnímu učiteli
- v případě pochybnosti škola může vyžadovat od zástupce žáka potvrzení o nemoci či
jiný úřední doklad potvrzující jeho nepřítomnost
Postup při neomluvené absenci:
1. O neomluvené či zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce.
Neomluvenou nepřítomnost do součtu 3 hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel
formou pohovoru, na který je zákonný zástupce žáka pozván doporučeným dopisem. Projedná
důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost
stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce žáka s možnými důsledky v případě nárůstu
neomluvené absence. Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se
zákonným zástupcem žáka.Zákonný zástupce žáka zápis podepíše a obdrží kopii zápisu.
2. Při počtu neomluvených hodin nad 3 svolává ředitel školy výchovnou komisi, které se účastní:
ředitel školy, zákonný zástupce žáka, třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik
prevence.Pozvání zákonných zástupců žáka na jednání se provádí doporučeným dopisem. O
průběhu a závěrech jednání se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Žák obdrží
z chování známku 2.
3. V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy bezodkladně pošle
oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému odboru sociálně-právní
ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní
úpravy (zákon 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, par. 6 a 10). Žák obdrží z chování
známku 3.

