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Postup v krizových situacích 

 

Šikana 

1. Konfrontovat svá pozorování (přímé a nepřímé příznaky šikany) s dalšími kolegy.  

2. Třídní učitel oznámí své podezření ostatním pedagogům na pravidelné pracovní poradě. 

Vychovatelka v družině oznámí své podezření příslušenému třídnímu učiteli a řediteli školy. 

3. Mezi čtyřma očima a bez zbytečného humbuku vyslechnout informátory a svědky – 

nalezení vhodných svědků (sympatizují s obětí, nejsou závislí na agresorech, nepřijímají 

normy šikanování). 

4.  Až teď vyslechnout oběť – citlivě, zcela diskrétně, zaručit bezpečí a důvěrnost informací. 

5. Informovat rodiče oběti – konzultovat výskyt nepřímých znaků šikany. Navázat spolupráci. 

6. Vyslechnout agresory – mezi čtyřma očima, znemožnit domluvu výpovědi (soustředit se na 

rozpory ve výpovědích, dovést k přiznání, případně empatii s obětí a lítosti).  

7. Individuálně pozvat k jednání rodiče agresorů – svolat výchovnou komisi a potrestání 

agresorů. Rodiče pozvat mailovou nebo telefonickou formou. Pozvání provést pouze obecně 

a nejmenovat v žádném případě oběť ani případné další agresory (např.: Dostavte se prosím 

do školy z důvodů výskytu konfliktních situace mezi žáky ve třídě, do které je zapojen Váš 

syn/dcera.). Trvat na tom, že podrobné informace budou rodiči podány při osobní schůzce. 

Pokud rodiče odmítají spolupracovat, zvážit oznámení na OSPOD a Policii ČR. 

8. Pozvat rodiče oběti – rozebrat situaci, domluvit se na opatřeních. Rodiče pozvat mailovou 

nebo telefonickou formou. 

9. Rozeslat informační mail všem rodičům dané třídy. V mailu neuvádět jména obětí ani 

agresorů. Popsat k čemu došlo, jak se situace řešila, jaká byla zvolena opatření k zabránění 

pokračování nevhodného chování a jaká bude následná práce se žáky ve třídě. Znění mailu 

konzultovat s ředitelem školy. 

10. Individuální práce s obětí. 

11. Teprve nyní rozebere třídní učitel situací se třídou. Vysvětlí nebezpečnost a důsledky 

šikany, oznámí potrestání viníků. Třídní učitel a případně psycholog či metodik prevence 

nadále třídu pozorně sledují a pracují s ní.  

12. Individuální práce s agresory. 

13. Předat informace o řešení situace svým kolegům a řediteli školy. 

 

DŮLEŽITÉ: 

 Všechny výpovědi (svědků, oběti, agresorů, rodičů oběti, rodičů 

agresora) pečlivě zapisovat! 

 Zásadně šikanu neřešit s celou třídou! – s třídou pracovat až 

nakonec. 

 Zásadně odmítat konfrontaci obětí a agresorů! Odmítat i 

konfrontaci rodičů oběti a rodičů agresorů. Je-li agresorů více, zvát si 

je na výchovnou komisi jednotlivě. 



 

 

 Brát v úvahu, že agresoři zdůvodňují své chování přijatelnými, nebo dokonce ušlechtilými cíli. 

 

 

Řešení emočně vypjaté situace se žáky či mezi žáky 

Jedná se o situaci, která vybočuje od běžného dětského zlobení a ve které dochází k výraznému porušení 

školního řádu nebo excesu proti běžnému mezilidskému fungování. 

1. Pedagog provede zápis do deníčku žáka, ve kterém informuje rodiče žáka o proběhlé situaci. 

2. Provést zápis o proběhlé situaci. 

3. Vzájemná konzultace situaci mezi třídním učitelem a vychovatelem, případně ředitelem školy. 

Zvážení výchovného opatření. 

4. Individuálně pozvat k jednání rodiče žáka a oznámit jim případné výchovné opatření. Rodiče 

pozvat mailovou nebo telefonickou formou. Pozvání provést pouze obecně (např.: Dostavte se 

prosím do školy z důvodů nevhodného chování Vašeho syna/dcery o kterém jsme Vás písemně 

informovali v deníčku žáka dne...). Trvat na tom, že podrobné informace budou rodiči podány při 

osobní schůzce. 

 

 

Individuální jednání s rodiči žáka 

1. Rodiče k jednání pozvat mailovou či telefonickou formou na vybraný termín. Nabídnout možnost 

nalezení oboustranně vhodného termínu. 

2. Na rozhovor se dobře připravit – doporučujeme písemně, v bodech. Jasně si formulovat hlavní cíl 

a poselství, které chci rodiči sdělit. Učitel je ten, který schůzku připravuje a řídí 

3. Dávejme najevo respekt a pozitivní ladění vůči rodiči od prvních chvil setkání. Soustřeďme se na 

první minuty setkání, kdy se vytváří první dojem a snažme se rodiče za něco pochválit (např.: 

jsem rád, že přicházíte). 

4. Sdělte věcné jádro rozhovoru. Popište nevhodné chování dítěte, vyvarujte se hodnocení dítěte. 

Dejte najevo, že Vám záleží na dítěti a cílem je navázat spolupráci s rodičem a pomoci dítěti. 

5. Domluva na konkrétních řešeních. Vhodné je stanovit první dva kroky na cestě k dohodnutému 

cíli. 

6. Proveďte zápis z jednání, dejte ho přečíst rodiči a požádejte ho o doplnění a podpis. 

7. Závěr setkání – stručné shrnutí průběhu jednání a toho na čem jsme se domluvili. Znovu ocenění 

přínosu druhé strany a podle situace domluva na příští setkání. 

 

Pedagog svědkem nevhodného nebo rizikového chování 

žáků mimo budovu školy 

Je-li učitel svědkem nevhodného nebo rizikového chování žáků naší 

školy mimo budovu školy jedná na základě své vlastní odpovědnosti a 

občanské povinnosti. Není však možno kázeňsky trestat nevhodné chování 

žáků, které se vyskytlo mimo budovu školy (pokud se nejedná o školní akci). 

 

 



 

 

 

Konzumace, držení, distribuce zakázané látky (cigarety, alkohol, drogy)  

1. zabránit v konzumaci 

2. odebrat a uložit zakázanou látku, předat řediteli školy 

3. v případě vážné intoxikace přivolat záchranku 

4. sepsat záznam s vyjádřením žáka (odkud vzal zakázanou látku). Žák záznam podepíše. Odmítne-

li, uvést to do záznamu. 

5. odmítá-li žák se přiznat, pak se po konzultaci s ředitelem školy přistupuje k testování na 

přítomnost alkoholu (případně marihuany) v těle.  

6. informovat zákonné zástupce, aby si žáka vyzvedli. Nejsou-li rodiče dostupní, vyrozumět OSPOD 

a vyčkat jeho pokynů. 

7. Předat informace svým kolegům a řediteli školy. 

8. při opakované konzumaci informovat OSPOD (dle místa bydliště dítěte) 

9. informovat Policii ČR, pokud zjistíme, kde žák zakázanou látku koupil nebo získal 

 

POZOR: výroba, držení (většího množství, než je malé – a to nikdo z nás neodhadne) a distribuce 

omamných látek je trestný čin. Na tuto činnost se vztahuje oznamovací povinnost. Kdo takovýto trestný 

čin nepřekazí (tzn. nenahlásí Policii ČR), vystavuje se trestnímu stíhání. 

Z toho plyne, že při zjištění držení a distribuce omamných látek žákem se kromě výše zmíněného 

postupu: 

1. vždy ohlásí případ OSPODu 

2. vždy ohlásí Policii ČR 

3. řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR, proto žáka izolujeme od ostatních a 

do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádět 

osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí. 

 

 

Krádež 

1. Pořídit záznam s výpovědí postiženého. 

2. Věc předat obvodnímu oddělení Policie ČR nebo informovat rodiče, že mají tuto možnost. 

3. Je-li znám viník, informovat OSPOD a současně věc předat Policii. 

4. Předat informace svým kolegům a řediteli školy 

 

 

 

 

Vandalismus 

1. Sepsat záznam s viníkem. 

2. Vymáhat náhradu škody na jeho zákonném zástupci.  

3. Nedojde-li k dohodě o náhradě škody, vymáhat náhradu soudní 

cestou. 



 

 

4. Předat informace svým kolegům a řediteli školy  

 

 

Záškoláctví 

1. Zákonný zástupce má povinnost omluvit do 3 pracovních dnů absenci svého dítěte třídnímu učiteli 

(telefonicky nebo písemně). Po návratu dítěte do školy má zákonný zástupce povinnost do týdne 

toto potvrdit písemně do žákovské knížky. 

2. V případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky, bude třídní učitel 

po konzultaci s ředitelem školy požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře. 

Další body jsou ukázkou možnosti dalšího řešení. Vždy budou nejprve konzultovány s ředitelem 

školy a pedagogickou radou. 

3. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka 

třídní učitel formou pohovoru se zákonným zástupcem (pozvánka doporučeným dopisem, zápis 

z pohovoru – příloha č.1, požadovat podpis zákonných zástupců).  

4. Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin zajistí třídní učitel, aby jménem ředitele školy byla 

svolána školní výchovná komise,  které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka 

účastní: ředitel nebo zástupce ředitele školy, zákonný zástupce, třídní učitel, zástupce orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí (pozvánka doporučeným dopisem, zápis z pohovoru – příloha č.2, 

požadovat podpis zákonných zástupců). 

5. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, zajistí třidní učitel, aby bylo 

jménem ředitele školy bezodkladně zasláno oznámení o pokračujícím záškoláctví OSPODu 

(příloha č.3)  

6. V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, zajistí třídní učitel, aby bylo jménem 

ředitele školy v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky podstoupeno Policii ČR, kde 

bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožování 

výchovy mládeže. Kopie hlášení o zanedbání školní docházky bude zaslána příslušnému 

okresnímu úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu. 

7. Průběžně předávat informace svým kolegům a řediteli školy 

 

 

 

Sexuální zneužívání a týrání 

1. Jde o velmi citlivou záležitost – při podezření učitel seznámí s tím jen 

naprosto nezbytné osoby – tzn. ředitele školy, případně nejbližší 

kolegy. 

2. Citlivě komunikovat s dítětem – naslouchat, ujistit dítě o jeho nevině, 

neklást návodné otázky. 

3. Vysvětlit dítěti další postup – sdělit dítěti, že skutečnost musíte 

ohlásit. 

4. Nechce-li dítě, aby byli rodiče informování (pachatel může být člen 

rodiny), rodiče neinformujeme. 



 

 

5. Ohlásit záležitost na Policii a OSPOD. 

6. Zůstat s dítětem nadále v kontaktu – mnohdy jsme ta nejvhodnější osoba, které dítě důvěřuje a 

může dítě podporovat během vyšetřování (doprovod k lékaři, k sociálnímu pracovníkovi, ...). 

7. Předat informace svým kolegům a řediteli školy. 

 

 

 

 

Policista ve škole 

 Policista může bez ohlášení vstoupit do všech veřejných prostor. Každý občan je povinen policii 

pomáhat. 

 Přítomnost Policie ČR na půdě školy nahlásí řediteli školy buď samotný policista nebo ten, za kým 

policista do školy jde. 

 U žáků mladších 15 let musí být u rozhovoru s policii vždy třetí osoba (povinnost zajistit 

přítomnost třetí osoby vyplývá policii ne škole). Učitel se má povinnost informovat, jestli policie 

tuto třetí osobu zajistí. 

 Škola je povinna zajistit po celou dobu přítomnosti žáka ve škole dohled. 

 Povinnost vyrozumět rodiče, ještě než se začne něco dít má policie. Škola se musí zeptat policie, 

jestli má ona informovat rodiče a co jim má případně sdělit. 

 Škola nemá pravomoc zdržet celou akci do té doby, než přijdou rodiče. 

 Pokud si policie odváží dítě ze školy, tak škola musí vědět, kam dítě policie veze a kam dítě vrátí 

(jestli zpátky do školy nebo přímo domů). 

 

 

Ohlašovací povinnost vyplývající ze zákonů ČR 

Policii – nutno nahlásit trestné činy:  loupeže, krádeže 

     pohlavního zneužívání a týrání (i psychické) 

     drogové trestné činy 

v krajním případě i záškoláctví (trestný čin Ohrožování výchovy 

mládeže) 

OSPOD Orgán sociálně právní ochrany – nutno nahlásit pokud se  děti dopouštějí nemravného a 

zahálčivého způsobu života nebo pokud rodiče ohrožují výchovu mládeže:

  

záškoláctví 

    uživatelé návykových látek 

    krádež 

    šikana, násilí na škole 

    zanedbávání dítěte a týrání (i psychické) 

 

Projednáno ped. radou 28. 8. 2013 

 


