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METODICKÝ POKYN MŠMT K ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH
ZAŘÍZENÍCH
ČJ. MSMT-22294/2013-1
V pokynu je vymezen fenomén školního šikanování, povinnost školy chránit děti před šikanou a
východisko pro účinné řešení šikany
 Vnější charakteristika šikanování – jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo
zastrašovat žáka, příp. skupinu žáků. Důležitými znaky šikanování jsou záměrnost, cílenost,
opakování (není podmínkou), nepoměr sil, bezmocnost oběti, nepříjemnost útoku,
samoúčelnost agrese.
 Projevy šikanování: fyzická agrese - přímá a nepřímá, verbální šikana přímá a nepřímá –
psychická šikana (součástí je i kyberšikana), smíšená šikana – kombinace psychické a fyzické
šikany.
 Odpovědnost školy chránit děti před šikanou – škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a
žáky. V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 561/2004, školský zákon, jsou školy a školská
zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů a současně
vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování.
Z tohoto důvodu pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předchází, jeho problémy
neprodleně řeší a každé oběti poskytne okamžitou pomoc.
Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech:
 dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku nebo
trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. Trestní oznámení je možné podat také na státní
zastupitelství;
 dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo poskytování
školských služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci jak žáka,
který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí. Tato povinnost vyplývá ze školského zákona (§
21 odst. 2 školského zákona, dle něhož mají zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků právo mj.
na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte či žáka a právo vyjadřovat se ke všem
rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání). Skutečnost, že dítě
někoho šikanovalo nebo bylo šikanováno, lze chápat jako významnou skutečnost, která
v průběhu vzdělávání nastala;
 škola ohlašuje orgánu sociálně právní ochrany dětí takové skutečnosti, které nasvědčují tomu,
že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný nebo proto, že se ohrožuje svým
chováním samo (viz § 6, 7 a 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů);
 v případě šikany se jedná o všechny případy, které škola oznámila policejnímu orgánu nebo
státnímu zástupci a dále případy, které výše uvedeným nebyly oznámeny i přesto, že se stalo
něco závažného, protože nebyl zákonný důvod.
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v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně
nepřekažení trestného činu (§ 367 TZ). V úvahu přicházejí i další trestné činy jako např. nadržování (§
66 TZ) či schvalování trestného činu (§365 TZ), v krajním případě i podněcování (§ 364 TZ).
Školní program proti šikanování
Musí vytvářet každá škola, je klíčovou součástí MPP. Zahrnuje v sobě metody řešení a další opatření
zaměřená přímo na nápravu šikanování. Vytváření školního programu proti šikanování je dlouhodobý
a trvalý proces. Určují ho dva znaky – celoškolní rozměr a zaměření na specifickou prevenci.
Školní program proti šikanování má 13 komponent (hlavních součástí):
1. zmapování situace – analýza a evaluace (před a po zavedení programu a také v jeho průběhu);
2. motivování pedagogů pro změnu;
3. společné vzdělávání a supervize všech pedagogů;
4. užší realizační tým (zástupce vedení - nejlépe ředitel, zástupci třídních učitelů z 1. a 2. stupně,
zástupce družiny, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog atd.);
5. společný postup při řešení šikanování (šest skupin základních scénářů);
6. primární prevence v třídních hodinách;
7. primární prevence ve výuce;
8. primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování;
9. ochranný režim (demokraticky vytvořený smysluplný školní řád, účinné dohledy učitelů);
10. spolupráce s rodiči (vhodný způsob seznámení s nekompromisním bojem školy proti šikaně,
například na webových stránkách, pomocí informativního dopisu a při třídních schůzkách);
11. školní poradenské služby;
12. spolupráce se specializovanými zařízeními;
13. vztahy se školami v okolí (domluva ředitelů na spolupráci při řešení šikany, kdy se jí účastní
žáci z různých škol).1
Součástí pokynu je i specifikace některých součástí programu proti šikanování a přílohy (přímé a
nepřímé signály šikanování, stadia, možná informace pro rodiče, návrhy možných textů do školních
řádů a seznam literatury.
ZÁKON Č. 94/1963 SB., O RODINĚ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 zákon o rodině upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely a vztahy mezi rodiči a
dětmi.

1

Podrobnější popis jednotlivých komponent naleznete v odborné literatuře: Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany.
Praha: Portál.
3

poznámka













Část druhá upravuje rodičovskou odpovědnost, což je souhrn práv a povinností při péči o
nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní
vývoj, při zastupování nezletilého dítěte a při správě jeho jmění.
Při výkonu práv a povinností jsou rodiče povinny důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho
jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Mají právo užít
přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli
ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
Dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní názor a posoudit
dosah opatření jeho se týkajících, má právo obdržet potřebné informace a svobodně se
vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby a být
slyšeno v každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje.
Dítě, které žije ve společné domácnosti s rodiči, je povinno podle svých schopností jim
pomáhat. Je dále povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny, pokud má vlastní
příjem, popřípadě majetek, kterého lez použít pro společné potřeby rodiny.
Rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče. Rodiče mají být osobním životem a chováním
příkladem svým dětem. Dítě je povinno své rodiče ctít a respektovat.
Omezit rodičovskou odpovědnost může pouze soud. Soud může také rozhodnout o
výchovném opatření podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
Zákon dále upravuje pěstounskou péči, osvojení, poručenství, vzájemnou vyživovací
povinnost rodičů a dětí, vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými, mezi manžely a
výživné rozvedeného manžela.

ZÁKON 167/1998 SB., O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH
- zákon upravuje zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace
s nimi, zacházení s přípravky obsahujícími návykové látky nebo prekursory, zacházení
s přípravky obsahujícími efedrin nebo pseudoefedrin a pěstování máku, konopí a koky a
vývoz a dovoz makoviny.
- V přílohách jsou explicitně omamné látky a psychotropní látky. Ty látky, které nejsou
v přílohách uvedeny se dle naší legislativy za návykové nebo psychotropní látky nepovažují.
- K zacházení s návykovými látkami a přípravky je třeba povolení k zacházení, zacházet s nimi
může pouze odpovědná osoba, kterou stanoví organizace, zákon upravuje podmínky
skladování, dopravy, dovozu a vývozu a obchodu s NL.
- Zákon také upravuje pěstování konopí, máku a koky, kdy se zakazuje pěstovat druhy a odrůdy
rostliny konopí, které mohou obsahovat více než 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů,
s výjimkou pěstování na základě licence udělené podle tohoto zákona.
- Porušení zákona jsou řešeny správními delikty právnických a podnikajících fyzických osob, za
které mohou dostat pokutu až do 10 mil. Kč, propadnutí a zabrání věci. Fyzické osoby jsou
řešeny v rámci přestupkového zákona.
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ZÁKON 379/2005 SB., O OPATŘENÍCH K OCHRANĚ PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI
TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A O ZMĚNĚ
SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ
Zákon stanoví opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami, opaření omezující dostupnost tabákových výrobků a
alkoholu a působnost správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků při tvorbě a
uskutečňování programů ochrany před škodami.
Omezení dostupnosti tabákových výrobků a zákazy kouření
 Nelze prodávat tabákové výrobky způsobem, při kterém není možno ověřit věk kupujícího.
 Zakazuje se prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let.
 Zakazuje se kouřit na veřejných místech, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupištích,
přístřeškách a čekárnách veřejné dopravy a městské dopravy, s výjimkou kuřáren.
 Ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízeních,
 V uzavřených zábavních prostorách, ve sportovních halách.
 Ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených oddělení
pro léčbu závislostí.
 V budovách státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, zařízení zřízených USC
a finančních institucí.
 Prostory společného stravování musí být označeny
 „Kouření zakázáno“ x „Kouření povoleno“
Omezení dostupnosti alkoholových nápojů
 Zákaz prodeje nebo podávání alkoholu osobám mladším 18 let.
 Na všech akcích určených osobám mladším 18 let,
 Osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou NL,
 Ve zdravotnických zařízeních.
 Na sportovních akcích, s výjimkou piva do 10°.
 Ve všech typech škol a ŠZ.
Zákaz vstupu pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných NL (veřejné prostory,
veřejná doprava, sportovní akce)
Vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné NL – musí se podrobit osoba vykonávající činnost, při níž by
mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob - odmítne-li, hledí se na ni jako by byla pod
vlivem alkoholu nebo jiné NL
Realizaci preventivních opatření koordinuje vláda, finančně a organizačně zajišťují:
 Vláda
 MZČR, jde-li o opatření primární, sekundární a terciární prevence.
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MŠMT ČR, jde-li o opatření primární prevence, realizovaná v rámci MPP a výchovné péče o
osoby mladší 18 let a o uživatele mladší 18 let.
MV, jde-li o opatření primární, sekundární a terciární prevence pro příslušníky Policie ČR,
městské a obecní policie a žáky policejních škol.
MO, jde-li o opatření pro příslušníky armády ČR.
MPSV, jde-li o opatření primární, sekundární a terciární prevence pro oblast sociální péče.
MS, jde-li o opatření primární, sekundární a terciární prevence pro osoby ve vazbě a výkonu
trestu odnětí svobody

Provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že
 Neprovede povinné značení podle zákona (pokuta až 5 000)
 Umožní kouření na místě, kde to je zakázáno (pokuta 5 – 10 000)
 Prodá tabákový výrobek, potřebu, alkoholický nápoj mimo místa zákonem stanovená (pokuta
10 – 50 000)
 Prodá tabákový výrobek, potřebu, alkoholický nápoj pomocí prodejního automatu (pokuta 10
– 50 000)
 Prodá, vyrobí nebo doveze výrobek nebo hračku napodobující tvar tabákového výrobku nebo
alkoholického nápoje (pokuta 10 – 50 000)
 Nezajistí prodej tabákových výrobků, potřeb nebo podávání alkoholických nápojů osobou
starší 18 let (pokuta 10 – 50 000)
 Prodá nebo podá tabákový výrobek, tabákovou potřebu, alkoholický nápoj na akci určené pro
osoby mladší 18 let (pokuta 10 – 50 000)
 Prodá tabákovou potřebu osobě mladší 18 let (pokuta 10 – 50 000)
 Prodá nebo podá tabákový výrobek (i elektronickou cigaretu) nebo alkoholický nápoj osobě
18 let (pokuta 50 – 500 000)

ZÁKON Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ
Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní
samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby.
Pro účely tohoto zákona se rozumí
 osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.
Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či
nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků,
specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo
sociální identitu,
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citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu,
politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém
přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a
genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje
přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů,
anonymním údajem takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném zpracování
nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů,
subjektem údajů fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují,
zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo
zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými
prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na
nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání,
předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a
likvidace,

Správce je povinen
 stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány,
 stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů,
 zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem.
 shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro
naplnění stanového účelu,
 uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování
Citlivé údaje je možné zpracovávat, jen jestliže
 subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas
 je to nezbytné v zájmu zachování života nebo zdraví subjektu údajů nebo jiné osoby nebo
odvrácení bezprostředního závažného nebezpečí hrozícího jejich majetku
Při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých
právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným
zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém
rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje
zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již
známy.

7

poznámka

ZÁKON 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován
souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života.
Ochrana a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých
životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících
onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a
jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním. Ohrožením veřejného zdraví je
stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže
rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou
úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.
Hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních a školských zařízení, zařízení
sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc






Školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku jsou povinny zajistit, aby byly splněny
hygienické požadavky upravené prováděcím právním předpisem na prostorové podmínky,
vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid a
nakládání s prádlem.
Režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich
pohybové výchovy a otužování, podmínky odborného výcviku a učební praxe, režim
stravování včetně pitného režimu upraví zařízení pro výchovu a vzdělávání v provozním řádu.
K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu a vzdělávání
povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního
onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.

Zotavovací akce
 Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5
dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat
specifické znalosti nebo dovednosti.
 Pořádající osoba je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit příslušnému
orgánu ochrany veřejného zdraví
a) termín a místo jejího konání,
b) počet dětí zúčastněných na zotavovací akci,
c) způsob jejího zabezpečení pitnou vodou a
d) způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce.
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Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci
 Mateřská a základní škola může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které je zdravotně způsobilé
k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti
nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nejeví
známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a ve 14 kalendářních dnech
před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním
onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.
 Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a
posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro
děti a dorost.
 Skutečnosti o bezinfekčnosti potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte; toto
potvrzení nesmí být starší než jeden den. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné
prohlášení předá zákonný zástupce pořádající osobě, vysílající základní škole nebo mateřské
škole.
Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci
 Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník
musejí být k této činnosti zdravotně způsobilé.
 Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb
v oboru všeobecné praktické lékařství
Povinnost základní a mateřské školy, které vysílají děti na školu v přírodě, a pořádající osoby
 Základní nebo mateřská škola, které vysílají děti na školu v přírodě, a pořádající osoba jsou
povinny zajistit základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovací akce nebo
školy v přírodě, kontrolu dodržování hygienických požadavků stanovených tímto zákonem a
prováděcím právním předpisem a kontrolu dodržování zásad osobní hygieny způsobilou
fyzickou osobou (zdravotníkem); za způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje fyzická
osoba, která má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská
sestra nebo porodní asistentka, fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se
zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, a student
lékařství po ukončení třetího ročníku; náplň kursu první pomoci upraví prováděcí právní
předpis,
 Účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky podle zákona, účast zdravotníka při
kontrole zdravotních průkazů fyzických osob, při převzetí posudků a prohlášení, při
sestavování jídelníčku a režimu dne; dosažitelnost zdravotníka 24 hodin denně po celou dobu
konání zotavovací akce nebo školy v přírodě; pořízení výpisu z posudků o zdravotní
způsobilosti zdravotníkem; ve výpisu zdravotník uvede závěr posudku a který poskytovatel
zdravotních služeb posudek vydal,
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Vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení školy v přírodě nebo zotavovací akce
zákonným zástupcům dětí a fyzickým osobám činným při škole v přírodě nebo zotavovací
akci,
Vybavení lékárničky pro školu v přírodě nebo zotavovací akci podle druhu akce; nejmenší
obsah lékárničky pro školy v přírodě a zotavovací akce upraví prováděcí právní předpis,
Péči praktického lékaře dostupného z místa konání školy v přírodě nebo zotavovací akce, s
výjimkou putovní zotavovací akce,
Vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků, prohlášení o bezinfekčnosti, výpisů z
posudků o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných při škole v přírodě nebo
zotavovací akci a následné uchovávání těchto dokumentů po dobu 6 měsíců od skončení školy
v přírodě nebo zotavovací akce,
Informovanost osoby, která má dítě v péči, o zdravotních potížích, které dítě v průběhu školy
v přírodě nebo zotavovací akce prodělalo, a o případném kontaktu s infekcí.
Pořádající osoba je dále povinna zajistit instruktáž všech fyzických osob činných na
zotavovací akci, s výjimkou zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce a o
předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů
první pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnily.
Za zotavovací akci se považuje i výchovně rekreační tábor pro děti, a to i v případě, že se ho
účastní mladiství.

ZÁKON Č. 109/2002 SB., O VÝKONU ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY
VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A O PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ PÉČI VE ŠKOLSKÝCH
ZAŘÍZENÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ




Ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy (dále jen
„zařízení“) a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči, kterými jsou střediska
výchovné péče (dále jen „středisko“), musí být zajištěno základní právo každého dítěte na
výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských
právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, vytvářeny podmínky
podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní
účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v zájmu plného a harmonického
rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku.
Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě1, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně
zletilé osobě do 19 let (dále jen „dítě“), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo
ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho
zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Zařízení spolupracují s rodinou dítěte a
poskytují jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a
nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. Zařízení
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poskytují podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho
přemístění do náhradní rodinné péče.
Účelem středisek je poskytovat preventivně výchovnou péči, a tím zejména předcházet vzniku
a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat
nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému
osobnostnímu vývoji dítěte. Střediska poskytují pomoc rodičům nebo jiným osobám, kterým
bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, (dále jen „osoby odpovědné za
výchovu“) při výchově a vzdělávání dítěte a při řešení problémů spojených s péčí o dítě, s
cílem zachovat a posílit rodinné vazby dítěte a zamezit odtržení dítěte z jeho rodinného
prostředí.
Zařízení a střediska spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí v souladu s
individuálním plánem ochrany dítěte.
Základní organizační jednotkou pro práci s dětmi v zařízení je výchovná skupina nebo rodinná
skupina. Výchovná skupina je základní organizační jednotkou v diagnostickém ústavu a ve
výchovném ústavu. Tvoří ji
a) v diagnostickém ústavu nejméně 4 a nejvíce 8 dětí,
b) ve výchovném ústavu nejméně 5 a nejvíce 8 dětí.

Diagnostický ústav
 Diagnostický ústav přijímá děti s nařízeným předběžným opatřením, nařízenou ústavní
výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, a na základě výsledků komplexního vyšetření,
zdravotního stavu dětí a volné kapacity jednotlivých zařízení je umísťuje do dětských
domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů.
 Pobyt dítěte v diagnostickém ústavu trvá zpravidla 8 týdnů.
Dětský domov
 Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní
zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.
 Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají
závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského
domova.
 Do dětského domova mohou být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let. Do
dětského domova se rovněž umísťují nezletilé matky spolu s jejich dětmi.
Dětský domov se školou
Účelem dětského domova se školou je zajišťovat péči o děti
a) s nařízenou ústavní výchovou,
1. mají-li závažné poruchy chování, nebo
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2. které pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně léčebnou péči,
b) nebo s uloženou ochrannou výchovou,
c) jsou-li nezletilými matkami a splňují podmínky stanovené v písmenu a) nebo b), a jejich děti,
které nemohou být vzdělávány ve škole, jež není součástí dětského domova se školou.
Výchovný ústav
Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena
ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné,
vzdělávací a sociální.
Výchovné ústavy se zřizují odděleně pro děti
a) s nařízenou ústavní výchovou,
b) s uloženou ochrannou výchovou,
c) které jsou nezletilými matkami, a pro jejich děti, nebo
d) které vyžadují výchovně léčebnou péči,
popřípadě se ve výchovném ústavu pro tyto děti zřizují oddělené výchovné skupiny.
Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li uloženu ochrannou výchovu, a v
jeho chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v dětském domově se školou.
Výjimečně, v případech zvláště závažných poruch chování, lze do výchovného ústavu umístit i dítě s
nařízenou ústavní výchovou starší 12 let.
Středisko výchovné péče
Středisko poskytuje služby klientům, jimiž jsou
a) děti s rizikem poruch chování či s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v
sociálním vývoji, případně zletilým osobám do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle
však do věku 26 let,
b) osoby odpovědné za výchovu a pedagogičtí pracovníci,
c) děti, u nichž rozhodl o zařazení do střediska soud.
Středisko poskytuje tyto služby:
a) poradenské, spočívající v konzultacích a poskytování odborných informací a pomoci klientům,
orgánům sociálně-právní ochrany dětí, jiným orgánům a organizacím podílejícím se na práci s
dítětem a rodinou, zejména školám a školským zařízením,
b) terapeutické, za účelem urychlení integrace původní rodiny,
c) diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně klienta formou pedagogických a psychologických
činností, na základě nichž vydává doporučení školám a školským zařízením,
d) vzdělávací, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, posuzují se
specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti klienta přiměřeně jeho věku,
individuálním předpokladům a možnostem,
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e) speciálně pedagogické a psychologické, směřující k nápravě poruch v sociálních vztazích a v
chování a směřující k integraci osobnosti klienta a rodiny,
f) výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti klienta, k jeho rodinné situaci a nezbytné
sociálně-právní ochraně dětí,
g) informační, spočívající ve zprostředkování kontaktů klientovi s jinými orgány a subjekty, které
se podílejí na realizaci opatření sociálně-právní ochrany dítěte, nebo za účelem zajištění dalších
poradenských nebo terapeutických služeb v zájmu klienta.
Středisko poskytuje služby ve formě
a) ambulantní,
b) celodenní,
c) internátní, a to nejdéle po dobu 8 týdnů, nebo
d) terénní, zejména v rodinném nebo školním prostředí klienta.
ZÁKON 2018/2003 SB., O ODPOVĚDNOSTI MLÁDEŽE ZA PROTIPRÁVNÍ ČINY A O
SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O
SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE)
 Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním
zákoníku, opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon
soudnictví ve věcech mládeže.
 Projednáváním protiprávních činů, kterých se dopustili děti mladší patnácti let a mladiství, se
sleduje, aby se na toho, kdo se takového činu dopustil, užilo opatření, které účinně přispěje k
tomu, aby se nadále páchání protiprávního činu zdržel a našel si společenské uplatnění
odpovídající jeho schopnostem a rozumovému vývoji a podle svých sil a schopností přispěl k
odčinění újmy vzniklé jeho protiprávním činem.
 Mladistvý, který v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby
mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně
odpovědný.
 Dopustí-li se mladistvý činu jinak trestného nebo není-li z jiných zákonných důvodů trestně
odpovědný, lze vůči němu použít vedle ochranných opatření (§ 21) obdobně postupů a
opatření uplatňovaných podle tohoto zákona u dětí mladších patnácti let.
 Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění.
Mladistvému lze uložit pouze tato opatření:
a) výchovná opatření,
b) ochranná opatření a
c) trestní opatření.
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Výchovnými opatřeními jsou
a) dohled probačního úředníka - dohledem probačního úředníka se rozumí pravidelné sledování
chování mladistvého v jeho rodině a způsobu výchovného působení rodičů na něj, kontrola dodržování
uloženého probačního programu a výchovných povinností a omezení uložených mladistvému soudem
pro mládež a v přípravném řízení státním zástupcem nebo vyplývajících ze zákona a jeho pozitivní
vedení probačním úředníkem k životu v souladu se zákonem.
b) probační program - probačním programem se rozumí zejména program sociálního výcviku,
psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost,
vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a
osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje k
tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho
vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným. Probační program
schvaluje ministr spravedlnosti a zapisuje se do seznamu probačních programů vedeného
Ministerstvem spravedlnosti.
c) výchovné povinnosti, - Soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce může mladistvému
uložit výchovnou povinnost, kterou stanoví, aby zejména
 bydlel s rodičem nebo jiným dospělým, který je odpovědný za jeho výchovu,
 jednorázově nebo ve splátkách zaplatil přiměřenou peněžitou částku, kterou zároveň určí, na
peněžitou pomoc obětem trestné činnosti poskytovanou podle zvláštního zákona,
 vykonal bezplatně ve volném čase společensky prospěšnou činnost určitého druhu,
 usiloval o vyrovnání s poškozeným,
 nahradil podle svých sil škodu způsobenou proviněním anebo jinak přispěl k odstranění
následku provinění,
 podrobil se léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným léčením nebo
zabezpečovací detencí podle trestního zákoníku,
 podrobil se ve svém volném čase vhodnému programu sociálního výcviku, psychologickému
poradenství, terapeutickému programu, vzdělávacímu, doškolovacímu, rekvalifikačnímu nebo
jinému vhodnému programu k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, který
není probačním programem.
d) výchovná omezení - Soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce může mladistvému
uložit výchovné omezení, kterým stanoví, aby zejména



nenavštěvoval určité akce, zařízení nebo jiné pro mladistvého nevhodné prostředí,
nestýkal se s určitými osobami,
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nezdržoval se na určitém místě,
nepřechovával předměty, které by mohly sloužit k páchání dalších provinění,
neužíval návykové látky,
neúčastnil se hazardních her, sázek a hraní na výherních hracích přístrojích,
neměnil bez předchozího ohlášení probačnímu úředníkovi místo svého pobytu,
neměnil bez předchozího oznámení probačnímu úředníkovi bezdůvodně svoje zaměstnání.

e) napomenutí s výstrahou - napomenutím s výstrahou soud pro mládež a v přípravném řízení státní
zástupce mladistvému v přítomnosti jeho zákonného zástupce důrazně vytkne protiprávnost jeho činu
a upozorní ho na konkrétní důsledky, jež mu hrozí podle tohoto zákona v případě, že by v budoucnu
páchal další trestnou činnost.
Je-li to účelné a vhodné, může soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce při vyslovení
napomenutí s výstrahou současně přenechat postižení mladistvého jeho zákonnému zástupci, škole, jíž
je mladistvý žákem, nebo výchovnému zařízení, v němž žije; v takovém případě si soud pro mládež
předem vyžádá stanovisko školy nebo výchovného zařízení. Zákonný zástupce, škola nebo výchovné
zařízení jsou povinni o výsledku vyrozumět soud pro mládež nebo státního zástupce.
Napomenul-li soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce mladistvého a udělil mu zároveň
výstrahu, popřípadě přenechal-li postižení mladistvého jeho zákonnému zástupci, škole nebo
výchovnému zařízení, hledí se na mladistvého, jako by nebyl odsouzen.
Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné
majetkové hodnoty a ochranná výchova. Jejich účelem je kladně ovlivnit duševní, mravní a sociální
vývoj mladistvého a chránit společnost před pácháním provinění mladistvými.
Druhy trestních opatření
Za spáchané provinění může soud pro mládež mladistvému uložit pouze tato trestní opatření:
 obecně prospěšné práce,
 peněžité opatření,
 peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu,
 propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,
 zákaz činnosti,
 vyhoštění,
 domácí vězení,
 zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,
 odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné odsouzení),
 odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem,
 odnětí svobody nepodmíněné.
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Orgány činné podle tohoto zákona a úředníci Probační a mediační služby spolupracují s příslušným
orgánem sociálně-právní ochrany dětí, zájmovými sdruženími občanů a s osobami realizujícími
probační programy, aby posílili výchovné působení řízení ve věcech mladistvých, vytvořili podmínky
pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí, včas reagovali na potřeby a zájmy mladistvých a
poškozených osob i všech dalších subjektů dotčených trestnou činností a také tímto způsobem trestné
činnosti zamezovali a jí předcházeli. Do řešení jednotlivých provinění podle tohoto zákona zapojují
též zájmová sdružení občanů a jiné subjekty působící ve společenském prostředí mladistvého, v němž
došlo k provinění, a blízké sociální okolí obviněného a poškozeného.
Zájmová sdružení občanů a osoby realizující probační i jiné programy nebo věnující se sociální práci
mohou způsobem stanoveným v zákoně upozorňovat orgány činné podle tohoto zákona a příslušný
orgán sociálně-právní ochrany dětí na skutečnosti nasvědčující tomu, že bylo spácháno provinění, a
dávat tak podnět k vhodné reakci na něj. Zároveň se mohou podílet na výkonu soudních rozhodnutí a
spolupůsobit při nápravě mladistvých a při vytváření jejich vhodného sociálního zázemí.
Dítě mladší patnácti let
 Dítě mladší patnácti let není trestně odpovědné.
 Dopustí-li se dítě mladší než patnáct let činu jinak trestného, učiní soud pro mládež opatření
potřebná k jeho nápravě, která jsou uvedena v § 93 (dále jen "opatření").
 Jednání dítěte mladšího než patnáct let, které je jiným protiprávním činem se posuzuje a
projednává podle obecných předpisů.
Zahájení řízení
Dítěti mladšímu než patnáct let, které se dopustilo činu jinak trestného, lze opatření uložit na návrh
státního zastupitelství. Státní zastupitelství je povinno návrh podat bezodkladně poté, jakmile se dozví,
že trestní stíhání je nepřípustné, protože jde o osobu, která není pro nedostatek věku trestně
odpovědná.
Účastníky řízení o uložení opatření dítěti mladšímu než patnáct let, které se dopustilo činu jinak
trestného, jsou nezletilé dítě, příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, zákonní zástupci dítěte,
osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy nebo jiné obdobné péče, jakož i další osoby, o jejichž
právech a povinnostech má být v řízení jednáno. Podalo-li návrh podle § 90 odst. 1, je účastníkem
řízení také státní zastupitelství.
Dopustí-li se dítě mladší patnácti let činu jinak trestného, může mu soud pro mládež uložit, a to
zpravidla na základě výsledků předchozího pedagogicko-psychologického vyšetření, tato opatření





výchovnou povinnost,
výchovné omezení,
napomenutí s výstrahou,
zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve
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středisku výchovné péče7),
dohled probačního úředníka,
ochrannou výchovu,
ochranné léčení.

Ochrannou výchovu soud pro mládež uloží dítěti, které spáchalo čin, za nějž trestní zákoník dovoluje
uložení výjimečného trestu, a které v době spáchání činu dovršilo dvanáctý rok svého věku a bylo
mladší patnácti let.
Ochranná výchova může být uložena též dítěti, které v době spáchání činu bylo mladší patnácti let,
odůvodňuje-li to povaha spáchaného činu jinak trestného a je-li to nezbytně nutné k zajištění jeho
řádné výchovy.
Ochranné léčení může soud pro mládež uložit dítěti mladšímu patnácti let a to na základě výsledků
předchozího vyšetření duševního stavu dítěte (§ 58), jestliže spáchalo čin jinak trestný a) ve stavu
vyvolaném duševní poruchou, nebo b) pod vlivem návykové látky nebo v souvislosti s jejím
zneužíváním, jde-li o dítě, které se oddává zneužívání takové látky, a jeho pobyt na svobodě bez
uložení ochranného léčení je nebezpečný.
ZÁKON 40/2009 SB., TRESTNÍ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Trestné činy související s návykovými látkami
§ 283 – nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy – zákaz
výroby, dovozu, vývozu, nabídky, zprostředkování, prodeje nebo jiného opatřování, přechovávání
OPL a prekursorů pro jiného
§ 284 – přechovávání v množství větším než malém konopí
§ 285 – nedovolené pěstování rostlin obsahujících OPL
§ 286 – výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě OPL
§ 287 – šíření toxikomanie
§ 288 – výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem
Trestné činy související se šikanou:
1) Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či
provinění (dále jen trestných činů) vydírání (§ 235), omezování osobní svobody (§ 213), útisku (§
237), ublížení na zdraví (§ 221-224), loupeže (§ 234), násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
(zvláště § 197a), poškozování cizí věci (§ 257), znásilnění (§ 241), kuplířství (§ 204) apod.
2) Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné
opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu
(§168, 167 trestního zákona). V úvahu přicházejí i další trestné činy jako např. nadržování (§ 166 tr.
zákona) či schvalování trestného činu (§165 tr. zákona), v krajním případě i podněcování (§ 164 tr.
zákona). Skutkovou podstatu účastenství na trestném činu (§ 10 tr. zákona) může jednání
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pedagogického pracovníka naplňovat v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil spáchání
trestného činu např. tím, že ponechal šikanovaného samotného mezi šikanujícími žáky apod.
Další trestné činy
§ 367 Nepřekažení trestného činu – platí mj. pro trestné činy vraždy, zabití, těžkého ublížení na zdraví,
mučení nebo jiného nelidského zacházení, zbavení osobní svobody, loupeže, vydírání, znásilnění,
pohlavního zneužití, týrání svěřené osoby, krádeže, zpronevěry, nedovolené výroby a jiného nakládání
s OPL.
§ 368 Neoznámení trestného činu – platí mj. pro trestné činy vraždy, těžkého ublížení na zdraví,
mučení, zneužití dítěte k výrobě pornografie, týrání svěřené osoby, přijetí úplatku, podplacení,
diskriminace skupiny lidí,
ZÁKON 200/1990 Sb. O PŘESTUPCÍCH
§ 30 – přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 prodej a podání alkoholického nápoje osobě mladší 18 let
 umožnění užívání alkoholických nápojů nebo jiných NL osobě mladší 18 let
 požití alkoholu nebo NL, ačkoliv bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by
mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek (školní praktická výuka)
 odepře se podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou NL
 neoprávněné přechovávání v malém množství pro svoji potřebu OPL
 neoprávněné pěstování pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující
OPL
 kouří na místech zákonem zakázaných
 prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku osobě mladší 18 let nebo neodepře
jejich prodej fyzické osobě, o níž lze mít pochybnost, že splňuje podmínku věku
§ 31 – přestupky na úseku školství a výchovy mládeže
 přestupku se dopustí ten, kdo ohrožuje výchovu a vzdělávání nezletilého zejména tím, že
nepřihlásí dítě k povinné školní docházce nebo zanedbává péči o povinnou školní docházku
žáka.
Školské zákony:
Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve zdění pozdějších
předpisů
Vyhláška 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních
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Vyhláška 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a
dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Nařízení vlády 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně
pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
Vyhláška 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a
kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.
Vyhláška 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb.
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Zákon 167/1998 Sb., o návykových látkách
Zákon 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o
preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a
o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
Zákon 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon 200/1990 Sb., o přestupcích
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