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PROČ TO DĚLÁTE? ŘŠ – U – ostatní 

školní poradenstvo 

ŠMP – VP – ŠP – ŠSP 

(poradenské pracoviště) 

obecní úřad 

obecní úřad obce s 

rozšířenou působností 

kuratela 
péče o dítě SPO 

SPEC PED 

PSYCHO METODIKA PREVENCE 

PREVENTIVNÍ 

PROGRAMY 

SVP 

PROČ TO DĚLÁTE PRÁVĚ VY? 

ŠZ 



ZÁKONNÝ RÁMEC 

 
• Školský zákon : v textu ŠZ 

• Zákon o sociálně-právní ochraně dětí :v textu ZoSPOD 

• Trestní zákoník: v textu TZ 

• Zákon o přestupcích: v textu ZoP 

• Občanský zákoník: v textu OZ 

• Zákon o rodině: v textu ZoR 

• Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních : v textu ZoÚV 

 

• + prováděcí předpisy  

 



BEZPEČNOST 
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních 

§ 29 

 (1) Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet 

k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet 

podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně 

patologických jevů. 

  (2) Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a 

studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování 

školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských 

zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.  

(3) Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k 

nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu 

stanoveným orgánům a institucím. Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob evidence 

úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a 

institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá. 

§ ŠZ 



ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

§7 odst. 4) ŠZ : Školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání ve 

školách nebo s ním přímo souvisejí, nebo zajišťuje ústavní a 

ochrannou výchovu anebo preventivně výchovnou péči 

 
Druhy ŠZ :  

•zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

•školská poradenská zařízení 

•školská  zařízení pro zájmové vzdělávání 

•školská účelová zařízení 

•školská výchovná a ubytovací zařízení 

•zařízení školního stravování 

•školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 

•školská zařízení pro preventivně výchovnou péči 

Zvláštní zákon č. 109/2002 

Sb., o výkonu ÚV nebo OV 

a PVP 

Školský 

zákon 

PPP 



ŠZ pro preventivně výchovnou péči 

Střediska výchovné péče (SVP) 

§1, odst.3) Účelem ŠZ pro preventivně výchovnou péči je 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. 

 
ŠZ pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 

Odst.2) Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě a to zpravidla ve 

věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let na základě  

rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o 

předběžném opatření náhradní výchovnou péčí v zájmu jeho zdravého 

vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. 

Diagnostický 

ústav 

Dětský 

domov 

Dětský 

domov se 

školou 

Výchovný 

ústav 



§ 1 (3) 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.  

 

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE 
§ ZoÚV 

109/2002 



§ 16 

(1) 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….. 

b) osoby odpovědné za výchovu a pedagogičtí pracovníci……… 

 

(2) Středisko poskytuje tyto služby: (VÝBĚR) 

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, 

c) diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně klienta uvedeného v odstavci 1 písm. 

a) a c) formou pedagogických a psychologických činností, na základě nichž vydává 

doporučení školám a školským zařízením, 

e) speciálně pedagogické a psychologické, směřující k nápravě poruch v sociálních 

vztazích a v chování a směřující k integraci osobnosti klienta uvedeného v odstavci 1 

písm. a) a c) a rodiny, 

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE 
§ ZoÚV 

109/2002 



PREVENTIVNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST 

§11 (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

a) pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných 

problémů souvisejících s péčí o dítě, 

b) poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při 

výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené, 

c) pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy 

zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů 

souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou, 

d) zajišťuje přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli 

nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytuje jim 

poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením 

dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dítěte. 

§11 (3) Preventivní a poradenská činnost podle §10 odst. 1 písm. 

b), c) a f) a poradenská činnost podle odstavce 1 písm. a) a b) se 

poskytuje i jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte. 

§ ZoSPOD 



 

 
 

 

http://www.google.cz/imgres?q=D%C4%9ATI&start=159&hl=cs&sa=X&rlz=1T4ADFA_csCZ417CZ417&biw=1551&bih=803&tbm=isch&prmd=imvnsl&tbnid=RuhrC6rop1chXM:&imgrefurl=http://www.tapety-na-plochu-pc-zdarma.okamzite.eu/lide-deti-strana-1.php&docid=t1F50gm4jDJKCM&imgurl=http://www.tapety-na-plochu-pc-zdarma.okamzite.eu/tmp/lide-deti-1.jpg&w=1024&h=768&ei=W_ysUM3-N8vKtAaZr4DQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=190&vpy=158&dur=1101&hovh=194&hovw=259&tx=147&ty=111&sig=103785066101011059638&page=6&tbnh=151&tbnw=202&ndsp=34&ved=1t:429,r:73,s:100,i:223


 

 
 

 

http://www.google.cz/imgres?q=rodina&hl=cs&sa=X&qscrl=1&rlz=1T4ADFA_csCZ417CZ417&biw=1551&bih=803&tbm=isch&prmd=imvnsb&tbnid=vGUlRBaKk5gdMM:&imgrefurl=http://www.msdamborskeho.sk/kronika08.htm&docid=xWDXOL7YzxFikM&imgurl=http://www.msdamborskeho.sk/rodina.JPG&w=451&h=287&ei=svysUPDxO4fbtAaDzYGABw&zoom=1&iact=hc&vpx=880&vpy=59&dur=1106&hovh=179&hovw=282&tx=158&ty=111&sig=103785066101011059638&page=1&tbnh=138&tbnw=218&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:24,s:0,i:211


BEZPEČNOST 
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních 

§ 29 

 (1) Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet 

k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet 

podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně 

patologických jevů. 

  (2) Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a 

studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování 

školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských 

zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.  

(3) Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k 

nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu 

stanoveným orgánům a institucím. Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob evidence 

úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a 

institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá. 

§ ŠZ 



 

 
 

 

SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 

Rizikové chování  

Pod pojmem rizikové chování rozumíme chování, v jehož důsledku dochází k 

prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro 

jedince nebo společnost (Miovský, Zapletalová, 2006).  

Vzorce rizikového chování přitom považujeme za soubor fenoménů, jejichž existenci a 

důsledky je možné podrobit vědeckému zkoumání a které lze ovlivňovat preventivními a 

léčebnými intervencemi. Nejčastěji do konceptu rizikového chování řadíme: šikanu a 

násilí ve školách, vč. dalších forem extrémně agresivního jednání, dále záškoláctví, 

užívání návykových látek, nelátkové závislosti (gambling, problémy spojené s 

nezvládnutým využíváním PC atd.), užívání anabolik a steroidů, obecně kriminální 

jednání, sexuálně-rizikové chování, vandalismus, xenofobii, rasismus, intoleranci a 

antisemitismus, komerční zneužívání dětí, týraní a zneužívání dětí atd. 

 

ZDROJ: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/70/154/Rizikove-chovani  

rizikové chování 

Upozornění: 

vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor 

Význam: 

zdravotně nežádoucí a chybné chování a jednání, např. zneužívání návykových látek, šikana, nezodpovědné 

eroticko-sexuální chování zvyšující pravděpodobnost nakažení pohlavně přenášenými chorobami, 

nerespektování pravidel silničního provozu  

 

ZDROJ: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/rizikove-chovani 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sikana
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/pravdepodobnost


 

 
 

 

SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 

rizikové chování 

Upozornění: 

vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor 

Význam: 

zdravotně nežádoucí a chybné chování a jednání, např. zneužívání návykových látek, šikana, nezodpovědné 

eroticko-sexuální chování zvyšující pravděpodobnost nakažení pohlavně přenášenými chorobami, 

nerespektování pravidel silničního provozu  

 

ZDROJ: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/rizikove-chovani 

sociálně patologické jevy 

 

Upozornění: 

vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor 

 

Význam: 

společensky nežádoucí jevy (např. nezaměstnanost, chudoba, vysoká rozvodovost, extrémně 

zvýšená nemocnost) a především společensky nebezpečné jevy (např.poruchy chování, násilí, 

vandalismus,terorismus, šikana,kriminalita, rasismus, drogové závislosti,alkoholismus, 

prostituce, pornografie, gamblerství)  

Zdroj: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/socialne-patologicke-jevy 

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sikana
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/pravdepodobnost
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/extremni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/vandalizmus-vandalismus
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/terorizmus-terorismus
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sikana
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kriminalita
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=rasismus
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=alkoholismus
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/prostituce
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/pornografie
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=gamblerství


 

 
 

 

KUŘÁK NEKUŘÁK 
ZKUSÍ A UVIDÍ 

ZDROJ: http://www.nosmoking.estranky.cz/clanky/zajimave-odkazy.html 



 

 
 

 

ŠKOLNÍ PORADCI 

AKTUÁLNÍ STAV 

PERSPEKTIVA 

VIZE 

ŠMP VP ŠP 
VZDĚLÁVÁNÍ 

STANDARD 

ÚVAZEK 

NÁPLŇ 

METODIK/PREVENTISTA 

ČÍ ZAMĚSTNANEC? 

(škola/město/MŠMT) 

projekt VIPIII – VIP? 

supervize 

metodické vedení 

udržitelnost 

potřebnost 

náplň 



OSVĚTA 

Základní informace o 

jevu v emocionálně 

neutrální rovině v 

mladším školním věku. 

Vývojový filtr vzdoru 

Většinu osvětových 

informací předává dětem 

učitel/ka  - je 

součástí ŠVP/RVP. 

Dlouhodobé působení na dítě 

s ohledem na jeho věk a 

aktuální prožívání světa – je 

zaměřena na 

RIZIKOVÉ FAKTORY 

spolupodílející se na vzniku 

jevu. 

PREVENCE 

VČASNÁ INTERVENCE 

http://www.google.cz/imgres?q=u%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD+n%C3%A1vykov%C3%BDch+l%C3%A1tek&hl=cs&qscrl=1&rlz=1T4ADFA_csCZ413CZ413&biw=1366&bih=654&tbm=isch&tbnid=lkalTiOF6p_7EM:&imgrefurl=http://www.copnb.cz/cz/infoservis.php?page=120&docid=6oyVRiPk39GC_M&itg=1&imgurl=http://www.copnb.cz/images/galerie/cz/galerie_84_1257836127.jpg&w=450&h=338&ei=R4N-UJuMHej24QSojIGwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=578&vpy=234&dur=1919&hovh=194&hovw=259&tx=144&ty=118&sig=118014696889164380278&page=1&tbnh=147&tbnw=181&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:8,s:0,i:90


CÍLOVÉ SKUPINY PREVENCE 

 

 
NIKDY TO nedělá VŽDYCKY TO dělá 

JEŠTĚ NEVÍ 

NIKDY NIC nedělá POŘÁD NĚCO dělá 

Je SITUAČNÍ 

PŘIPRAVUJE DÍTĚ NA 

RIZIKA 
NEPŘIPRAVUJE DÍTĚ NA 

RIZIKA 



PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ A SPECIALIZOVANÉ 

 
ZÁKLADNÍ – třídní – všichni P – všichni Z ŠVP 

SPECIALIZOVANÉ ŠKOLNÍ – metodik prevence, výchovná poradkyně, 

speciální pedagog, psycholožka 

VYHLÁŠKA 

72 

SPECIALIZOVANÉ mimoŠKOLNÍ  (školská zařízení)– PPP,SPC, 

SVP(Djg.ústav) 

SPECIALIZOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ nebo SOCIÁLNÍ – lékařky, 

sociální pracovníci 

Mimo resort 

školství 



POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB 

Nespočítá psovi nohy Neučí se, sedí, čumí/prudí 

PROČ? 

Na mé metody reagují 

VÍCE NEŽ 2/3 ŽÁKŮ 

Na mé metody reagují 

MÉNĚ NEŽ 2/3 ŽÁKŮ 

NĚCO DĚLÁM 

ŠPATNĚ 

NĚKDE JE 

CHYBA NA 

STRANĚ ŽÁKA 

Zjistím CO a začnu to 

dělat jinak PP DIAGNOSTIKA 



POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB 
§22 (3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni 

c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní 

způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

§ 21Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých 

žáků 

f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského 

poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle 

tohoto zákona. 

Běžte s 

ním do 

PPP 
jdu 

nejdu Pepa má 7 

dysfunkcí,8 

hyperfunkcí a 17 

nespecifických 

nikdo neví čeho.. 

Pepa má 7 

dysfunkcí,8 

hyperfunkcí a 17 

nespecifických 

nikdo neví čeho.. 

Tak 

stvoříme 

IVP 

ne 



ZÁSADY (vzdělávání) (§2) 
 

(1) Vzdělávání je založeno na zásadách 

a) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského 

státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, 

pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, 

majetku, rodu a zdravotního stavu nebo 

jiného postavení občana, 

b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, 
c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti,solidarity a důstojnosti všech 

účastníků vzdělávání 

d) bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo 

jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo 

svazek obcí, 

e) svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání 

světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání, 

f) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a 

vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a 

metod, 

g) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání 

stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy, 

h) možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí 

spoluodpovědnosti za své vzdělávání -  

 



ZoSPOD §6 (1) Sociálně-právní ochrana se 

zaměřuje zejména na děti, 

a) jejichž rodiče 

2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské 

zodpovědnosti,3) nebo 

3. nevykonávají nebo zneužívají práva 

plynoucí z rodičovské zodpovědnosti; 

ZZ BRÁNÍ ŽÁKOVI V NAPLNĚNÍ JEHO PRÁVA 

 NIKAM 

nejdeme 

NIC vám 

nedáme 

ZoSPOD §10 (4) Státní orgány, pověřené osoby, 

školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení, 

popřípadě další zařízení určená pro děti jsou 

povinny oznámit obecnímu úřadu obce s 

rozšířenou působností skutečnosti, které 

nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v §6 odst. 

1, a to bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o 

takové skutečnosti dozví. 

ZoSPOD §12 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit rodičům 

povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení pokud 

rodiče nezajistili dítěti odbornou pomoc, ačkoliv dítě takovou 

pomoc nezbytně potřebuje a obecní úřad obce s rozšířenou 

působností takovou pomoc dítěti předtím doporučil. Obecní úřad 

obce s rozšířenou působností může tuto povinnost uložit i 

osobám odpovědným za výchovu dítěte. 

Marš! 

Nebo 

pokuta! 



PROBLÉM A JÁ 



NÁSTROJE MOCI V PEDAGOGICE - ŽK 

 

 INFORMACE HODNÍ/ZLOBÍ UMÍ/NEUMÍ 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

ŽÁKOVSKÁ 

KNÍŽKA 

(1) Žáci a studenti mají 

právo 

b) na informace o 

průběhu a 

výsledcích svého 

vzdělávání 

(2) Práva uvedená v 

odstavci 1 s výjimkou 

písmen a) a d) mají 

také zákonní zástupci 

dětí a nezletilých 

žáků. 



ODEBERME NÁSTROJI MOCENSKÝ CHARAKTER 

Jak to prožíváme? 

Prudká alergická reakce – jsem nespokojená s poslem a nesnáším ho. 

Odmítavá reakce – rozporuji, zpochybňuji. 

Popírání – neexistuje to, je to nesmysl. 

Údiv – to mě nenapadlo se na to dívat takto. 

Souhlas – potvrzení mého názoru. 

Hluboce prožívaná ztráta, otřesení jistotami, pochybnosti. 

VAŠE REAKCE NIC 

NEVYPOVÍDÁ O 

POSLOVI  ANI O DĚTECH. 

POUZE O VÁS A VAŠEM 

ZÁKLADNÍM NASTAVENÍ 

Nijak 



 

 
 

 

ZAPIŠ SI TO , PAMATUJ SI TO A KAŽDÉ RÁNO SI TO ZOPAKUJ 

RODIČE NEMAJÍ ŽÁDNOU POVINNOST VZDĚLÁVAT SVOJE DĚTI 

Domácí úkoly Nápravy poruch učení Logopedické vady 

Podepisování žákovských knížek, notýsků, sešitků, úkolů….. 

NIC Z TOHO JIM ZÁKON NEUKLÁDÁ = NEMUSÍ TO DĚLAT 



§ ŠZ 

§ 36 

Plnění povinnosti školní docházky  

(1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše 

však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku 

věku (dále jen "povinná školní docházka").  

 

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu 

není povolen odklad.  

§ 22 

Povinnosti žáků, studentů 

a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků 

(1) Žáci a studenti jsou povinni 

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, 

§22 (3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou 

povinni 

a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského 

zařízení, 



DOMÁCÍ ÚKOL A RODINA 

Některým dětem se úkoly psát nechce. 

 Ale jejich rodičům se CHCE. 

Některým dětem se úkoly psát nechce. 

A jejich rodičům se také nechce. 

Některé děti o tom vůbec nepřemýšlejí. 

Jejich rodiče o tom také nepřemýšlejí. 

DOMÁCÍ ÚKOL JE VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA. 

Některým dětem se úkoly psát chce. 

 Ale jejich rodičům se NECHCE. 

Některým dětem se úkoly psát chce. 

A jejich rodičům se také chce. 

Kde cítíte 

ZMĚNOVÝ 

POTENCIÁL? 

Kde cítíte POTŘEBU 

ZMĚNY? 

A PROČ? 

Vaši žáci a jejich 

rodiče po vaší 

motivaci také pátrají. 



  

 

Úkol 

přineste 

hotový 

zítra! 

V žádném 

případě 

NESMÍŠ 

psát úkol! 

Dělej,jak 

myslíš,Pepčo.. 

Tak pojď, 

hochu,napíšeme 

to spolu… 

Nemáš 

náhodou 

nějaký úkol? 

Ukaž, raději to 

napíšu.. 

Proč nedáváte 

TĚM DĚTEM 

úkoly? Chci, aby 

jich měly denně 

deset!!! 



DOMÁCÍ ÚKOLY – MOROVÁ RÁNA 

Nikdy jsem nedovolil, aby mi školní výuka narušovala 

mé vzdělávání. 

Mark Twain 

Domácí úkol je nejspolehlivější nástroj, jak dětem 

zhnusit školu ještě víc a prostředek, kterým se jim 

dá zhnusit i vzdělávání. 

SOUHLASNÝ – netrestat 

NESOUHLASNÝ - dávat jen samostatné práce tvořivé 

ZAMĚSTNANEC - nedávat vůbec 



PŠD – VÁŠ POSTOJ K ZÁKLADNÍMU PROBLÉMU 

Vy jste součástí systému a nějak se s tím musíte vypořádat 

 

1. U – SOUHLASNÝ/Á S TÍM  (dril, režim, řád, společnost, národ, vlast, 

zodpovědnost) 

2. U – NESOUHLASNÝ/Á S TÍM (svoboda, zájmy, radost, vášeň, 

individualizace) 

3. U – JE MU TO JEDNOU  (je mu to jedno, přijde, udělá, odejde, 

nedumá) 

Každý se zařídí podle sebe, ale každý 

může udělat něco proto, aby ZMÍRNIL 

ty projevy nespokojenosti. 



OD ŠKOLNÍHO ŘÁDU přes RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ k S.P.J. 

 

 
ZÁŠKOLÁCTVÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

VERBÁLNÍ NÁSILÍ FYZICKÉ NÁSILÍ ŠKOLNÍ VANDALISMUS 

KRÁDEŽE 

NIKDY TO nedělá 

VŽDYCKY TO dělá 

JEŠTĚ NEVÍ 

NEPŘIPRAVUJÍ dítě na rizika 

PŘIPRAVUJÍ dítě na rizika 

EXTREMISMUS SEBEPOŠKOZOVÁNÍ 

Je SITUAČNÍ 

POŘÁD něco dělá 

NIKDY nic nedělá 



JEDNOTNÝ POSTUP PRO VŠECHNY JEVY 

 

Záškoláctví        Násilí verbální i fyzické 

Vandalismus      Krádeže 

Užívání NL         atd. 

1. Řekněte jim, co chcete aby DĚLALI (chovali se, jednali)  a proč to mají 

dělat a proč to po nich chcete. 

2. Řekněte jim to tak, aby rozuměli. Nemusí souhlasit, ale rozumět tomu musí. 

3. Řekněte jim, co se bude dít, když to tak budou dělat a co se bude dít, 

když to dělat nebudou. 

4. Řekněte jim to tak, aby rozuměli. Nemusí souhlasit, ale rozumět tomu musí. 

5. Sami se tak chovejte. 

6. Důsledně, jednotně a transparentně to po nich vyžadujte 



 ŠKOLÁCTVÍ A ZÁŠKOLÁCTVÍ 



DRUHY ZÁŠKOLÁCTVÍ 

PRAVÉ – dítě do školy nechodí, ale rodiče si myslí, 

že tam je 

KRYTÉ – s vědomím rodičům 

Odmítavý postoj  R ke škole 

Slabost ve vztahu k dítěti 

Závislost na 

pomoci a 

podpoře dítěte 

v domácnosti. 

S KLAMÁNÍM RODIČŮ – 

přesvědčí R o zdravotních obtížích 



DRUHY ZÁŠKOLÁCTVÍ 

INTERNÍ – přijdou, zapíše se přítomnost a 

pak odejdou úplně ze školy nebo se courají 

někde budovou nebo areálem. 

ODMÍTÁNÍ ŠKOLY –psychické obtíže ze 

školy. Fobie- šikana, obtížnost učiva. 



NÁŠ STÁT JE 

NEVYHLEDÁVÁ 

§ 36 

Plnění povinnosti školní docházky  

 (1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, 

nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne 

sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka").  

 

 (2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany 

České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, 

kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se 

povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni 

pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší 

než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11).  

  

PŠD 

PLATÍ, CO NASTANE DŘÍVE 



§ 36 

Plnění povinnosti školní docházky  

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu 

není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 

září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k 

plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně 

tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 

k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující 

vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte 

narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského 

poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží 

zákonný zástupce.   

PŠD 



ODKLAD PŠD 

§ 37  Odklad povinné školní docházky 

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně 

přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 

31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 

docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden 

školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením 

příslušného školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře a 

odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné 

školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž 

dítě dovrší osmý rok věku. 

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného 

zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. 



ODKLAD PŠD 

§ 37  Odklad povinné školní docházky 

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky 

projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné 

školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce 

žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit 

začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. 

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky 

podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte 

vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním 

ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání 

vyrovná vývoj dítěte. 



POVINNOSTI ŽÁKŮ 
§ 22 

Povinnosti žáků, studentů 

a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků 

(1) Žáci a studenti jsou povinni 

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se 

vzdělávat, 

v souladu 

se ŠŘ 

§30 (3) Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na 

přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným 

způsobem s ním seznámí zaměstnance, 

žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje 

o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých 

dětí a žáků. 

b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského 

zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských 

zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo 

vnitřním řádem. 



POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 
§22 (3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou 

povinni 

a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského 

zařízení, 

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně 

zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte 

nebo žáka, 

c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, 

zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v 

souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 

a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 

bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 



DOKLÁDÁNÍ DŮVODŮ NEPŘÍTOMNOSTI VE VYUČOVÁNÍ 

 §22 ŠZ – (1) Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do školy nebo 

školského zařízení a řádně se vzdělávat 

(3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni: a) zajistit, aby 

dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení 

§22 ŠZ – (2) Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni: b)dokládat důvody své 

nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 

školním řádem. 

(3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni: d) dokládat důvody 

nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem. 

Choď do školy. 

Jsi-li zletilý, 

dolož důvody, 

proč jsi nepřišel. 

Pošli ho do školy. 

Když nepošleš, 

dolož důvody, 

proč jsi neposlala. 



DOKLÁDÁNÍ DŮVODŮ NEPŘÍTOMNOSTI VE VYUČOVÁNÍ 

 §50 (ZV) ŠZ – Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody  

nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od  

počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování 

a omlouvání neúčasti žáka ve  vyučování stanoví školní řád. 

§67 (SV) ŠZ – (1)Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je  

povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3  

kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. 

(3) Podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a pro uvolňování 

žáka z vyučování stanoví školní řád. 

KDO – žák nebo jeho 

z.z.(další osoby 

odpovědné za 

výchovu 

CO- doloží důvody 

nepřítomnosti 

ŠŘ – upřesní (důvody, co je to 

omluveno/neomluveno, stanoví další lhůty a 

výjimky 

KDY – do 3 

kalendářních dnů 



1.ÚROVEŇ 

Zákonný zástupce nezletilého žáka (po dohodě jiná osoba odpovědná za 

výchovu) nebo zletilý žák DOLOŽÍ do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU 

nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že zatelefonuje na číslo…., 

doručí písemně, doručí na e-mailovou adresu……Jestliže tak ve stanovené lhůtě 

stanoveným způsobem neučiní, jsou zameškané hodiny evidovány jako 

NEOMLUVENÉ. 

TŘÍSTUPŇOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD 

2.ÚROVEŇ – varianta A 

Po ukončení nepřítomnosti zákonný zástupce nezletilého žáka (po dohodě jiná 

osoba odpovědná za výchovu) nebo zletilý žák zapíše důvody nepřítomnosti a 

její délku do omluvného listu a ten předloží třídní učitelce nebo zastupující 

učitelce v den návratu žáka do školy (lhůta libovolná) Jestliže tak ve stanovené 

lhůtě stanoveným způsobem neučiní, jsou zameškané hodiny evidovány jako 

NEOMLUVENÉ a to i tehdy, jestliže byl splněn úkon popsaný v 1.úrovni. 



3.ÚROVEŇ 

V případech hodných zvláštního zřetele a po projednání výchovnou komisí, 

může škola požadovat k písemnému doložení důvodů od zákonných zástupců 

nezletilého žáka nebo zletilého žáka přílohu. Příloha bude buď opatřena 

úředním razítkem, anebo potvrzením od ošetřujícícho lékaře o tom, že žák byl 

ve stavu zdravotní neschopnosti, případně na vyšetření a bude předložena 

škole ve stejném okamžiku, jako zápis odpovědné osoby v omluvném listu. 

Jestliže tak ve stanovené lhůtě stanoveným způsobem neučiní, jsou 

zameškané hodiny evidovány jako NEOMLUVENÉ a to i tehdy, jestliže byl 

splněn úkon popsaný v 1. a 2. úrovni. 

TŘÍSTUPŇOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD 



ZÁSADY SPO (§§ 5,6) 

§5 

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte. 

• §6 (1) Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, 
a) jejichž rodiče 
1. zemřeli, 
2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,3) nebo 
3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské 
zodpovědnosti; 
b) které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud 
tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; 
jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. 
c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v 
tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají 
dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí 
se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než 
patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,4) 
opakovaně nebo soustavně páchají přestupky5) nebo jinak ohrožují 
občanské soužití; 



ZÁSADY SPO (§6) 

d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo 
právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; 
 

e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich 
lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze 
spáchání takového činu; 
 

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové 
intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou 
být příčinou nepříznivého vývoje dětí. 
 
§6 (2) Jinými fyzickými nebo právnickými osobami odpovědnými za 
výchovu dítěte se pro účely tohoto zákona rozumí osoby, kterým bylo dítě 
svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, (dále jen "osoby 
odpovědné za výchovu dítěte"). 



POSTUP PO SPLNĚNÍ PŠD 

§ 68 ŠZ odst.2) 

Jestliže se žák, který splnil PŠD, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů 

vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně 

zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně 

doložil důvody nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, 

jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy 

nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by 

vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být 

žákem školy. 

§ 98 

(2) Jestliže se student neúčastní po dobu nejméně 20 vyučovacích dnů vyučování a 

jeho neúčast není řádně omluvena, vyzve ho ředitel školy písemně, aby neprodleně 

doložil důvody své nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude student 

posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Jestliže do 3 týdnů od doručení výzvy 

student do vyšší odborné školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, 

posuzuje se, jako by posledním dnem této lhůty vzdělávání zanechal; tímto dnem 

přestává být studentem vyšší odborné školy. 



 

 
 

 



KONTAKTNÍ ÚDAJE 
Společně k bezpečí; sídlo:  Holandská 2437, Kladno 1, 272 01 

Webové stránky:  www.spolecnekbezpeci.cz 

LEKTORSKÁ ČINNOST – zprostředkování, domluva, kalendář, možnosti –  

pro školy,  školská zařízení, obce, policii a další subjekty: 

pospisilova@spolecnekbezpeci.cz, tel.: 774 709 773 (T-mobile) 

KATALOG je na webových stránkách v sekci PRO ŠKOLY – PRO OBCE atd. 

PORADENSTVÍ – přes mail : poradna@spolecnekbezpeci.cz; 

vesela@spolecnekbezpeci.cz 

Jestliže to strašlivě hoří a musím to nutně vyřídit já (Veselá) : 

vesmich@post.cz 

Tel.: (v nouzi nejvyšší) : 734 542 268 (T-mobile) 

Přímo do ŠKOL, ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ atd, jezdím po celé ČR, ale 

je třeba si domluvit  termín dostatečně dopředu. Viz. výše. 
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