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ŠETŘENÍ ŠIKANY 

1. Informovat MP, který bude spolupracovat na šetření a konzultovat s vámi pozorování. 

2. Oznámit své podezření co nejdříve ředitelce školy. 

3. TU nebo MP vyslechne postupně více nezaujatých svědků. Navodí atmosféru podpory a 

povzbuzení, že jejich spolupráce nebude prozrazena a je zajištěna jejich bezpečnost. 

4. Vlastní šetření: Rozhovor se svědky CO? KDO? KDE? KDY? JAK DLOUHO? JAK 

ČASTO?  

 Zásady: provést zápis, netlačit, mít při vyšetřování třetí osobu, nikdy nekonfrontovat 

svědka oběti a agresora! Nezačínat agresorem. 

5. Spojit se s rodiči případné oběti. Konzultovat. Poprosit je o pomoc. 

6. Vyslechnout oběť (diskrétně, citlivě, zaručit bezpečí a důvěrnost informací) Nikdy 

neřešit problém před celou třídou. 

7.  Zajistit ochranu oběti šikany. 

8. Až pak vyslechnout agresory, konfrontace mezi agresory. Oznámit rozhodnutí. 

9. Individuálně pozvat rodiče agresorů. Seznámit je se situací a sdělit opatření. 

10. Individuálně pozvat rodiče obětí šikany. Seznámit se situací, domluvit se na opatřeních. 

11. Rozebrat situaci ve třídě (vynechat citlivé detaily). Vysvětlit nebezpečí a důsledky 

šikany. 
 

 

ŠETŘENÍ KYBERŠIKANY 

1. Informovat MP, který bude spolupracovat na šetření a konzultovat s vámi pozorování. 

2. Oznámit své podezření co nejdříve ředitelce školy. 

3. Kyberšikana bývá u dětí často doplňkem klasické šikany – prošetřit. 

4. TU nebo MP vyslechne postupně více nezaujatých svědků. Navodí atmosféru podpory a 

povzbuzení, že jejich spolupráce nebude prozrazena a je zajištěna jejich bezpečnost. 

5. Vlastní šetření: Rozhovor se svědky CO? KDO? KDE? KDY? JAK DLOUHO? JAK ČASTO? 

Zajistit důkazy, nemazat, okopírovat, uložit. 

 Zásady: provést zápis, netlačit, mít při vyšetřování třetí osobu, nikdy nekonfrontovat svědka oběti a 

agresora! Nezačínat agresorem. 

6. Spojit se s rodiči případné oběti. Konzultovat. Poprosit je o pomoc. 

7. Zajistit ochranu oběti šikany. Změna kontaktních údajů, zablokovat kontakty, opustit chatovací 

místnost. 

8. Pokud se kyberšikana děje v rámci vyučování udělí kázeňský postih. 

9. Pokud se děje mimo vyučování předat PČR nebo OSPODu. 

10. Až pak vyslechnout agresory, konfrontace mezi agresory. Oznámit rozhodnutí. (Požádat o 

odstranění obsahu). 

11. Individuálně pozvat rodiče agresorů. Seznámit je se situací a sdělit opatření. 

12. Individuálně pozvat rodiče obětí šikany. Seznámit se situací, domluvit se na opatřeních. 

13. Rozebrat situaci ve třídě (vynechat citlivé detaily). Vysvětlit nebezpečí a důsledky šikany. 
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TABÁKOVÉ VÝROBKY (elektronické cigarety, vodní dýmky, kouření)  
Ve škole i na akcích školy platí zákaz kouření. 

1. Zabránit v další konzumaci. 

2. Zabavit tabák. 

3. Sepsat záznam o události – KDE, KDO, CO. 

4.  Informovat vedení školy. 

5. Záznam předat MP. MP v závažném případě – opakování – hlásit OSPOD. 

6.  TU informuje zákonné zástupce, vyvodí výchovná opatření. 

 

 

ZADRŽENÍ NELEGÁLNÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY 

1.  Učitel zabaví nelegální návykovou látku v přítomnosti 2. pracovníka. 

2. Učitel ihned informuje ředitelku školy a MP. 

3. Učitel odvede žáka do ředitelny. 

4. Učitel nalezenou látku uloží do obálky za přítomnosti ŘŠ. Popíše místo nálezu, datum, čas. 

5. MP uskuteční rozhovor se žákem. Pokud je žák intoxikován ŘŠ kontaktuje službu první pomoci č. 

155. 

6. ŘŠ nebo MP informuje rodiče. 

7. ŘŠ informuje PČR – policie informuje rodiče žáka a zajistí látku. 

8. MP provede písemný záznam, vyjadřuje vyjádření a podpisy. 

9. Pedagogická rada vyvodí sankce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ZÁŠKOLÁCVÍ 
TU eviduje absenci. 

TU v případě vysoké absence informuje ŘŠ, MP, zákonné zástupce. 

Do 10 neomluvených hodin: 

1. TU pozve ZZ do školy na pohovor. 

2. Zjistí důvod nepřítomnosti. 

3. Dojedná další způsob omlouvání žáka. 

4. Seznámí s důsledky další absence. 

5. ZZ podepíše. 

6. Kopii předá MP a informuje ŘŠ. 

 

Nad 10 neomluvených hodin: 

1. ŘŠ svolá výchovnou komisi (dle závažnosti ZZ, zástupce OSPODu). 

2. MP povede zápis. 

3. Sankce 

4. MP, ŘŠ, TU si uloží záznam. 

 

 

KRÁDEŽE 

1. Každé podezření nahlásit ŘŠ 

2. ŘŠ nahlásí na policii. 

3. Policie provede šetření. 

Žák mladší 15 let – musí být přítomen ZZ. 

Žák nad 15 let – může být u výslechu sám, vždy přítomen pedagog. 

4. TU, MP provede záznam na základě výpovědi poškozeného. 

5. TU kontaktuje rodiče – postiženého ihned. Pachatele po zjištění příčiny. 

6. Náhrada škody. 

7. Pokud se žák dopouští krádeží opakovaně – nahlásit OSPOD. 

 

UTĚK ŽÁKA ZE TŘÍDY BĚHEM VYUČOVÁNÍ 

1. Okamžitě informovat ŘŠ. 

2. Volat rodičům žáka. 

3. Poradit se s ŘŠ a rodiči. Opatření. 

4. Pokud se nespojíme s rodiči, volat PČR č. 158. 

 

Mgr. Kristýna Macečková 

Školní metodik prevence 


