
Postupy při řešení jednotlivých rizikových jevů 

 

Počáteční šikana(dle metodického pokynu č. j. 24 246/2008-6) 

 

1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 
2. Nalezení vhodných svědků. 
3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však 

konfrontace obětí a agresorů). 
4. Zajištění ochrany obětem. 
5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 

 

Pokročilá šikana(dle metodického pokynu č. j. 24 246/2008-6) 

 

1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.  
2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 
3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 
4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 
5. Nahlášení policii. 
6. Vlastní vyšetřování. 
 

 

První pomoc při otravě návykovými látkami 

1. přivolat lékaře 

2. dostatek čerstvého vzduch 

3. opatřit informace o látce, která byla požita 

4. pokud je při vědomí – došlo k otravě ústy 

- podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím) 

- vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení 

- zabránit prochladnutí 

- zajistit nepřetržitý dohled 

- ošetřit případná poranění 

- zjistit informace o požité látce a předat je lékaři 

  pokud je při vědomí – k otravě došlo nitrožilní cestou nebo vdechnutím 

- zajistit maximálně možný dostatek čerstvého vzduchu 



- zabránit prochladnutí 

- zajistit nepřetržitý dohled 

- ošetřit případná poranění 

- zjistit informace o požité látce a předat je lékaři 

 

5. při bezvědomí – nikdy nepodávat nic ústy a nesnažit se vyvolávat zvracení 

- položit postiženého do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk 

- sledovat dýchání – při zástavě dechu uvolnit dýchací cesty a zahájit dýchání 

z úst do úst 

- zabránit prochladnutí 

- zajistit nepřetržitý dohled 

-  ošetřit případná poranění 

- zjistit informace o požité látce a předat je lékaři 

 

 

Záškoláctví (dle metodického pokynu č. j. 10 194/2002-14) 

1. při neomluvené a zvýšené neomluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel ředitele 

školy 

2. ověřit věrohodnost omluvené nepřítomnosti 

3. neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným 

zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který jsou zástupci pozváni 

doporučeným dopisem. Zde projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání 

jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Třídní učitel 

provede zápis z pohovoru. Zákonný zástupce podepíše a obdrží kopii zápisu. 

Odmítnutí převzetí se do zápisu zaznamená. 

4. při počtu nad 10 neomluvených hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi 

– ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, zástupce orgánu sociálně- právní 

ochrany dětí, školní metodik prevence. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné 

komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo 

odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamenává. 



5. neomluvená nepřítomnost žáka nad 25 hodin – ředitel školy zašle oznámení o 

pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu 

6. při opakovaném záškoláctví v průběhu školního roku je třeba postoupit druhé hlášení 

o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení 

pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže.  Kopie 

hlášení bude zaslána příslušnému okresnímu úřadu. 

 


