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Úvod

Sborník vznikl jako výstup z projektu Centrum poradenských služeb pro žáky 
s ADHD a lehkou mentální retardací financovaného z operačního programu 
Vzdělávání pro konkurence-schopnost.

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšení rovných příležitostí žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami. Při Základní škole, Brno, Palackého 68 vzniklo Cen-
trum poradenských služeb, které si klade za cíl podporovat nejen žáky s hyperki-
netickou poruchou (ADHD) a lehkou mentální retardací (LMR), ale i jejich rodiče 
a pedagogy v rámci Jihomoravského kraje.

Pedagogičtí pracovníci školy, kteří vzdělávají žáky cílové skupiny, byli v rámci 
projektu systematicky vzděláváni v krizové intervenci, práci s agresí a proble-
matickým žákem, rozvoji sociálních dovedností u dětí, duševní hygieně, školské 
legislativě, sociálních tématech apod.

Na základě dlouholetých zkušeností v praxi s dětmi se speciálními vzdělávacími 
potřebami, doplněných o znalosti získané v rámci projektového vzdělávání, 
vytvořili pedagogové tento sborník příspěvků. Měl by sloužit jako inspirace a po-
moc dalším pedagogickým pracovníkům z celého Jihomoravského kraje.

Za odborné vedení děkujeme doc. PhDr. Bohumíře Lazarové, Ph.D., která byla 
ochotná poskytnout týmu autorů cenné rady a připomínky.
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Práce se třídou – vedení třídnických hodin

Prostřednictvím třídnických hodin třídní učitel žáky mnohem intenzivněji 
pozná, vybuduje s nimi hlubší vztah a současně je naučí hovořit a společně 
přemýšlet o životě ve třídě. Není řečeno, že by třídnická hodina měla být každý 
týden, ale měla by být v intervalu dvou až třítýdenním. Bez ohledu na věk žáků, 
je vhodné jim vysvětlit, proč se třídnické hodiny pravidelně konají a jaký to 
má smysl. Stejně tak je důležité vysvětlit význam těchto hodin rodičům žáků. 
Oprávněným důvodem je podpora společného života ve třídě a zajištění nut-
ných organizačních záležitostí. Je to něco podobného jako porady dospělých 
na jejich pracovišti.

Podle programu třídnické hodiny je vhodné zvážit uspořádání třídy. Je 
osvědčené při těchto činnostech nesedět tradičně v lavicích, ale posadit 
se v kruhu na židle nebo na koberec. Program třídnické hodiny je žádoucí 
připravovat předem. Některé části hodiny mohou být zařazeny zcela automat-
icky, ale vždy se najde něco, co je třeba řešit, případně čemu je nutné věnovat 
pozornost.

Mezi tradiční „rituály“ třídnických hodin patří zahájení a zakončení. 
Na začátku je nutná rekapitulace – co se za minulé období odehrálo, a jak sami 
žáci uplynulé období hodnotí. Součástí třídnické hodiny jsou pochopitelně 
i organizační záležitosti. Pokud není třeba řešit žádnou jinou zásadní událost, je 
dobré část třídnické hodiny věnovat také určité herní aktivitě, která umožňuje 
vzájemné poznávání, posiluje komunikaci, kooperaci a zaměřuje se na sebep-
rezentaci žáků apod.
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Pro dosažení účinku celé činnosti je však bezpodmínečně nutné, abychom 
společně se žáky zopakovali, co se při aktivitě odehrálo, čemu se věnovala a kde 
a jak lze příslušnou dovednost využít ve třídě i mimo ni. Následující příklady jsou 
uvedeny pro inspiraci a ilustrují, jak můžeme se žáky pracovat.

Některé vhodné aktivity zaměřené na spolupráci, na vzájemné poznávání 
a empatii jsou uvedeny v publikaci Pedagogická intervence u žáků ZŠ (kolektiv 
autorů), kap. Organizace třídnických hodin.

Všichni z nás pedagogů víme, že pokud ve své třídě nemají žáci pocit bezpečí, 
nemohou se efektivně učit. Za jednu ze stěžejních metod považujeme dnes 
komunitní kruh. Pojem komunitní kruh vychází z pojmu komunita, nikoliv ze slo-
va komunikace. Jde tedy o společenství v kruhu, nebo také o společné setkání 
v  kruhu. 

K tomu, aby se děti, žáci cítili při třídnické hodině bezpečně, napomáhá 
formulace otázek obecně, to znamená v prvním pádu množného čísla anebo 
s použitím výrazů děti, lidé: Co lidé cítí, když je někdo zesměšňuje? Když pak žáci 
odpovídají na tyto otázky, mohou být natolik osobní, nakolik sami chtějí, což 
přispívá k jejich pocitu bezpečí. Z hodiny se nesmí stát soudní tribunál.

Pravidla komunitního kruhu s dětmi společně vyvodíme

 ■ Základní pravidlo: právo hovořit. Potřebujeme určitý předmět, žáci si jej 
předávají, kdo jej má, ten mluví. Základní putování je putování po kruhu 
nebo jej můžeme nabídnout – chce ještě někdo něco říct?

 ■ Další důležité pravidlo: pravidlo zdržet se. Ten, k němuž dojde předmět 
má právo nemluvit, je to jedna z nenásilných metod, jak se naučit říkat 
NE.

 ■ Další dvě pravidla vyvozujeme následně, až poté, co žáci komunitní kruh 
několikrát prožili. Jsou to: vzájemný respekt a úcta. Čili NEVYSMÍVAT SE, 
NESHAZOVAT, NEPONIŽOVAT. Kromě otázek typu – jak se cítíš, když tě 
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někdo nebere vážně, když tě zesměšňuje, shazuje? – hovoříme o tom, 
jaké chování k těmto situacím patří. Také by měly být kladeny otázky 
k formulaci pozitivních představ. Tyto otázky by se měly týkat přátelství 
a úcty.

 ■ Další pravidla: SMLUVENÉ GESTO – když někdo příliš dlouho mluví 
a nepouští ke slovu dalšího, gesto může použít jak žák, tak učitel – každý 
v kruhu.

 ■ Komunitní kruh napomáhá rozvíjet vlastnosti člověka 21. století. Spolu-
práci, zodpovědnost, vzájemný respekt, citlivost vůči potřebám druhých, 
obranu proti násilí, manipulaci a další.

Pokud se ve třídě vyskytne nežádoucí jednání, např. násilí, krádeže apod., 
můžeme tento problém řešit přímo s těmi, kterých se problém týká, nebo 
nepřímo s celou třídou s využitím komunitního kruhu.

 ■ Velmi důležité pravidlo je RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÍ. Děti potřebují 
prožít a vědět, že to, co v komunitním kruhu řeknou, nebude zneužito, 
že se to nestane předmětem hovorů s dalšími lidmi. Pravidlo NEVYNÁŠET 
je nutné účastníkům komunitního kruhu připomenout. Pokud o tom, co 
prožily v komunitním kruhu hovořit, měli bychom je učit používat obec-
né formulace. Např. dnes jsme v komunitním kruhu mluvili o tom, jak 
se cítíme, když soutěžíme nebo jeden kluk z naší třídy říkal. Zásadou je 
NEJMENOVAT.

Může se však stát, že se učitel dozví o skutečnostech, které jsou velmi závažné 
– například o šikaně, zneužívání. Tehdy je povinen ze zákona situaci řešit. Učitel 
může s vážnou situací seznámit ty osoby, které mohou situaci pomoct řešit. 
Vždy by si však měl před tím vyžádat souhlas dítěte, od něhož se o závažné 
skutečnosti dozvěděl.

Práce se třídou – vedení třídnických hodin
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Dětské pocity musí být vždy brány na vědomí.

Namísto popření dětských pocitů můžeme zvolit jednu z těchto možností:

 ■ učitel popíše, co dítě cítí

 ■ pocity dítěte potvrdí učitel slovem

 ■ učitel dá dítěti ve fantazii to, co nemůže dostat ve skutečnosti

Je důležité akceptovat pocity dítěte, ale neméně důležité je, aby učitel zamez-
il nevhodnému chování dítěte.

V knize Faber A. Mazlisch E.: Jak mluvit, aby se děti lépe učily – doma i ve škole, 
je uvedeno několik dovedností, které vedou žáky ke spolupráci, sebedisciplině, 
kreativitě a odpovědnosti. Několik podle mne velmi důležitých, vybírám.

 ■  popsat dítěti problém

 ■ podat mu informaci, jak nejlépe postupovat při řešení problému

 ■ nabídnout mu několik možností

 ■ promlouvat s dítětem jak slovy, tak gesty

 ■ popsat dítěti problém, jak to cítíš ty 

 ■ napsat dítěti všechno na tabuli, na velký papír 

 ■ je dobré být hravý – používat jiný hlas, přízvuk

 ■ dát dítěti radu
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 ■ vyjádřit svůj silný nesouhlas, ale bez útoku na charakter dítěte

 ■ stanovit svá očekávání

 ■ ukázat žákovi, jak věc pozměnit

 ■ nabídnout možnost – buď můžeš taková slova použít jenom ve své hlavě, 
anebo použij taková slova, která nikoho neurazí ani nepohorší

 ■ dát dítěti příležitost, aby si vyzkoušelo následky svého chování

Společné řešení problémů – typické pro třídnickou hodinu

 jak podpořit dětskou kreativitu a odpovědnost

 ■ naslouchat dětským pocitům a potřebám

 ■ shrnout úhel jeho pohledu

 ■ vyjádřit své pocity a potřeby – mám pocit, že pokud se tomuto chování 
nenaučíš, potom to bude těžší a těžší...

 ■ vyzvat dítě, aby se přidalo k vám v hledání řešení

 ■ zapsat všechny nápady – bez hodnocení

 ■ společně se dohodnout, na nápadech, které se vám líbí a které ne, a jak 
ty vhodné uvést do praxe

Práce se třídou – vedení třídnických hodin
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Z téže knihy uvádím konkrétní příspěvek učitelky ze speciální školy, kam 
chodí děti fyzicky či psychicky zneužívané. Myslím, že poznáváme reakce 
našich žáků

Na otázku pedagožky, co je na rvačkách tak fascinuje, žáci odpovídali: pom-
sta – nejčastější tvrzení, dostat někoho do problémů, někoho naštvat, facky 
a rvačky jsou zábava, už si k tobě nic nedovolí, prostě to tak cítím, začnou si 
první, v hodině je pěkná nuda – i učitele, někoho rozčilit, je prima být drsný.

Tato činnost žáky pořádně rozparádila. Pak jsem se zeptala, co je na rvačkách 
špatného: když se rvačka skončí, tak se necítíš dobře vůči kamarádovi, můžeš 
se dostat do problémů, učitel má pak špatnou náladu, můžeš někomu ublížit, 
můžou tě vyhodit ze školy, moc se toho nenaučíš, mohlo by z toho vzniknout 
něco horšího, někdo ti může ublížit.

Za další se třída s učitelkou pustila do možných řešení: vyjít na chvíli na chod-
bu a uklidnit se, praštit ho, odejít pryč, dupat po zemi, v rukou mačkat gu-
mový balónek, zlomit klacek, zavolat jeho matce, nechat je, ať se porvou, ale 
někde, kde nebudou jiní lidé, žalovat učiteli, přesednout si, říct mu, ať tě nechá 
na pokoji, poslat ho k řediteli, nechat ho napsat 100krát určitou větu, nechat ho 
olizovat podlahu, každý ho jednou praští, dávat hodným žákům malé dárečky, 
něco ošklivého mu napsat, říct mu něco hezkého, aby se zastyděl.

 Poté, co jsme sepsali 18 položek, se pedagožka k některým z nich vyjádřila. 
Asi po čtvrthodinové diskuzi, kdy byly společně vymyšleny nějaké další 
návrhy, se nakonec všichni dohodli, že si do svého sešitu napíší:  ŽÁDNÉ 
URÁŽKY, ŽÁDNÉ NADÁVKY, NEŽALUJ, POKUD NĚKDO NENAPADNE PŘÍMO TEBE, 
ŽÁDNÉ KOPÁNÍ A BITÍ, POUŽIJ SVÁ VLASTNÍ ŘEŠENÍ. . . 

A tady jsou dosažené výsledky: žák, který je nejvýbušnější ze třídy jde několikrát 
ze třídy a vždy zůstane stát ve dveřích, aby nic nezmeškal, až je klidnější, jde si 
sednout dozadu do lavice a po pár minutách se zase přidá ke třídě.  Pedagožka 
často slýchá: Petře, pojď se přesadit. Petrovi se časté přesedání líbí.  Dvakrát 
žák dupal po zemi.  Když někdo někoho urazí, třída jednotně zvolá: Pravidlo jed-
na! Pravidlo dvě! Ten kdo někoho urazil, musí pravidla nahlas přečíst. Byla bych 
šťastná, říká učitelka, kdybych mohla říct, že mi tento postup připadal hned 
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automatický, trvalo to dlouho a vyžádalo si to mnohé úsilí.
I pro třídnickou hodinu platí chvála, chvála, chvála. Za všechny dobré návrhy 

řešení žáka chválíme, za méně dobré neurážíme, ale vysvětlíme, proč se nedají 
použít. Ovšem i chvála může být i nevhodná, vytvářející závislost na souhlasu 
a soudu jiných. Např.: výborný postřeh, to se pozná inteligentní žák nebo vy-
myslel jsi to perfektně, ty jsi ale šikovný. Na druhé straně je chvála, která na-
pomáhá dítěti vidět jeho vlastní dovednosti a úspěchy: např. to chce asi hodně 
sebezapření, když se dokážeš v tomhle sebeovládanou a máš přitom problém 
s výbušnou povahou.

Velmi důležité je v třídnických i jiných hodinách, když vedeme žáky tak, aby 
nebyli „vsunuti do své role“. To znamená, měli bychom jim ukazovat jejich klad-
né stránky, i ve chvílích, kdy řešíme jejich problém s nevhodným chováním. 
Měli by být uvedeni do situací, kdy uvidí sami sebe v jiném světle. Žák by měl 
slyšet, jak o něm mluvíme pozitivně. My učitelé bychom se měli chovat tako-
vým způsobem, který bychom rádi viděli i u žáků. Připomínejme žákům jejich 
úspěchy z minulosti, stanovme svá očekávání a vyjádřeme své pocity.

Třídnické hodiny patří do intervenčních aktivit, které by měly kladně a cíleně 
ovlivnit dítě, žáka. Činnost učitele by měla směřovat k cíli, kterým je prospěch 
dítěte. Obecně tedy jde o to, že se intervencí snažíme změnit chování, jednání, 
prožívání dítěte, jeho vzdělávací výsledky, sociální vztahy, patrně i osobnostní 
charakteristiky, kompetence apod. Částečně postupujeme s rozmyslem – jak 
jsme si ukázali na předešlých příkladech. Musíme ale počítat s tím, co je řečeno 
ve větě profesora Matějčka, která platí všem vychovatelům a rodičům: Nejvíc 
vychováváme, když nevychováváme. Proto také učitelé, kteří prohlašují, že 
vychovává rodina a ne škola, neví asi nic o této skryté části svého působení 
a  o svém přínosu.

Při intervenci není možné zůstávat u obecných doporučení, ale intervence 
musí být víceméně konkrétní. Vždy záleží na konkrétních souvislostech.

Doménou učitelů – speciálních pedagogů je reedukace, neboli změna zlo-
zvyku, něčeho, co je zažito a naučeno špatně. Proto třídnické hodiny, které 
vede učitel sám bez účasti psychologa by měly být vedeny tak, aby neublížily, 
prospěly a popřípadě změnily chování našich žáků. Protože speciální pedagog 

Práce se třídou – vedení třídnických hodin
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dokáže převádět nejlépe nálezy lékařů a psychologů do konkrétní pedagogické 
praxe, je důležité přesné nastudování lékařských zpráv o žácích, pevná spo-
lupráce se školním psychologem a hlavně využití dovednosti vcítění, která by 
měla být každému z nás dána.

V letošním školním roce jsem začala vyučovat na naší škole dramatický 
kroužek, říkáme mu Divadelní. Žáci mají slíbeno, že si každý vyrobí svou loutku, 
maňáska a také si pokusí něco ušít na sebe pro živou divadelní hru nebo scén-
ku. Již během prvních úterních setkání jsem zjistila, že jsou pevně napojené 
významově na třídnické hodiny. Mezi klíčové metody dramatické výchovy totiž 
patří dramatická hra a improvizace. Obojí přivádí děti do fiktivně navozených 
situací, které mohou řešit buď za sebe – simulace – nebo za někoho jiného – hra 
v roli. Děti tady mají možnost si nanečisto prozkoumat některé životní situace 
a mezilidské vztahy a učit se v nich orientovat. Tím, že se děti vžívají do role 
někoho jiného, vžívají se také do jeho emocí, citů. Děti se učí rozlišovat emoce 
dobré a špatné, a protože se vše děje jen jako fikce – jen jako, dítě je v roli 
někoho jiného, dochází ke kontrolovanému uvolnění negativních emocí, které 
některé z dětí skutečně prožívají. Tak se dá říct, že dramatická výchova je přímo 
metoda, jak může učitel rozvíjet a formovat city dětí.

Dalšími souvisejícími tématy, která by mohla doplnit téma třídnických ho-
din, jsou kapitoly z knihy Pedagogická intervence u žáků ZŠ, již jsem použila 
při vyhledávání různých typů aktivit při vedení třídnických hodin. Zde se píše 
o tzv. resilientních třídách. Resilientní třídy fungují ve smyslu podpory jed-
notlivce prostřednictvím celku. V těchto třídách jsou vyučováni žáci, kteří by 
s ohledem na různorodé obtíže pravděpodobně v jiných kolektivech neuspěli, 
možná dokonce propadli nebo byli vyloučeni ze studia. Resilientní jedinci jsou 
ti, kteří v životě uspějí a zvládnou nároky školy, práce, rodiny apod., ač to mnozí 
neočekávají a životní podmínky tomu nenasvědčují. Na naší škole pracujeme 
s těmito žáky v několika třídách, především se žáky se syndromem ADHD.
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Vymezení pojmu

Odměna a trest patří mezi nejpoužívanější a nejstarší prostředky výchovy, 
které vedou k modifikaci chování. V případě odměňovaných reakcí se činnosti 
posilují, a proto se vyskytují častěji, naopak trestané slábnou. (Hartl, Hartlová, 
2004, s. 367)

Odměny a tresty patří mezi vnější činitele motivace nejúčinnější v počátku 
mladšího školního věku, starší žák si již sám klade jisté nároky a prosazuje svůj 
zájem, tím se u něj formuje vnitřní systém motivace.

Trest

Trest je považován za jednu z negativních forem působení na žáka – jedná se 
o následek toho, že žák nesplnil nebo splnil s nepřesnostmi uložené požadavky.

Funkce trestu je informační (konstatování nesprávnosti v chování či školní 
práci) i motivační (navození motivačního konfliktu u žáka, prožitku neúspěchu, 
frustrace). Sám žák může v trestu spatřit i vyjádření negativního osobního vz-
tahu (projev osobní nedůvěry, vyjádření neperspektivnosti vztahu) učitele či 
rodiče k sobě.

 Na základě různých studií se lze domnívat, že trestání má různou účinnost. 
Okamžitý, důsledný a nevyhnutelný trest potlačuje nechtěné chování. Pokud 
uvidíme, jak si dítě hraje se sirkami, křikneme na něj a ono je s největší 

Systém hodnocení ve škole
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pravděpodobností položí – trest se tak může stát dobrým odstrašujícím 
prostředkem (Kassin, 2007, s.184).

Odměna

Odměna je naopak jednou z forem pozitivního motivačního působení na žáka 
ve škole i doma – je následkem toho, že žák dobře splnil uložené požadavky 
nebo něco dobře vykonal z vlastní iniciativy.

Funkce odměny je informační (konstatování správnosti chování, postupu, 
výsledku) a motivační (navozuje u žáka prožitek úspěchu, radosti, chuti do další 
práce, zvyšuje pravděpodobnost, že žák se pokusí tuto činnost zopakovat). Žák 
v odměně vidí ještě třetí funkci (vyjádření pozitivního osobního vztahu učitele, 
či rodiče k sobě, projev osobní důvěry, vyjádření perspektivnosti vztahu). 
Odměna může mít řadu podob (pohlazení, souhlas, pochvala, využití a rozvíjení 
žákovy myšlenky v hodině, dávání ostatním za vzor, poskytnutí volnosti k sa-
mostatné volbě další činnosti, písemné ocenění, předání daru či peněžní částky 
atd.) (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s.145).

Odměna je daleko vhodnější a účinnější metoda výchovy; trest může špatné 
chování jen zastavit, ale odměna buduje to správné.

„Zařiďte věci tak, aby je dítě udělalo dobře, a za to je výrazně pochvalte. – 
Nedopusťte však, aby udělalo něco špatně, a vy jste je za to museli trestat.“ 
(Matějček, 2000, s. 30).

Zásady užívání odměn a trestů

Užívání odměn i trestů vyžaduje dodržování určitých zásad a neméně důležitá 
je důslednost.
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Zásady:

 ■ Společné stanovení pravidel (zapojení žáků), která budou přesně určovat, 
jaký trest a jakou odměnu žák dostane za určité chování.

 ■ Jasná a přesná kritéria – spravedlnost.

 ■ Přiměřenost k osobnosti a věku žáka, k rozsahu závažnosti.

 ■ Správný čas udělení odměny či trestu. Odměny, především pochvaly, 
by měly být uděleny bezprostředně po činu. Hlavně u menších dětí (či 
dětí s nižším intelektem) platí, že oddálenou pochvalu neprožívají jako 
následek hodnoceného činu. Naopak tresty by neměly být udělovány 
okamžitě, především pokud je vychovatel v afektu, ale s rozvahou a kli-
dem. 

 ■ Srozumitelnost – důkladné vysvětlení příčiny odměny či trestu žákovi 
(proč je odměňován či trestán).

 ■ Přiměřená frekvence pochval i trestů. (U odměn zpočátku raději drob-
nosti.)

 ■ Důslednost a jednotnost v tom, co má být odměněno či potrestáno.

 ■ Předcházení stereotypu – soustava výchovných (motivačních) prostředků 
by měla být rozmanitá a členitá.

 ■ Vztah mezi učitelem a žákem – spravedlnost a schopnost odpouštět. 
„K trestu patří odpuštění“. „Odpuštění není odměna, ale osvobození 
od napětí z očekávaného trestu“ (Matějček,2000, s. 95 -96).

 ■ Zásady humanismu a demokracie – nezneužívání svého postavení.

Systém hodnocení ve škole
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Při užívání odměn i trestů je nutné vycházet z individuality jednotlivého 
žáka, je nutné své žáky dobře znát, jejich hodnocení pak bude mnohem 
účinnější a spravedlivější.

Žáci jako děti a pedagogové jako dospělí mají kromě povinností také svá 
práva. Proto při ukládání odměny nebo trestu musíme tato práva respektovat. 
Z toho vyplývá, že trest by měl patřit na poslední místo v řešení problémů.

Klasifikační řád
Ve školství jsou odměny a tresty zakotveny v klasifikačním řádu, který je více 

specifikuje.
Klasifikační řád je součástí povinné dokumentace školy, vychází ze zákonů 

a pro školu je závazný. Obsahem a cílem tohoto dokumentu je hodnocení žáků 
v rovině vzdělaností i chování. Vymezuje nejen pravidla pro hodnocení, ale 
i zásady klasifikace a získávání jejich podkladů.

Klasifikační řád

Ve školství jsou odměny a tresty zakotveny v klasifikačním řádu, který je více 
specifikuje.

Klasifikační řád je součástí povinné dokumentace školy, vychází ze zákonů 
a pro školu je závazný. Obsahem a cílem tohoto dokumentu je hodnocení žáků 
v rovině vzdělaností i chování. Vymezuje nejen pravidla pro hodnocení, ale 
i zásady klasifikace a získávání jejich podkladů.

Hodnocení výsledků vzdělávání

V průběhu školního roku dostává žák i zákonný zástupce zpětnou vazbu 
od učitele v podobě známek či jiného hodnocení. Každé pololetí škola vydává 
vysvědčení (za 1. pololetí lze vydat pouze výpis z vysvědčení). Hodnocení je zde 
vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů.

(Klasifikační řád, 2005)
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Klasifikace chování

Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po domluvě s ostatními vyučujícími 
ve třídě a rozhoduje o ní ředitel po projednání na pedagogické radě. Určujícím 
faktorem je dodržování pravidel chování, která stanovuje školní řád.

Stupně chování:

Stupeň 1 – velmi dobré

žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a je aktivní při jejich dodržování, 
přispívá k pozitivnímu sociálnímu klimatu třídy i celé školy; méně závažné 
přestupky jsou pouze ojedinělé

Stupeň 2 – uspokojivé

žák se dopustí závažného přestupku, opakovaně se dopouští dalších 
přestupků, narušuje sociální klima třídy i školy

Stupeň 3 – neuspokojivé

chování žáka je v rozporu s pravidly chování i školním řádem, stále se dopouští 
závažných přestupků, záměrně narušuje činnost kolektivu a ohrožuje výchovu 
ostatních žáků (Klasifikační řád, 2005)

Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Hodnocení úrovně dosažených vzdělávacích výsledků vychází z požadavků 
Rámcového vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu.

Systém hodnocení ve škole
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Stupně hodnocení:

Stupeň 1 – výborný

žák je aktivní, má kladný vztah k činnosti, pracuje tvořivě, samostatně, ov-
ládá požadované poznatky, pojmy a vzájemné vztahy, své znalosti je schopen 
prakticky aplikovat; výsledky jeho činností jsou kvalitní, jen s drobnými ne-
dostatky

Stupeň 2 – chvalitebný

žák je aktivní, má kladný vztah k činnosti, pracuje tvořivě, obvykle samostatně, 
ovládá poznatky, pojmy i vzájemné vztahy, v aplikaci znalostí se objevují nepod-
statné nedostatky

Stupeň 3 – dobrý

žák má ve vztahu k práci a činnosti menší výkyvy, také v osvojených zna-
lostech má mezery, při aplikaci se objevují nedostatky, které s pomocí učitele 
dokáže opravit, v kvalitě výsledků se projevují častější nedostatky

Stupeň 4 – dostatečný

žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, je nesamostatný, v osvojených zna-
lostech má závažné mezery, při aplikaci poznatků potřebuje soustavnou pomoc 
učitele, v kvalitě výsledků jsou závažné nedostatky, které dokáže opravit jen 
s pomocí učitele

Stupeň 5 – nedostatečný

žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, je pasivní, v osvojených znalostech 
má závažné a značné mezery, kvalita výsledků má vážné nedostatky, které není 
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Výchovná opatření 

Veškerá výchovná opatření vychází z § 31 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., 
a jsou to pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Všechna výchovná 
opatření může udělit třídní učitel nebo ředitel školy.

Pochvaly a ocenění:

 ■  pochvala ředitele školy,
 ■ cena roku,
 ■ pamětní list absolventa školy,
 ■ pochvala třídního učitele.

Kázeňská opatření:

 ■ napomenutí třídního učitele,
 ■ důtka třídního učitele,
 ■ důtka ředitele školy.

Udělení výchovných opatření společně s důvody je nutno prokazatelně sdělit 
žákovi i jeho zákonnému zástupci a zaznamenává se do dokumentace žáka

(Školsky zákon, § 31, 2005).
Klasifikační řád jednotlivých škol se může v nějakých detailech lišit, ale stěžejní 

body vychází ze zákona. Každá škola si může vypracovat doplňkové hodnocení 
v podobě třídnických systémů.

Třídnické systémy hodnocení

Pro průběžnou motivaci a následné hodnocení žáků se ve školní praxi využívají 
různé formy, od klasifikace, přes bodové hodnocení, slovní hodnocení, až po se-

Systém hodnocení ve škole
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behodnocení žáků. 
Zpočátku je doporučeno žáky odměňovat častěji, postupně je však do-

bré prodlužovat čas získání bodů, zvýšení nároků a omezení dohledu. Tím 
podpoříme zejména rozvoj vnitřní motivace.

Pozitivní posilování

Pozitivní posilování (zpevňování) žádoucího chování se ve třídě nedá ničím 
nahradit. Touto strategií dosáhneme nejen změny chování žáka, ale i budování 
jeho sebeúcty a respektu. Je třeba „nachytat žáka, když je hodný“, dát mu na-
jevo, že jsme si toho všimli a pochválit jej. (Riefová, 1999, s. 32)

Mezi způsoby odměňování žáků lze zahrnout:

 ■ drobné odměny (samolepky, obrázky, sladkosti), 

 ■ privilegia (postavení žáka – předseda třídy, účast na školním parlamentu, 
vykonávání určité práce (o něco se starat), zodpovědnost za třídní knihu, 
příprava pomůcek na vyučování, vedoucí role ve hře, kapitán družstva),

 ■ možnost volby činnosti (čtení, práce s počítačem, kresba, hra, relaxace),

 ■ práci s netradičními materiály nebo speciálními technikami (hry s loutka-
mi),

 ■ vystavení žákovské práce na viditelném místě,

 ■ exkurze, sportovní vyžití dle návrhu žáka (žáků),

 ■ zavedení „pracovního deníku” neboli „portfolia”, do něhož se zakládají 
i sebemenší práce, za které lze udělovat body (samostatnost, úprava, 
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Systém hodnocení ve škole

originální složka) a později je přeměnit na odměnu,

 ■ zrušení špatné známky ze zkoušení – možnost opravy,

 ■ možnost vynechání úkolu podle žákova výběru,

 ■ výjimečné zrušení domácího úkolu,

 ■ individuální poslech hudby (MP3 či mobil),

 ■ zařazování aktivizačních úkolů do vyučování: „Kolik zvířat vyjmenuješ 
za minutu?”,

 ■ přinesení věci dle vlastního výběru do třídy nebo předvedení něčeho 
osobně významného před třídou (sbírky, sportovní trofeje).

Zásadní roli však hraje vyučující, který nejen nastavuje pravidla pro hodno-
cení, ale také povzbuzuje žáky k vytváření a dodržování společných pravidel 
a hodnot a to jak v kolektivu třídy, tak i v osobních vztazích mezi spolužáky.

Vedle formálního hodnocení vycházejícího z pravidel určených v klasifikačním 
řádu se ve třídách mohou uplatnit i třídní systémy hodnocení žáků. Jejich výcho-
diskem pro hodnocení je stanovení pravidel, která mají podobu třídní dohody – 
jedná se o určitý způsob bodování, který v sobě zahrnuje krátkodobé i dlouho-
dobé motivační prvky. Takový systém je přizpůsoben aktuálním potřebám dané 
třídy (žáka), aby poskytoval okamžitou zpětnou vazbu a plnil motivační funkci.

Příklady motivačních systémů ve třídě

Níže uvedené motivační systémy byly využité v praxi, ale vždy je nutné zvážit 
konkrétní kolektiv a z jeho individuálních zvláštností vycházet.
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Pobídky (incentivy) při vyučování:

Sbírání bodů, lístků nebo hracích peněz za vhodné chování či dobrou práci, 
za které se po určitém časovém úseku přichází odměna. Žák si pak od pedagoga 
může dostat nebo „koupit“ drobné hračky, věci či různé výsady. (Riefová, 1999)

Možné varianty:

Jedná se o posilování pozitivních způsobů chování – to je odměněno body, 
za problémové chování a konflikty se body nestrhávají. Správné chování se 
boduje průběžně po celý den, body jsou zapisovány do tabulky na nástěnku 
a vyhodnocovány průběžně každý týden a také pololetně.

Při čtverečkovém systému dostává každý žák na počátku týdne pět 
čtverečků jako odměnu za předpokládané vhodné chování. Za porušení 
pravidel během dne přichází o jeden čtvereček. Za určitý počet čtverečků 
je získána drobná odměna, při větším počtu pochvala do žákovské knížky.

Kuličky či žetony sbírá žák do nádoby za žádoucí chování nebo dobře vyko-
nanou práci. Jakmile je nádoba plná, uspořádáme s třídou oslavu dle výběru 
vítězného žáka (vycházka, návštěva kina, diskotéka) (Riefová, 1999).

Soutěž „Sbírání pokladu (drahokamů)“ se osvědčila zejména u mladších 
dětí prvního stupně. Děti jsou hravou formou motivovány ke sbírání pokladu 
– drahokamů (PET víček) do své pokladnice (lahve) a nenásilnou formou 
vedeny k adaptaci na školní prostředí a pravidla. Při pozitivním chování, ak-
tivním zapojení do výuky získává žák příslušný počet drahokamů do poklad-
nice. V případě negativních reakcí ze svého pokladu odevzdá jeden či více 
drahokamů dle závažnosti situace. Vyhodnocení probíhá jednou měsíčně, 
odměnou bývá malá drobnost a pochvala do deníčku či žákovské knížky.
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Asertivní kázeň:

Barevně kódované karty fungují podobně jako ve sportu. Každý den začíná 
žák s čistým štítem – jednotnou barevnou kartou. Určitá barva napomíná, 
upozorňuje na riziko porušení pravidla a jiná už označuje porušení a přirozeně 
jeho důsledky (změnou barvy se důsledky stupňují). Velmi účinné bývá, když 
sami žáci si stanoví důsledky za porušení pravidel. Karty se ukládají na nástěnku, 
do kapsáře nebo přímo žákovi tak, aby nenarušily chod výuky (Riefová, 1999).

Systém „Vláček“ (pozitivní motivace) a „Vykřičník“ (výstraha) je využíván 
u starších žáků prvního stupně. Oba archy mají žáci viditelně vyvěšeny 
ve třídě. Při aktivním přístupu – splnění úkolu, vzorném chování si žák vy-
maluje jeden dílek vláčku, který obsahuje čtyři čtvercové plochy po dvaceti 
čtverečcích. Při vybarvení každého úseku získává žák pochvalu do deníčku 
a drobnou odměnu formou sladkosti. Pokud žák vybarví všechny čtyři 
čtvercové plochy, získává velkou pochvalu do žákovské knížky a větší 
odměnu. Tento pozitivně motivovaný systém doplňuje systém sankce – výst-
rahy „Vykřičník“, který si žák černě vymaluje, pokud se dopustí prohřešku 
proti pravidlům třídy např. agrese proti spolužákovi, nevhodnému chování k 
vyučující, závažného nedostatku ve školní práci (neplnění domácí přípravy).

Označené karty lze využít zejména u žáka, kterého je třeba sledovat, jako 
okamžité sdělení pro rodiče. Karta je každodenně označována určitým písme-
nem či symbolem podle jeho chování. Například písmeno A – velmi dobré cho-
vání, skvělý den; E – dnes se nám vůbec nedařilo (Riefová, 1999).

Barevná karta či slovní sdělení slouží také jako komunikace mezi školou 
a  rodiči. Karta, formulář se sdělením pak říká, jak hodnotíme žákovo chování 
za celý den či týden. Žák formulář předloží doma rodičům, nechá podepsat 
a donese zpět do školy (Riefová, 1999).
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„Finanční” odměny a tresty za chování

Jako peníze fungují články nebo žetony, kdy každá barva má svoji hodnotu. 
Pedagog žákům za žádoucí chování „platí“ následujícími způsoby: a) odměnu 
získá celá třída; b) odměna pro jednotlivce za plnění práce; c) odměna pro 
skupinky za spolupráci. Při přestupcích je žák pokutován. V pravidelném inter-
valu (týden) si může žák za peníze „koupit“ nějaké dobroty či výsady (Riefová, 
1999).

Při porušení pravidel třídy je žák upozorněn formou výstrahy – jeho 
jméno je napsáno na tabuli. Při opakovaném přestupku se uděluje další 
výstraha formou čárky. Při udělení tří výstražných čárek za den, žák ztrácí 
nárok na žeton se symbolem smajlíka. Při závažném problému jeden žeton 
odevzdává. Za příslušný počet žetonů si žáci „nakupují“ drobné odměny 
ve formě sladkostí, nebo si je šetří na odměny větší. Za určitý počet žetonů 
se žáci účastní výběrové školní akce ve formě výletu.

Smlouva se žákem. Tato dohoda má písemnou podobu a specifikuje očekávané 
chování od žáka a případnou odměnu či sankci. Může mít podobu tabulky, 
do níž pedagog nalepuje obrázky za žádoucí chování. Dle rozsahu poruchy cho-
vání blíže určujeme četnost zaznamenávání určitého projevu v chování. Pro 
doplnění smysluplnosti tabulky vytvoříme se žákem smlouvu, která blíže určí, 
za jaký časový úsek lze dosáhnout dané odměny, a oba účastníci smlouvy se 
podepíší (Riefová, 1999).

Třídnické systémy lze kombinovat nebo si je upravit dle konkrétních potřeb. 
Pro žáky je nutné, aby pro ně byly srozumitelné a čitelné. Při jejich tvorbě nám 
mohou žáci pomoci – stanou se spoluautory.
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Vytváření úspěšného partnerství mezi školou a rodiči

Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je komunikace a spolu-
práce s rodiči, nebo jejich právními zástupci. Jde o složitý proces, který klade 
vysoké požadavky na všechny pracovníky školy.

Tradiční formy komunikace a zapojení rodičů

Podcenění strategického partnerství

Školy se většinou soustřeďují na formální komunikaci a následnou spoluprá-
ci s rodiči a podceňují možnosti neformálního setkávání s rodiči a veřejností 
vůbec. Ani jedna ze stran neříkají, v čem si mohou být prospěšní a vzájemně si 
pomáhat v naplňování vlastních cílů.

Partnerství vzniká z důvěry

Každý partnerský vztah je ovšem vytvořen na základě důvěry ke schopnostem 
druhého. Proto je třeba vytvořit na škole atmosféru, která bude tuto důvěru 
podporovat. Rodiče mohou být zapojeni do speciálních programů jako konzul-

Možnosti komunikace mezi školou a rodinou
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tanti (odborníci ve své profesi), mohou pomáhat při opravách a zlepšeních 
na škole nebo konat dobrovolný dohled při sportovních a kulturních akcích. 
Od některých lze získat finanční podporu projektu.

Definování odpovědnosti

V rámci tohoto definování je potřeba získat, zaměstnat či pověřit člověka. 
Tato činnost je jednou z důležitých úkolů komunitního koordinátora.

Spolupráci s rodiči lze rozdělit do tří oblastí: (1)

 ■ Oblast ekonomická – poskytují škole právní pomoc i finanční prostředky

 ■ Oblast výchovně – vzdělávacího procesu

 ▪ odpolední kroužky pro rodiče a děti (logopedický, keramický, výtvar-
ný, literárně – dramatický, pohybově – taneční apod.) – dávají nový 
rozměr poznání dětí i jejich rodičů 

 ■ Oblast evaluační

 ▪ konzultace s pedagogy ohledně vzdělávacích problémů konzultace 
ohledně doporučených vyšetření (PPP, psycholog, výchovný poradce)

 ▪ 2 – 3x/rok možnost konzultovat individuálně evaluační záznamy 
o vzdělávacích pokrocích žáků

 ▪ spolupráce při zpracování individuálních plánů práce s dětmi 
s odloženou povinnou školní docházkou, i s nadanými dětmi
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Netradiční formy komunikace a zapojení rodičů

Forem komunikace, předávání informací a spolupráce je několik. K předávání 
informací, komunikaci a spolupráci již nestačí ústní sdělení na třídních schůzkách 
či nástěnka při hlavním vchodu školy, ale také je nutné umět využívat počítač. 
Webové stránky školy a e-mailová pošta, to je realita těchto dnů. K tomu přidat 
mobilní telefon jak pro hovory, tak pro krátké textové zprávy (sms). Začít vy-
dávat školní noviny a informační letáky, pořádat pro rodiče semináře, třídní 
schůzky vést jiným způsobem, než na jaký je většina rodičovské veřejnosti 
zvyklá, zapojit rodiče do třídních či školních projektů. (1)

Příručka pro rodiče

Příručka rodiče seznamuje se vzdělávací filozofií školy a jejími vzdělávacími 
a výchovnými cíli, popisuje organizační členění školy s jasně definovanými úkoly 
jednotlivých složek (s čím se obracet na ředitele, jak se zapojit do aktivit sdružení 
rodičů atd.). Jsou zde popsána všechna pravidla a předpisy, včetně návodu, jak 
řešit krizové záležitosti, stejně jako pravidla pro telefonní kontakt se školou. 
Nejpodstatnější část dokumentu tvoří důkladný, ale čitelně zpracovaný popis 
vzdělávacího programu na jednotlivých stupních školy, včetně používaných me-
tod výuky, kritérií hodnocení a pravidel pro zadávání a zpracovávání domácích 
úkolů.

Ranní kávička

Reprezentant vedení školy pozve v pravidelných intervalech a čase (např. 
jednou měsíčně, jednou za čtvrt roku apod.) rodiče k neformálnímu pohovoru 
na jakékoli téma. Setkání se uskutečňují na frekventovaném místě školy, kterým 
prochází většina rodičů (vestibul, prostor před školní jídelnou). 
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Přivítání nových rodičů

Pod tímto označením se skrývá řada různých aktivit směřujících k tomu, aby 
rodiče nových žáků (nově příchozích či prvňáčků) cítili ve škole přátelskou at-
mosféru a nebáli se vstupovat do kontaktu a spolupracovat s ostatními členy 
„komunity jejich školy.“

Způsoby komunikace školy s rodiči

Setkání tváří v tvář

Většina lidí dává přednost osobnímu rozhovoru. Ten má oproti ostatním 
způsobům komunikace několik výhod. Otevírá dveře k oboustranné výměně 
informací, umožňuje okamžitě reagovat na otázky, vysvětlit nedorozumění 
a získat zpětnou vazbu. Účastníci komunikace tímto způsobem také získávají 
více informací pomocí neverbální komunikace, kterou představují například 
gesta, tón hlasu, mimika. 

Tento druh komunikace je vhodné používat v případech, že zpráva, kterou 
potřebujete partnerovi předat, se ho přímo týká nebo ho nějakým způsobem 
ovlivní. Osobně si s člověkem promluvte i tehdy, když potřebujete jeho 
okamžitou zpětnou vazbu.

Pravidla osobního rozhovoru:

 ■ věnujte člověku, se kterým komunikujete, plnou pozornost

 ■  aktivně naslouchejte

 ■ dávejte vždy upřímné, přímé a srozumitelné odpovědi
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Při osobním rozhovoru se vyhněte těmto chybám:

 ■ neudělejte z dialogu monolog, žádejte o zpětnou vazbu a diskutujte

 ■ nezvedejte telefon

Korespondence

Když není vhodné nebo možné se s partnerem setkat osobně, používá se 
písemné komunikace, jako jsou dopisy či vzkazy. Výhodou písemné komunikace 
je, že vytváří trvalý záznam a dovoluje vám uchovat si informace pro budoucí 
použití. Je nevyhnutelná v situacích, kdy si něco dohodnete a potřebujete 
o tom písemný důkaz. Písemná komunikace však často působí až příliš formálně 
a neosobně. Abyste předešli nedorozuměním, je třeba jít přímo k věci, psát co 
nejstručněji, ale srozumitelně.

Pravidla písemné komunikace:

 ■ zajistěte, aby měl příjemce dostatek času na odpověď i na její odeslání

 ■ pište stručně, vždy vytvořte koncept a než ho přepíšete “načisto”, 
zredukujte všechna nepodstatná slova

 ■ pozorně si dokument přečtěte těsně předtím, než ho odešlete;  
předejdete tak chybám
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Tomuto druhu komunikace se vyhýbejte v následujících případech:

 ■ Když o sobě víte, že vám písemný projev dělá problémy. Dopisy plné chyb 
vás nepředstavují zrovna v pozitivním světle.

 ■ KIdyž daná informace volá po brzkém vyřízení. Tehdy raději využijte 
telefonický nebo osobní kontakt.

E-mailová komunikace

E-mail je v současnosti převládající metodou komunikace v profesionálním 
styku: je rychlý, flexibilní, spolehlivý a nenákladný. K hlavním výhodám tohoto 
druhu zprostředkování informací patří fakt, že e-maily je možné přijímat a 
odesílat prakticky kdykoli. Navzdory tomu, že e-mail je velmi rozšířený, není rad-
no automaticky předpokládat, že přístup k němu má každý. Jde také o relativně 
nový způsob komunikace, proto ještě nebyly vytvořeny standardy a pravidla, 
lidé si tedy vytvářejí vlastní styly, což může být v některých případech matoucí. 
Největší výzvou a rizikem při používání e-mailové komunikace je, že e-maily 
nejsou úplně důvěrné. Informace uchované na serverech nejsou stoprocentně 
chráněny před nežádoucím únikem.

Pedagogičtí pracovníci se neustále snaží spolupráci s rodiči rozvíjet, neboť je 
to důležitý základní a nezastupitelný nástroj jednotného výchovného působení 
rodičů a školy při výchově.

Pravidelně jsou svolávány třídní schůzky nebo konzultační hodiny, při kterých 
mají rodiče právo uplatňovat své připomínky a návrhy prostřednictvím zápisu 
z třídní schůzky. Kromě třídních schůzek mají rodiče možnost se informovat 
i po předchozí dohodě s vyučujícími a zásadně mimo vyučování, je lépe si 
schůzku domluvit předem.
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Komunikace mezi školou a rodiči

Forem komunikace, předávání informací a spolupráce je několik. K předávání 
informací, komunikaci a spolupráci již nestačí ústní sdělení na třídních schůzkách 
či nástěnka při hlavním vchodu školy, ale také je nutné umět využívat počítač. 
Webové stránky školy a e-mailová pošta, to je realita těchto dnů. K tomu přidat 
mobilní telefon jak pro hovory, tak pro krátké textové zprávy. Začít vydávat 
školní noviny a informační letáky, pořádat pro rodiče semináře, třídní schůzky 
vést jiným způsobem, než na které je většina rodičovské veřejnosti zvyklá, za-
pojit rodiče do třídních či školních projektů. Nechme rodiče nahlédnout pod 
pokličku českého školství.

Webové stránky

Při prvním otevření stránek školy si rodič povšimne grafiky a jejich členění. Již 
tento moment může rodiče přesvědčit o tom, zda má dál listovat. Grafika musí 
být nenásilná, barevná tak, aby naznačila, že vzdělávání žáků není černobílé. 
Členění webových stránek do jednotlivých sekcí musí být přehledné. Je nutné 
vytvořit si takové škatulky, které budou jasně pojmenovatelné (např. učitel, 
rodič, žák nebo třídy, učebny, školní jídelna, školní družina, využití volného času, 
kontakty apod.).

Další podmínkou je aktuálnost webových stránek. Několik týdnů či měsíců 
stará informace nevěští nic dobrého. Je vhodné, aby přes webové stránky školy 
fungovalo objednávání obědů, aby zde byly umístěny rozvrhy jednotlivých tříd 
plus případné změny rozvrhu pro školní dny (suplování), dále pak kalendári-
um – jak celoškolní, tak i jednotlivých tříd, jídelní lístek minimálně na týden 
dopředu apod. Dalším znakem, že škola je skutečně aktivní, jsou fotogalerie 
z nejrůznějších akcí, pořádaných samotnou školou.

Pokud se na webových stránkách budou nacházet např. zadávané domácí 
úkoly či pracovní listy. Se svými příspěvky pak musí přidat ruku k dílu všichni 
pedagogičtí zaměstnanci včetně samotného vedení školy.

Možnosti komunikace mezi školou a rodinou
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Nástěnka

Pokud se rodič rozhodne na základě kvalitních webových stránek, že danou 
školu navštíví, první, co ho zaujme, mimo prostředí, ve kterém se škola nach-
ází, a samozřejmě samotné budovy, bude to, jakou roli zde plní nástěnky. Zda 
jsou skutečně informačním prostředníkem mezi školou a rodičem či pouhou 
vý-zdobní vitrínou, ze které se jako rodič nic nedozví.

Opět je nutná základní informovanost ve smyslu, co je to za školu, co je jejím 
hlavním cílem, kontakty, aktuální informace o tom, co se v následujících dnech 
bude na škole dít apod. Nástěnek s těmito základními informacemi nesmí být 
více než dvě. 

Informační leták

Dnešní doba je založená na reklamě. Většina institucí či firem se určitým 
způsobem prezentuje. Stejně tak je potřeba, aby to dělaly i školy. Proč? Musí 
se dostat do povědomí široké veřejnosti. Někdo by sice mohl namítnout, že se 
jedná o mrhání peněz, nicméně ve výsledném efektu tomu tak není. Zde už to 
může být o spolupráci mezi školou a rodiči. Oslovme rodiče, zda by nemohli 
osobně nebo přes své známe pomoci s výrobou takového letáku.

V ojedinělých případech můžeme též získat sponzora, který výrobu 
informačního letáku finančně zajistí. Co by měl takový leták obsahovat? Opět 
základní pilíře, na kterých je vzdělávání žáků ve škole postaveno. Dále pak 
organizační záležitosti, týkající se školního roku. Nesmí se opomenout na kon-
takty na všechny pedagogické zaměstnance a na vedoucí dalších provozů, ať 
na školníka či vedoucí školní jídelny. Je nutné zvolit grafickou úpravu, která 
bude působit pozitivně.
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Školní noviny

Rodiče bychom měli prostřednictvím školních novin informovat alespoň jed-
nou za čtvrt roku o tom, co se zásadního ve škole odehrálo či odehraje. Zároveň 
je nutné důkladně zvážit rozsah novin a jejich formát. V obsahu by nemělo 
chybět kalendárium školních a třídních akcí, ohlédnutí za předchozím obdo-
bím, informace, které nesnesou odkladu, různé články či zamyšlení a určitě fo-
tografie z podařených akcí či samotné výuky.

Mobilní telefon

V rámci usnadnění komunikace např. mezi třídním učitelem a rodičem je do-
bré, aby na sebe měli telefonní kontakt. Přitom je nutné dohodnout se na pravi-
dlech. Pomocí krátkých textových zpráv lze domluvit i omlouvání chybějících 
žáků ze strany rodičů. Musíme však vždy následně vyžadovat i písemnou om-
luvu.

Třídní schůzky klasické

Pod klasickými třídními schůzkami si představme tradičně uspořádanou 
třídu v řadách, kde rodiče sedí za sebou a poslouchají výklad třídního učitele či 
následně předčítané známky od ostatních učitelů. Třídní schůzky jsou zejména 
na základní škole nutností, ale pokud rodič běžně komunikuje s kantory, nemusí 
navštěvovat třídní schůzky.

Třídní schůzky netradiční

Je nutné umět rodiče na třídní schůzky pozvat – místo pouhého zápisu 
do žákovské knížky vytvořit malý letáček s programem. Rodiče také nemusí 

Možnosti komunikace mezi školou a rodinou
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sedět v lavicích, ale třídu uspořádáme tak, aby všichni seděli za jedním stolem. 
Proměňme třídní schůzky v diskusi všech rodičů nad určitými tématy. Ptejme 
se jich na jejich názor, co by pro své děti chtěli jinak apod. Rodiče musí cítit ze 
strany školy naprostou otevřenost a snahu vytvořit co nejlepší prostředí a pod-
mínky pro své žáky.

Semináře pro rodiče

O semináři musí být však rodiče důkladně informováni z různých zdrojů 
a přínosná může být i anketa, z níž se dozvíme, co rodiče nejvíce zajímá. Tak 
se vyhneme tomu, že se semináře zúčastní jen “hrstka” rodičů. Na semináři 
pak vysvětlíme, obhájíme a ukážeme na to, co se nám daří a zároveň rodičům 
sdělíme, v čem jsou nutné další změny.

Jak takovýto seminář může probíhat? Musí jít o fundovanou přednášku, avšak 
měli bychom mít na mysli, že před námi nejsou ostatní kolegové z jiných škol, 
ale rodiče, kteří situaci v českém školství nemusí vůbec znát. Vyjma přednášky 
je dobré vést diskusi. Zároveň je možné rozčlenit rodiče do pracovních skupin 
a na jednoduchých tématech jim vysvětlit, o čem školní vzdělávací program je.

Konzultační hodiny

Stanovení konzultačních hodin je výhodné jak pro rodiče, tak pro učitele. 
Rodič ví, kdy může vyučujícího navštívit, a vyučující se vyhne tomu, že za ním 
nikdo nepřijde v dobu, kdy musí např. učit. Konzultační hodiny je nutné stanovit 
na dobu, kdy má rodič možnost konzultaci stihnout.
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Třídní a školní projekty

Informovanost rodičů, vzájemná komunikace a spolupráce vyžaduje zapojení 
rodičů do samotných třídních či školních projektů. Asi neexistuje nic lepšího, 
než když rodiče necháme alespoň malou měrou podílet se na vzdělávání žáků. 
Naprostá otevřenost je na místě. Pro začátek je vhodné pozvat rodiče na již 
probíhající projekt, aby viděli, jak může taková realizace vypadat. Proč by do ta-
kovéhoto projektu nemohli být určitým způsobem zapojeni rodiče?

Závěr

Nejdůležitější je komunikovat s rodičem především o pozitivních stránkách 
dítěte, pravidelnost komunikace (telefon, email, komunikační deník, atd.). 
Komunikace s nadhledem a bez emocí – profesionální přístup. Rovnocenný, 
partnerský přístup mezi pedagogem a rodičem. Motivovat rodiče ke spolupráci 
se školou – neformální setkávání pracovníků školy s rodiči (školní slavnost, den 
otevřených dveří, besídky, výlety atd.).
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Duševní hygiena, též také jako psychohygiena, je nauka o tom, jak si chránit 
a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším 
škodlivým vlivům. Poskytuje návod, jak cílevědomě upravovat životní styl 
a životní podmínky tak, aby se nejen zabránilo nepříznivým vlivům, ale aby se 
co nejvíc uplatnily vlivy posilující naši duševní kondici, duševní rovnováhu. Má 
člověka naučit, jak předcházet psychickým obtížím. Pokud již nastaly, učí ho, jak 
je nejlépe zvládat.

Učitelská profese patří mezi jedno z nejčastějších povolání, kdy hrozí riziko 
dlouhodobých následků nadměrného zatěžování.

Jak překonat stres

Pracovní oblast

Změnit myšlenkové a pocitové vzorce, které vyvolávají stres
Jde o ukvapená zobecnění, chybné předpoklady, nesprávné závěry a dogma-

tická přesvědčení. To přispívá k tomu, že vnější události vedou člověka k nega-
tivním citovým reakcím, např.: Za plnohodnotného člověka se smím považovat 
jen tehdy, jsem–li v každém ohledu způsobilý, pilný a výkonný.; Musím být neu-
stále ve střehu a dělat si starosti, protože se kdykoliv může objevit nebezpečí.

Řada myšlenkových vzorců je nám vštěpována prostřednictvím sociálního 

Duševní hygiena pedagoga
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okolí. Čím méně si přijímaná hodnocení ověřujeme, tím jsou pro nás škodlivější. 
Důležité je tedy identifikovat, jaké myšlenky nám probíhají hlavou během 
stresové situace. Tyto myšlenky důkladně rozebereme a přezkoumáme jejich 
správnost. Cílem je nalézt racionálnější způsob myšlení.

Příklad

Odhalím své příliš vysoké nároky na úspěšnost vyučování. Můžu for-
mulovat závěr: „Jistě mám několik dobrých možností, jak pomoci žákům 
k úspěchu v učení. Nejsem však za tento úspěch plně zodpovědný. Je to také 
povinnost žáka samotného a jeho rodičů.“

Změny postojů a myšlení se pak snažíme uplatnit během pracovního dne. 
Každá pozitivní změna chování a pocitů je důležitým krokem k sebeodlehčení. 
K motivaci ke změnám může pomoct deník.

Přerušit negativní pocitové stavy

Jde o získávání odolnosti proti stresu v konkrétní zátěžové situaci. Základem 
je klidný dech, uvolněné tělo a příjemné vnitřní obrazy naproti stresové reakci.

 Jde o natrénování cvičení:

Najdeme si příjemné nerušené místo. Snažme se zaměřit pozornost stále 
více dovnitř. Pokud budou některé části těla v napětí, krátce a pevně je 
napneme a potom uvolníme. V představách si vybavíme příjemné místo 
(např. koupel ve vaně, horskou mýtinu, mořské pobřeží apod.). Jakoby vs-
toupíme do něj a vnímáme všechny tvary, barvy, zvuky,... Vše si několikrát 
přehrajeme. Představme si, že je toto místo jakoby chráněno zvenčí skleněnou 
kupolí. Toto místo si nějak nazvěme (např. oáza, ráj) a jeho název si spo-
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jme s nějakým pohybem těla (např. stiskem ukazováčku a prostředníčku). 
Poté se pokojně s místem rozlučme. Vždy se k němu můžeme vrátit. Nejprve 
si avšak vyzkoušejme přerušení negativního pocitového stavu ve stresové 
situaci mimo školu. Několikrát zhluboka nadechneme a vydechneme, vys-
lovme název místa a udělejme doprovodný pohyb.

Sebejistě se vyrovnat s nároky druhých

Učitel je vystaven nemalým nárokům nejrůznějších osob. Chce–li jim všem 
vyhovět, zákonitě se dostane do stresu. Nejdůležitější je ujasnit si, která 
očekávání ho nejvíce deprimují. Učitel stojí v ohnisku nároků, které mu 
způsobují stres. 

Na papír si do levého sloupce napišme nároky a požadavky, které nás ne-
jvíce zatěžují a do pravého, jak lze tlak nároků redukovat.

Zlepšovat komunikaci a spolupráci v učitelském sboru

Pedagogové označují v učitelském sboru za stresující:

 ■ málo času a příležitostí pohovořit si s kolegyněmi o problémech ve škole

 ■ konflikty se neřeší otevřeně, potlačují se a později znovu propukají

 ■ nedostatek vstřícnosti a otevřenosti v kolektivu

 ■ nedostatečná shoda ve výchovných zásadách

 ■ nedostatek podpory od kolegů atd.

Zabránit či zmírnit stres v učitelském sboru nedokáže jednotlivec, je nutná 
součinnost celého kolektivu. 

Duševní hygiena pedagoga
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Návrhy změn zaměřených na zlepšení spolupráce a komunikace učitelů:

 ■ efektivnější uspořádání pedagogických rad a konferencí na škole

 ■ vytvoření burzy návrhů a nápadů pro výuku

 ■ vzájemná hospitace učitelů v hodinách

 ■ pedagogické rozhovory

 ■ případová diskusní skupina učitelů (kolektiv 8 až 12 učitelů pravidelně 
se setkávajících pod vedením vedoucího skupiny s cílem poskytnout si 
vzájemnou pomoc při zvládání každodenních pracovních problémů)

 ■ komunikativnější uspořádání sborovny

 ■ pro dobrý tok informací přehledné uspořádání nástěnky

 ■ založení sportovního oddílu učitelů

 ■ dohoda o konstruktivním přístupu při porušování pravidel žáků

 ■ interní vzdělávání kolegů jednotlivými učiteli

 ■ vypracování pravidel, jak zacházet s konflikty atd.

Soukromé vztahy

Při odbourávání stresu hraje důležitou roli manželství, partnerství i přátelství. 
Jsou zdrojem regenerace sil. Důležitou roli hraje tzv. stress– sharing, tj. sdílení 
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pracovních stresových situací, jejich analýza a společné hledání řešení v kruhu 
přátel. Stresory se tím nezmění, avšak způsob zacházení s nimi ano. Prožití 
všedního školního dne je potom méně stresující. Nezbytnou podmínkou je mít 
s nejbližšími kvalitní vztahy.

Životní postoj

Objevit sílu pozitivního myšlení

Myšlenky a pocity se stále navzájem ovlivňují. Fyzicky uvolněný člověk, který 
pravidelně a hluboce dýchá, těžko polehne pocitům stresu. Opačně je situace 
ještě těžší. Dostat se do stavu napětí, pokud myslíme na šťastný den, nebývá 
snadné. Tuto ovlivnitelnost myšlení a pocitů s fyzickým stavem můžeme využít 
při boji a ochraně proti stresu. Důležité je rozlišovat mezi samotnými událostmi 
a jejich hodnocením. Nezneklidňují nás totiž věci samy o sobě, avšak to, jak 
je vnímáme. Je prokázáno, že optimisté oproti pesimistům jsou zdravější a žijí 
šťastněji. 

Orientovat se na budoucnost

Neznamená to, že bychom se neměli dbát na sepětí s minulostí, našimi kořeny 
a tradicemi. V minulosti však spíše hledáme zdroje síly než přehmaty a chyby, 
kterých jsme se dopustili.

Metody „zpomalení času“

 ■ Pomalu a dlouho (nejméně 3 minuty) žvýkejte rozinku, ořech nebo něco 
podobného. Soustřeďte se přitom na chuť.

 

Duševní hygiena pedagoga
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Pohyby a práci vykonávejte „hlemýždím“ tempem, jako ve zpomaleném filmu. 
Můžete si pomoct představou, že jste velmi staří. Říkejte si: „Jsem pánem svého 
času.“

Metody plánovitého hospodaření s časem

 ■ Stanovení priorit – nutné je zhodnotit naléhavost a důležitost úkolů, 
které se nahromadily.

 ■ Denní plán – sestavení plánu pracovního dne je velmi účinnou metodou, 
jak správně zužitkovat čas. Zaznamenáváme úkoly, termíny, činnosti, 
délku trvání aktivit, rozhodnutí a oddechový čas. 

 ■ Pravidla plánování – plánujeme maximálně 60% času. Díky 
nepředpokládaným událostem či „zlodějům času“ se můžeme lehce 
dostat do časové tísně. Nutné je brát v úvahu osobní potřeby a krátké 
přestávky.

 ■ Každodenní „tichá hodinka“ – učitel je denně vystaven stresu pra-
menícího z velkého množství kontaktu s lidmi. Proto je důležité najít si 
prostor sám pro sebe, navázat kontakt s přírodou, sám se sebou. Slouží 
k načerpání pozitivní energie. Patří sem: meditace, relaxace, aktivní po-
hyb, věnování se koníčkům atd.

 ■ Osobní denní rytmus – biorytmus lidského organismu způsobuje, že 
během dne kolísá výkonnost. Organismus totiž vyžaduje fázi regener-
ace a klidu. Okolo 10hod. a později odpoledne dosahuje naše výkonnost 
maxima a mezi 12. a 15. hod., 21. a 22 . hod. dochází k poklesu a kolem 
3. hod. ráno dosahuje minima. Samozřejmě individuálně se může křivka 
měnit. Toto je nutné respektovat a podle toho si i plánovat aktivity. 



Možnosti řešení krizových situací v prostředí základní školyMožnosti řešení krizových situací v prostředí základní školy

53

 ■ Vyřizovat správné věci ve správnou dobu – dopoledne zařídit 
nejdůležitější a nejnaléhavější úkoly, později odpoledne méně naléhavé a 
časně odpoledne či brzy zvečera podružné úkoly.

 ■ Zařazení přestávek – po 60 až 90ti minutách intenzivní práce si začne tělo 
vysílat signály pro přestávku (kručení v žaludku, vzdychání, dělání chyb, 
potřeba protažení, zívání, snění). Během deseti minut tak můžeme zre-
generovat organismus (něco sníme, s někým si popovídáme, zapálíme si 
cigaretu, nejprospěšnější je však pohybové či relaxační cvičení). V období 
výkonnostního minima zařazujeme přestávky častěji.

Čím méně budete usměrňovat a ovládat sami sebe, tím více budou organizo-
vat váš život ostatní, budou mít nad vámi moc a vy se budete cítit nešťastnější.

Hledat smysl života

Ke stresu jsou náchylnější lidé, kteří mají potíž vidět ve svém životě nějaký 
smysl. Jde o lidi, kteří příliš pozorují sami sebe, neustále reflektují vlastní cho-
vání a trpí sebelítostí. Místo toho je žádoucí zaměřit se na vztahy k lidem, okolí 
a na úkoly, které se před ním objevují. Mezi činnosti a vztahy pomáhající člověku 
zapomenout na sebe sama: manuální tvůrčí činnosti, hudba, sport, turistika, 
charitativní činnost, společensko – politická činnost, prohlubování a navazování 
vztahů, spiritualita. Kdo hledá, s jistotou nějakou cestu najde. Poté je nutný 
krok, a to činnost vyzkoušet. Pocit štěstí se nedostaví ihned, ale postupem času.

Cvičení:

 ■ Vraťte se zpět do dětství. Co vám v té době dávalo smysl života? Které 
naplnění již není, neexistuje? Jaké jsou momentální zdroje života? Co 
vám může dát v budoucnu ještě větší smysl? 

Duševní hygiena pedagoga
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 ■ Hledání smyslu života psaním – při psaní zřetelněji vnímáme sami sebe. 
Přesněji vyjadřujeme svá přání. 

 ▪ Automatické psaní = jednoduše asociovat, nechat se vést svými ná-
pady a představami napište všechno, co vás k tématu smysl života 
napadá. To, co vás napadne, se vám může a nemusí líbit. Časový 
limit: 30 až 60 minut. 

 ▪ Kreativní psaní = nechat plynout svou fantazii a představivost 
rovnou do pera – dejte volný průběh své fantazii, i když budete psát 
sebezvláštnější věty. Časový limit: 30 až 60 minut.

 ▪ Reflektivní psaní = přemýšlet psaním – zaznamenávání myšlenek 
a pocitů 

Zdraví

Vést fyzicky zdravější život

Pokud jste v dobré psychické a fyzické kondici:

 ■ reagujete ve stresové situaci méně extrémně

 ■ zvládáte své školní povinnosti s větší energií a aktivněji

 ■ na provokace dokážete reagovat mírně, s rozvahou

 ■ jste schopni se více ovládat

 ■ lépe reagujete na problémy a záty
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Většinou však teprve utrpení nás pohne k tomu, abychom na způsobu svého 
života něco změnili.

Zdravější životosprávu lze rozdělit na 3 základní oblasti: strava – pohyb – re-
laxace.

Strava 

Výzkumy prokazují, že nejzdravější strava je poměrně chudá na maso nebo 
plnohodnotná vegetariánská strava (ovoce, zelenina, obiloviny) s nepatrným 
množstvím bílkovin. Dávejte přednost čerstvým potravinám a těm, které se 
produkují ekologicky šetrným způsobem před průmyslově vyráběnými potrav-
inami.

Odborníci doporučují tzv. středomořskou dietu: olivový olej, ryby, sýry, 
česnek a hlavně hodně zeleniny a ovoce. Nadměrné požívání alkoholu není 
žádoucí. Závislost na něm je kvalitním spouštěčem stresu a syndromu vyhoření. 
Obdobně je to i s lidmi trpící nadváhou. Nadměrná hmotnost zvyšuje náchyl-
nost organismu člověka k chronickým onemocněním v důsledku nesprávné 
výživy nebo konzumace nadměrného množství potravin. Spolu se ztrátou a po-
hyblivosti, menší fyzickou i psychickou odolností vůči zátěži přispívá k tomu, že 
člověk hůře zvládá školní stres.

Ke změnám svých stravovacích návyků přistupujte zkoumavým způsobem. 
Sledujte, jaké změny se odehrávají ve vaší psychice, jak se cítíte fyzicky, 
jak hospodaříte s energií. Stejně důležité jako jídlo samotné je, jak člověk jí. 
Vyhraďte si na jídlo dostatek času a vychutnávejte ho v klidu a uvolněně.

Duševní hygiena pedagoga



Možnosti řešení krizových situací v prostředí základní školy

56

Možnosti řešení krizových situací v prostředí základní školy

Pohyb

Pravidelný tělesný pohyb nesmí chybět, pokud chceme bojovat se stresem, a to 
z důvodů:

 ■ pohyb odbourává city, blokády a fyzické napětí

 ■ umožňuje redukci nadváhy

 ■ způsobuje pokles hladiny cholesterolu v krvi (častý důsledek stresu)

 ■ reguluje krevní tlak

 ■ posiluje činnost srdce

 ■ upevňuje pocit pohody a vyrovnanosti

 ■ zvyšuje odolnost organismu

 ■ prohlubuje dýchání

Než se rozhodnete pro některou z pohybových aktivit, měli byste zvážit 
svůj celkový zdravotní stav. Měl by odpovídat vaší fyzické stavbě, psychice 
i podmínkám, ve kterých žijete. Měl by to být sport, při kterém jste schopni 
maximálně relaxovat.

Stres můžete odbourávat i rychlými a silovými sporty, které vyžadují hodně 
energie (horolezectví, tenis, squash). Pro fyzické a psychické zdraví jsou však 
vhodnější vytrvalostní sporty (chůze, plavání, jízda na kole, běh na lyžích, ves-
lování). Vyžadují totiž stejnoměrný a rytmický pohyb.
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Dostatek spánku

Lidé mají rozdílnou potřebu spánku, avšak 6 až 8 hodin se obecně považuje 
za dostačující. Dostatečné množství spánku a jeho hloubka je nezbytným 
předpokladem k načerpání nových fyzických a psychických sil člověka. Jestliže 
pravidelně spíte příliš krátce a mělce, dostaví se únava a podrážděnost a tím 
i snížená odolnost organismu vůči stresu. 

Nezvládnuté stresové situace patří k příčinám poruch spánku a kromě nich 
také hluk, vlivy počasí, elektrosmog apod. Při poruchách spánku vlivem stresu 
je nutné nejprve odstranit příčinu, tj. stres. Mnozí lidé sužující se stresem 
se snaží odstranit poruchu spánku pomocí nejrůznějších léků na spaní a na 
uklidnění. Avšak po krátké fázi zdánlivého zlepšení se projeví rychlá závislost na 
lécích a zesílení poruchy spánku. Pak je třeba zvyšovat dávky tablet a stres stále 
roste. Nejúčinnější prostředek k odstranění poruch spánku je tedy uplatňování 
strategií k redukci stresu.

Rady pro zdravý spánek:

 ■ před ulehnutím se věnujte cca 15 minut nějaké činnosti, která vás uvolní 
(poslech hudby, krátká procházka, teplá koupel apod.)

 ■ vezměte si do postele ke čtení nepříliš náročnou četbu

 ■ před odchodem na lůžko se nikdy nevěnujte práci (oprava sešitů, přípravy 
na vyučovací hodiny apod.)

 ■ ponořte se do příjemných a uvolňujících vzpomínek (např. na dovolenou)

 ■ nenuťte se ke spánku, je to cesta k tomu, jak zůstat vzhůru

Duševní hygiena pedagoga
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 ■ nemějte v ložnici žádné hodiny kromě budíku, u něhož nebudete 
vidět na ciferník

 ■ čas, kdy nemůžete spát, využijte ke čtení oddechové literatury, k pozi-
tivním a uvolňujícím myšlenkám, k motlitbě, meditaci apod.

 ■ před usnutím nejezte těžká jídla a nekonzumujte moc alkoholu

 ■ pokuste se najít optimální pravidelnou dobu pro odchod na lůžko a spojte 
ulehávání s nějakým rituálem (uklidňující rozhovor, čtení knihy, poslech 
uvolňující hudby apod.)

Pravidelně relaxovat

Hlavní příčinou stresu bývá neschopnost relaxovat, odpočívat. Pravidel-
ným uplatňováním relaxačních technik a cvičení je možné stresu předcházet 
a udržovat organismus v rovnováze mezi napětím a uvolněním. Relaxace 
nevyžaduje profesionální postup. Uvolnění lze dosáhnout i pravidelným 
zařazováním přestávek, krátkých cvičení, joggingu a poslechu hudby.

Cvičení:

Progresivní uvolňování svalů

Cílem je uvolnění vědomě ovládaných svalových skupin. Účinnost spočívá 
v tom, že krátce a intenzivně napjaté svaly se rychle unaví a člověk v nich 
pak cítí tíži a teplo. Jestliže pracujeme postupně s každou svalovou skupi-
nou, pozvolna se celé tělo dostává do stavu celkového uvolnění. Princip 
je v krátkém napětí, po němž následuje pomalé uvolňování. Nejvhodnější 
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je poloha vsedě se vzpřímenou hlavou lehce vpřed, nohy mírně od sebe, 
předloktí opřené o stehna. Každou část těla nejprve na 5 až 10 sekund nap-
neme a poté asi 30 sekund necháme uvolněnou.

Relaxace při hudbě

Hudba může mít na člověka výrazné relaxační účinky. Ovšem ne každý 
druh hudby. Optimální pro relaxaci jsou pomalé věty z klasických skladeb 
barokní hudby, které ovlivňují mozkové vlny a způsobují, že srdeční činnost, 
puls a dech se přizpůsobují danému rytmu hudby. Při relaxační hudbě 
zaujmeme pohodlnou polohu, zavřeme oči a soustředíme se na hudbu a 
necháme se jí unášet v délce 5 až 10 minut.

Meditativní relaxace

Meditace = přemýšlení, objevování vnitřního já, hledání vlastní podstaty. Do-
stat se do stavu meditace vyžaduje intenzivní soustředění na určitou činnost za 
současného vyloučení všech dalších vnitřních a vnějších podnětů. Meditace se 
nedá vynutit, může se jí dosáhnout jen uměním nechat věci plynout a dít se. Lze 
si ji však osvojit pravidelným cvičením. 

Počítejte vdechy a výdechy od 1 do 10 a pak začněte znovu od 1. Poté 
soustřeďte pozornost na jeho průběh. Představte si, jak vzduch prochází nosem 
a průdušnicí do plic a zase tělo opouští. Opakujte tak dlouho, až budete mít 
pocit, že můžete dýchání řídit.

Náměty

 ■ sedíte na břehu jezera nebo moře, pozorujete klidnou, hladkou hladinu. 
Nadechujete se a s každým hlubokým výdechem si vybavíte jednu stres-
ovou situaci a necháte ji odplynout.

Duševní hygiena pedagoga
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 ■ Sedíte na břehu potoka a představujete si, jak vámi proudí křišťálově čistá 
voda a očišťuje vás. Všechno negativní a zatěžující je vodou odplavováno.

 ■ Pozorujte větrem vlnící louku a představujete si, jak se spolu s šířící se 
vlnou rozšiřují všechny vaše cévy, jak se rozpíná hrudník a jak se případná 
tíseň neustále zmenšuje.

Syndrom vyhoření

„Syndrom vyhoření lze popsat jako duševní stav objevující se často 
u lidí, kteří pracují s jinými lidmi. Tento stav ohlašuje celá řada symptomů: 
člověk se cítí celkově špatně, je emocionálně, duševně a tělesně un-
avený. Má pocity bezmoci a beznaděje, nemá chuť do práce ani ra-
dost ze života. Vyhoření většinou není důsledkem izolovaných trau-
matických zážitků, nýbrž se objevuje jako plíživé psychické vyčerpání.“ 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_vyhoření)

Dochází k němu v případě, že chronický stres z pracovní činnosti přesáhne 
únosnou hranici a začnou se projevovat příznaky jako únava, pokles výkonu, 
deprese, úzkosti, poruchy paměti a soustředění, poruchy spánku, tělesné 
potíže v trávicí, dýchací, sexuální a kardiovaskulární oblasti, nespokojenost, 
dysforie, neschopnost uvolnit se, tendence k návyku na psychoaktivní látky, 
snížení sebedůvěry, poruchy v interpersonálních vztazích atd.

Prevencí jsou výše zmíněné techniky. V krajních případech, kdy je již nutná 
léčba, se uplatňují psychologické přístupy (existenciální psychoterapie, logot-
erapie a daseinsanalýza).
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„Poruchy chování lze charakterizovat jako odchylku v oblasti socializace, kdy 
dítě není schopné respektovat běžné normy chování na úrovni odpovídající 
jeho věku, event. na úrovni svých rozumových schopností. Základním rysem 
těchto poruch je chování, kterým jsou v různé míře, opakovaně a dlouhodobě 
(alespoň šest měsíců) narušovány sociální normy“. (Vágnerová, 1999)

O poruchu chování se jedná v případech, kdy jedinec normy chápe, rozumí 
jim, ale nepřijímá je nebo se jimi nedokáže řídit, protože v dané chvíli nebo 
trvale není schopen ovládat svoje chování.

Stupně závažnosti poruchy

 ■ lehká (velmi málo problémů, jen těsně splňující kritéria diagnózy)

 ■ střední

 ■ těžká (velmi vážné poškozování práv druhých, dokonale plní kritéria pro 
udělení poruchy)
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Základním rysem poruch chování

je opakované a trvalé narušování základních práv ostatních, nebo hlavních 
sociálních norem odpovídajících věku dítěte. Kvality chování korespondující 
s diagnózou se u dítěte musí vyskytovat nejméně po dobu 6 měsíců. Diagnos-
tická měřítka se rozšiřují o položky:časté ubližování, vyhrožování, zastrašování 
ostatních, zůstávání do noci venku přes zákaz rodičů...

Poruchové chování se obecně vymezuje třemi 
základními znaky

 ■ chování nerespektující sociální normy

 ■ neschopnost udržovat přijatelné sociální vztahy

 ■ agresivita jako rys osobnosti nebo chování

Dělení poruch chování v širším slova smyslu

Poruchy chování v širším slova smyslu lze dále rozdělit na specifické a nespe-
cifické. 

Pod pojmem specifické poruchy chování jsou chápány poruchy chování vznik-
lé vlivem působení různých vnějších a vnitřních faktorů na podkladě existujícího 
a prokázaného oslabení nebo změn v centrální nervové soustavě.
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ADHD (specifické poruchy chování)

ADHD patří mezi tzv. spektrální poruchy proto, že se u různých lidí vyskytuje 
v různých stupních závažnosti. Pro diagnózu ADHD neexistují žádné absolutně 
správné diagnostické testy, symptomy se liší podle věku, situace, podmínek. 
Můžeme však konstatovat, že ADHD má vždy stejné složky: impulzivitu, nepo-
zornost a hyperaktivitu. U každého dítěte se to ale v různých situacích může 
projevovat jinak. ADHD je diagnóza, kterou by se měl zabývat lékař, obvykle 
psychiatr. Mezi informace potřebné k vyšetření ADHD patří například:

 ■ historie symptomů a jejich následků

 ■ zdravotní anamnéza

 ■ psychiatrická anamnéza

 ■ školní anamnéza

 ■ zhodnocení osobnosti dítěte, rodičů, sociálních vztahů a prostředí = a-
namnéza osobní, rodinná a prostředí

 ■ tělesné vyšetření

Mezi další vyšetření můžeme zahrnout: pozorování, krevní testy, další neuro-
logická vyšetření.

Pojmem nespecifické rozumíme veškeré poruchy chování vzniklé z jiných 
příčin, než poruchy chování charakteru specifického. Nespecifické poruchy 
chování tvoří symptomatologicky podobnou skupinu, organický podklad však 
u těchto jedinců chybí. Specifická porucha chování může být i podkladem 
vzniku poruchy nespecifické při nesprávném sociálním působení a vedení jed-
ince s poruchou specifickou.

Řekneme-li o dítěti, že má poruchu chování, vždy předpokládáme tako-

Specifické a nespecifické poruchy chování
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vý stupeň jeho intelektu, při kterém je schopen si uvědomit, jaké chování je 
vyžadováno, a zdůrazňujeme poruchu chování sociálního.

Co je totiž v určité situaci u jedince určitého věku „normální chování“, u jiného 
jedince se od jistého nastavení vnějších a vnitřních podmínek mění v poruchu 
chování (příkladem může být srovnání dítěte s SPCH a dítěte bez obtíží).

Podle příčiny rozlišujeme poruchy chování na podkladě nervové 
poruchy či onemocnění psychického (Malá, 2000)

Zde řadíme např. neurózy jako poruchy vyšší nervové činnosti, kdy je 
narušena schopnost přizpůsobit se společenskému prostředí, a onemocnění 
psychická, z nichž nejvýznamnější je psychopatie, jež postihuje celou osobnost 
jedince (u dětí bývají přítomny jen tzv. psychotické rysy), dalším onemocněním 
jsou různé psychózy přinášející narušení vztahu k sobě samému i k okolnímu 
světu, projevují se zejména změnou tempa řeči, myšlení, depresemi, mánie-
mi, sebeobviňováním; a poruchy chování na základě výchovné nebo sociální 
narušenosti, které zahrnují problémy vzniklé na základě narušeného vztahu 
k sobě i k okolí; jejich charakteristickým rysem je nesoustředěnost, impulzivita, 
deprese, nepřijetí společenských norem, nedostatky v citové oblasti, nízká mo-
tivace, apod.

Dalším přístupem je dělení poruch chování vzhledem k dílčím fenoménům 
prostředí, v němž se jedinec nachází. Důvodem je právě odlišné chování jedince 
např. ve škole ke spolužákům, kde mohou být jeho projevy závadové, ovšem 
směrem k autoritě pedagoga je chování zcela bez komplikací, obtíže ovšem nas-
távají vzhledem k rodičům, apod. Samozřejmě může docházet k rozličným kom-
binacím. Dítě např. ubližuje sobě, ničí věci, ale k lidem má vztah dobrý, apod.

Veškeré tyto kombinace neakceptovatelných projevů chování často sledu-
jeme právě u dětí se specifickou poruchou chování.

O poruchách chování nespecifického charakteru se mnozí z odborníků 
zmiňují až ve středním školním věku dítěte, což do určité míry souvisí s diagno-
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stickou opatrností a obezřetností diagnostikujícího.
Pravdou ovšem je, že v době před 10. rokem se často nejedná o pra-

vou poruchu chování disociálního charakteru, ale především o nezralost 
autoregulačního systému dítěte. Bylo by proto nezodpovědné, kdybychom 
přechodný charakter chování dítěte označili diagnózou s negativní konotací.

Věk, kdy k diagnostice této poruchy dochází u chlapců a u děvčat, bývá odlišný 
– u děvčat se věková hranice posouvá k 14. – 16. roku věku, u chlapců je tomu 
dříve, mezi 10. – 12. rokem.

Chování dítěte je výsledkem působení mnoha faktorů formujících osobnost 
dítěte, které se pak odráží v sociální oblasti, tj. v rodině, ve škole i mezi vrste-
vníky. V případě, že na dítě působí více negativních vlivů a jeho primární obtíže 
nejsou správně vnímány a ovlivňovány, může se u něho rozvinout tzv. nespe-
cifická porucha chování, která s sebou přináší sekundární problémy v chování, 
které se vyznačují následovně:

ODD – Oppositional defiant disorder

(opoziční vzdorovité chování)

je opakovaný způsob negativistického, vzdorovitého, neposlušného 
a nepřátelského chování vůči autoritám, které trvá minimálně 6 měsíců, 
přičemž se nejedná o vývojově podmíněné období vzdoru.

Dítě je vzteklé, útočné, vyhrožující, nepříjemné vůči svému okolí. ODD je 
méně závažný problém, avšak bez včasné intervence může v poruchu chování 
přerůst.

Nadměrné upoutávání pozornosti

Nadměrné upoutávání pozornosti je považováno za poruchu, když přetrvává 
do školního věku. Dítě se tak snaží prosadit v kolektivu a projevuje se častým 
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šaškováním (klaunismus). Šaškování je častější u chlapců, což souvisí s horší 
přizpůsobivostí nárokům společnosti. Abychom děti od těchto projevů opros-
tili, je nezbytně nutné na ně nebrat zřetel a posilovat vědomí jistoty a hodnoty 
(Matějček, 2000).

Negativismus

Přetrvává-li období vzdoru a umíněného chování, které je typické pro raný 
dětský věk ještě do školního věku, lze hovořit o signalizující nerovnoměrnosti 
duševního vývoje. Ta se projevuje neschopností akceptovat normy a požadavky 
v chování kladené na jedince. Negativismus může vzniknout jako důsledek LMD 
či neurotismu, ale stejně tak může být důsledkem nesprávné výchovy (kladení 
nepřiměřených či rozcházejících se požadavků).

Časté je odmítání názorů autorit, negativistické reakce projevující se 
odmítáním poslušnosti a odmlouvání, jako typické projevy negativismu.

Lži

Lež je nástroj, který dítě používá k úniku ze situace, která je mu osobně 
nepříjemná a kterou neumí samo řešit. Lži hodnotíme ve vztahu k vývojové 
úrovni dítěte.

U dětí předškolního věku mluvíme spíš o vymýšlení a fantaziích, které plynou 
z nepochopení významu lži. U dětí školního věku jde o obranný mechanismus 
spojený se zapíráním a omlouváním školních výsledků.

Pravá lež má hlavní motiv, a tím je úmyslné oklamání a vědomí nepravdy. 
Lhaním chceme dosáhnout nějakého cíle. Závažné jsou lži záměrné s úmyslem 
ublížit jiné osobě a dosáhnout osobního prospěchu bez ohledu na ostatní.
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Krádeže

Pokud je dítě na takovém stupni vyspělosti, kdy je schopno rozeznávat odlišný 
vztah k vlastním a cizím věcem, a dokáže se řídit sociálními normami, může se 
jednat o krádež. Velmi závažnou poruchou socializace jsou krádeže promyšlené 
a plánované. Takové se vyskytují již u dětí středního školního věku.

Čin krádeže se podobně jako lež posuzuje z hlediska lidské morálky.

Agresivita

Agresivita je víceméně trvalá vlastnost, kterou v dané míře máme všichni. 
V širším smyslu ji chápeme jako cílevědomé jednání, jímž chceme něčeho 
dosáhnout (Janata, 1997).

Encyklopedický slovník charakterizuje agresivitu jako: „tendenci k útočnému 
či nepřátelskému jednání vůči druhé bytosti, kolektivu, instituci apod. nebo 
vůči sobě samému“.

U chlapců začíná agresivita růst v raném dětství a vyvíjí se otevřeně, skrytě 
a v podobě srážek s rodiči. V průběhu života je stabilní, tzn. že agresivní jedi-
nec v dětství bude s vyšší pravděpodobností agresivní i v dalším životě. Kou-
kolík a Drtilová (2001) uvádí, část násilně se chovajících dětí a dospívajících se 
v dospělosti násilně chovat přestává a část dospělé, násilně se chovající mužské 
populace se násilně začne chovat až v dospělosti.

Rozlišit můžeme agresivitu přímou (vtipkování, karikování, pomluvy, nadávky, 
ponižování) a nepřímou, dále na agresivitu přiměřenou a nepřiměřenou.

Šikanování

Šikanování definuje Kolář (1997) jako „úmyslné jednání, které je namířené 
proti jinému subjektu a které útočí na jeho lidskou důstojnost“. Je to zvláštní 
druh agrese a někdy je velice obtížné ho rozpoznat. Jejím základním rysem je 
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úmysl. Samotné jednání může spočívat buď v bezprostředním konání pacha-
tele, anebo v tom, že se pachatel nějakého jednání zdrží.

Příčiny šikanování mohou být:

 ■ vrozený sklon člověka k násilí

 ■ snaha ukázat druhým svoji tvrdost

 ■ pokles hodnot přátelství a lásky

 ■ nedostatek jiné činnosti

Agresory bývají častěji chlapci, ale ani dívky nejsou výjimkou. Na vzniku ta-
kového chování se podílí celá řada faktorů, mezi nimi: povaha dítěte, rodinné 
prostředí a s ním spojená péče a výchova, nízké sebeocenění a podpora party.

Obětí se stává dítě, které je dlouhodobě vystaveno útokům jiných a do to-
hoto postavení se dostalo náhodně a dočasně. Takové děti bývají úzkostné 
a tiché, nemají mnoho kamarádů ve škole a na ostatní působí dojmem citově a 
fyzicky labilních jedinců.

S agresory je třeba vytrvale pracovat, posilovat jejich empatické cítění, naučit 
je používat některé sociální dovednosti a jejich aktivity směřovat k pomoci os-
tatním.

Kolář (1997) uvádí tyto typy patologického chování:

 ■ fyzická agrese a používání zbraní

 ■ slovní agrese a zastrašování

 ■ krádeže, ničení a manipulace s věcmi
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 ■ násilné a manipulativní příkazy

Záškoláctví

Povinností dítěte je plnit povinnou školní docházku. Může se stát, že 
z nějakého důvodu tuto povinnost poruší. Důvodů k záškoláctví může být mno-
ho. Školní nezralost, neúspěchy ve školní práci, strach ze špatné známky, pro-
test proti učiteli, strach z šikanování apod.

U každého jedince je odmítání školy udržováno 1 – 4 významnými okolnostmi:

 ■ Vyhýbání se konkrétní obávané situaci či úzkost vztahující se ke školnímu 
prostředí.

 ■ Únik z nepříjemné společenské situace, kdy se problémy týkají neuspoko-
jivých vztahů s ostatními lidmi. Svou roli hraje i hodnocení.

 ■ Chování vyvolávající pozornost okolí či jednání ovlivněné separační úzko-
stí. Cílem je zůstat doma s osobou blízkou.

 ■ Příjemné zážitky spojené s pobytem mimo školu.

 ■ Záškoláctví je porušení nebo odmítnutí povinností obraného nebo úniko-
vého charakteru. Pro nápravu je nezbytně nutné umět rozpoznat pravou 
příčinu konání. Na odstranění příčin by měli spolupracovat rodiče, učitelé 
a žák.
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Útěky z domova a toulky

 ■ Útěkem dítě podniká únik z problémového nebo ohrožujícího prostředí. 
Stejně jako záškoláctví mají více příčin.

Útěky mohou být:

 ■ impulsivní – nepromyšlené, jednorázové; je to okamžitá reakce na určitý 
podnět (př. ponížení, nespravedlivý trest, …)

 ■ plánované – důvodem jsou dlouhodobější problémy, z nedostatku 
citového zázemí, nepochopení okolím.

Příčiny toulky jsou obvykle hlubší a je často spojována s trestnou činností, 
užíváním drog apod. Osobnost dítěte se vyvíjí disharmonicky s psychickou de-
privací jako následkem ochuzení citovými podněty.

Vandalismus

Pohnutkou k vandalismu je ničení bez jakékoliv příčiny (např. školního vy-
bavení). Mimo jiné příčinou může být nedostatek podnětné činnosti a nuda.

Alkoholismus a drogová závislost

Syndrom závislosti na alkoholu je chápán jako skupina jevů fyziologických 
(tělesných), behaviorálních (týkajících se chování) a kognitivních (týkající se 
poznávání), v nichž má přijímání alkoholu u jedince větší přednost než jiné jed-
nání.

Požívání alkoholu je v období dospívání spjato s větším rizikem než 
v dospělosti, neboť v období dozrávání je organizmus vnímavější na návykové 
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látky, které právě v tomto věku mohou nejvíce narušit rozvoj celé osobnosti.
Droga je, podle definice Presla (1994) látka, která splňuje dva základní 

požadavky: 1) nějakým způsobem ovlivňuje naše prožívání objektivní reality, 
má tedy psychotropní efekt; 2) může vyvolat závislost.

Závislost na droze se může vytvořit dvojího typu – fyzická a psychická závis-
lost, která se projevuje:

 ■ nezvladatelnou touhou po opakování braní drogy

 ■ tendencí ke zvyšování dávky

 ■ existencí abstinenčního syndromu (= syndrom z odnětí)

 ■ negativními důsledky pro jedince a společnost
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Záškoláctví je jev, který se vyskytuje v různé míře na všech typech škol. Pro 
záškoláctví neexistuje jednotná a přesná definice. Záškoláctví je jevem velmi 
rozmanitým. Tento jev se dá vnímat jako situace, kdy se žák z nějakého důvodu 
vyhýbá plnění školní docházky. Za záškoláctví bývá mylně považována pouze 
situace, kdy žák má neomluvenou absenci. Toto je však dost mylná představa, 
záškolákem je i žák, který má neopodstatněné absence omluvené. Myslím, že 
takových žáků je podstatně víc. 

Tak jako je nejednoznačná definice záškoláctví i jeho příčiny mají mnoho po-
dob a daly by se rozdělit na příčiny vznikající

 ■  v rodině (způsob výchovy, nejednotný postup rodičů, špatný vzor v cho-
vání rodičů, shovívavost vůči absencím, přehnané nároky rodičů, nezájem 
rodičů, vliv nevhodně tráveného volného času, sociální situace rodiny)

 ■ ve škole (vztah ke škole, nezvládání učiva, problémy v oblasti vztahů mezi 
spolužáky, v oblasti vztahů s učiteli)

V prevenci i řešení záškoláctví na půdě školy hraje klíčovou úlohu třídní učitel. 
Třídní učitel je osoba, která by s žákem a jeho rodiči měla mít rovnoprávný 
a na vzájemné důvěře založený vztah. Tento vztah je nutno budovat od vstupu 
dítěte do školy. Učitel by měl s rodiči individuálně probrat všechna očekávání 
rodičů a sdělit jim co od nich očekává on. Rozhovor by neměl být konfrontační, 
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ale měl by stanovit jasná pravidla. Pro správný vývoj tohoto vztahu je nutné 
důsledné dodržování dohodnutých pravidel na obou stranách. Pro rodiče je 
důležité vědět, že jeho dítě je pro učitele individualita a je připraven na své 
odborné úrovni problémy dítěte řešit. Klíčovou roli hraje učitel i v odhalování 
vztahových problémů v kolektivu třídy. Učitel by neměl bagatelizovat prob-
lémy dítěte, měl by si najít čas dítě vyslechnout. Vždy je potřeba spolupráce 
vyučujících na půdě školy, pokud se podaří dospět k důvodu záškoláctví, je 
třeba pracovat na odstranění příčiny. 

Třídní učitel by měl mít zažitá pravidla, která platí na škole při omlouvání 
žáků. Tato pravidla by měl uplatňovat vůči všem žákům stejně. Zvýšené omlu-
vené a každou neomluvenou absenci by měl řešit s žákem, rodiči a výchovným 
poradcem.

Na půdě rodiny se opatření musí lišit, podle toho, zda se jedná o záškoláctví:

 ■  bez vědomí rodičů (dítě se rozhodne, že do školy nepůjde a rodiče o tom 
nevědí)

V tomto případě je nutná úzká spolupráce učitelem. Rodič by se měl 
s učitelem domluvit na způsobu, jakým bude oznamovat nepřítomnost svého 
dítěte a zároveň na tom, že pokud dítě do školy bez omluvy rodiče nedorazí, 
učitel bude rodiče informovat. Způsob informace by měl být co nejrychlejší 
(telefonát, SMS, e-mail). Je užitečné mít domluvený jeden způsob, aby nedo-
cházelo ke komunikačním nedorozuměním.

 ■ s vědomím rodičů (rodič při představě postihu či ostudy absenci omluví)

Pokud nastane tato situace, je velmi vhodné postupovat trpělivě, rodiče by 
měli být seznámeni s tím, že jejich jednání vlastně dítě poškozuje. Pokud rodiče 
nenechají dopadnout na dítě přirozené důsledky jeho chování je to pro dítě 
podstatně větší újma než případné kázeňské postihy podle školního řádu. Pro-
to je vhodné situaci citlivě řešit a někdy nejdříve vše probrat s rodiči, potom 
s dítětem a teprve pak se všemi dohromady.
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 ■ s podporou rodičů (rodiče sami o absenci vědí a sami ji využívají)

Tyto případy jsou pro dítě nejvíce ohrožující, získává v rodině pocit, že vše 
lze nějak obejít. Absencemi je narušována systematičnost vzdělávání a je 
ohrožována mravní výchova dítěte. Samozřejmě je nutné jednání na půdě 
školy, rodič by měl být seznámen s tím, čeho se na své dítěti dopouští. O těchto 
případech by měl být ihned informován i příslušný OSPOD.

Jakákoliv opatření na půdě rodiny budou neúčelná, pokud nebude rodič spo-
lupracovat s učiteli a opačně. Je nutné, aby dítě popřípadě rodiče pochopili, 
že v boji proti záškoláctví a to nejen neomluvené absenci je nutná důslednost.

Výchovný poradce by se do řešení záškoláctví měl vždy zapojit. Pokud se 
jedná o omluvenou rozsáhlejší absenci měl by s dítětem a třídním učitelem pro-
brat a sestavit plán dohánění zameškaného učiva. Schůzka by měla proběhnout 
nejpozději 3 dny po návratu žáka do školy. Aby bylo možné sestavit tento plán 
je nutná i spolupráce ostatních vyučujících. Plán by měl mít formu dohody mezi 
žákem a učiteli. Tuto dohodu by měli podepsat rodiče, aby byli seznámeni s tím, 
jak bude probíhat dohánění látky. Vyučující by kromě požadavků měli nabíd-
nout možnost konzultací. V dohodě stanovený termín by byl závazný a v den 
stanovený touto dohodou by proběhla schůzka s vyhodnocením plnění dohody. 
V případě selhání této dohody by byli ke schůzce vyzváni i rodiče, pokud by 
rodiče nespolupracovali, bylo by možné informovat o jejich nezájmu OSPOD.

Neomluvená absence by měla být vždy nahlášena výchovnému poradci, na 
půdě školy by ten pak měl vždy zajistit, aby informaci o neomluvené absenci 
dostali rodiče. Výchovný poradce by měl mít individuální pohovor se žákem 
a rodiči, v tomto pohovoru by měl žáka poučit o rizicích záškoláctví a možném 
postihu jak žáka, tak jeho rodičů. Z tohoto pohovoru by měl být pořízen zápis 
s podpisy žáka, rodičů a výchovného poradce.

Záškoláctví
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Neomluvená absence by na půdě školy měla být řešena podle metodického 
pokynu č.j. 10 194/2002-14 takto:

1 – 10 hodin neomluvené absence

informovat rodiče – pozvat na jednání doporučeným dopisem, ohlášení výcho-
vnému poradci, provedení pohovoru třídní učitel + výchovný poradce + rodiče 
+ dítě 

11 – 25 hodin neomluvené absence

informovat rodiče – pozvat na jednání výchovné komise doporučeným dopisem, 
ohlášení výchovnému poradci, výchovnou komisi svolá ředitel školy, účastníky 
jednání budou ředitel školy + rodiče + žák + třídní učitel + výchovný poradce + 
zástupce OSPOD. O průběhu jednání bude proveden zápis. Kopii zápisu obdrží 
každý účastník jednání. Případná neúčast zákonných zástupců nebo odmítnutí 
podpisu se v zápisu zaznamená.

Nad 25 hodin neomluvené absence

zasílá ředitel školy oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumen-
tací příslušnému OSPOD. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní 
úpravy §10 odst. 4 zákona č. 359/1999Sb.

V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku je třeba pos-
toupit již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, kopie tohoto 
hlášení by měla být zaslána příslušnému okresnímu úřadu nebo pověřenému 
obecnímu úřadu.

V metodickém pokynu č.j. 10 194/2002-14 se hovoří o záškoláctví, které se 
nerovná pouze neomluvené absenci. Záškolák je i žák, který má všechnu ab-
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senci omluvenou, ale vědomě porušuje povinnost zúčastnit se vyučování. 
V boji se záškoláctvím by školám měli pomáhat i lékaři, škola je oprávněna 

v odůvodněných případech požadovat jako součást omluvenky potvrzení 
ošetřujícího lékaře. Na tuto skutečnost je užitečné upozornit žáka i rodiče na 
pohovoru. S lékařem je možné jednat telefonicky nebo písemně.

Na poli sociální práce by se ze strany škol měl vyvíjet větší tlak na to, aby 
OSPOD řešil situaci v rodině i při velké omluvené absenci, nemělo by se čekat 
až na neomluvenou absenci. Třídní učitelé a výchovní poradci by se v ideál-
ních případech měli setkávat se sociálními pracovnicemi už v době, kdy žádné 
problémy nejsou. Přínosem by byla setkání, kde by si obě strany vyjasnily svá 
stanoviska a požadavky. 

OSPOD by měl přistupovat k rodičům jako k osobám, které mají odpovědnost 
za docházku svých dětí do školy. Tudíž by mělo být v jejich zájmu zajímat se o to 
co se ve škole děje a pokud mají nějaké pochybnosti, měli by školu kontakto-
vat. Rodič by neměl být zbaven odpovědnosti tím, že o jednání svého dítěte 
nevěděl. Současné zákony umožňují stíhání rodičů na základě § 201 trestního 
zákona o ohrožování výchovy dítěte.

Pracovníci OSPOD jsou vedeni legitimní snahou zajistit dítěti výchovu 
v rodině, ale měli bychom je jako pracovníci škol nutit k tomu, aby včas zasáhli 
do kompetencí rodiny, která svou výchovnou funkci nezvládá nebo ji vědomě 
zanedbává.

Současná legislativa nabízí při řešení záškoláctví využití těchto zákonných 
norem:

Školský zákon č. 561/2004 Sb.

§22 odst. 1 a) „Žáci a studenti jsou povinni řádně docházet do školy nebo 
školského zařízení a řádně se vzdělávat“
§22 odst. 3 „ Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
d) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projed-

Záškoláctví
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nání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s pod-
mínkami stanovenými školním řádem“
§50 odst. 1 „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.“

Trestní zákon č. 40/2009 Sb.

§ 201 Ohrožování výchovy dítěte
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte 
tím, že
a) svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu,
b) umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život,
c) umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou činností 
nebo jiným zavrženíhodným způsobem, nebo
d) závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou 
důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,bude potrestán 
odnětím svobody až na dvě léta.

Pokud má být záškoláctví minimalizováno je potřeba důsledná spolupráce 
všech, kteří s ním přicházejí do styku. Rodiče, učitelé, lékaři i pracovníci OSPOD 
by měli postupovat jednotně, systematicky a důsledně. Učitelé, lékaři i pracov-
níci OSPOD by měli využívat všech zákonných možností k prevenci a pokud selže 
prevence, přikročit k potrestání viníka záškoláctví.
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Stále platí, že jakákoliv neoprávněná dispozice s omamnou či psychotropní 
látkou je protiprávním jednáním. Toto jednání je postižitelné buď jako trest-
ný čin, nebo (v méně závažných případech) jako přestupek.

Je-li nelegální droga držena za jiným účelem než pro vlastní potřebu, je to 
vždy přísně stíháno jako trestný čin, a to bez ohledu na množství.

Výňatek z nařízení vlády č. 467/2009 Sb.: Tímto výňatkem se pro účely 
trestního zákoníku mimo jiné stanoví, jaké je množství větší než malé u OPL 
(omamných a psychotropních látek), přípravků je obsahujících a jedů:

Typ látky (obecně vžitý název)/
účinná látka

Pervitin / metamfetamin
Heroin / diacetylmorfin
Kokain / benzoylekgoninmetylester
Subutex, Suboxone / buprenorfin
Metadon
Extáze / MDMA, MDA, MDEA

LSD (LSD 25, lysergid)

Marihuana (THC)

Množství drogy větší než malé

2 gramy
1,5 gramu
1 gram

4 tablety/kapsle nebo 0,4 g 
práškové/krystalické substance
5 tablet, papírků, krystalů, kapslí 
napuštěných LSD
15 g sušiny

Návykové látky ve škole
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Typ látky (obecně vžitý název)/
účinná látka

Hašiš (THC)
Lysohlávky a další houby obsahující 
psilocybin a nebo psilocin

Množství drogy větší než malé

5 gramů
40 plodnic hub

Klíčové zákony týkající se drog najdeme v Trestním 
zákoníku:

 ■ § 283 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy

 ■ § 284 Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu

 ■ § 285 Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psy-
chotropní látku 

 ■ § 286 Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psycho-
tropní látky a jedu 

 ■ § 287 Šíření toxikomanie

 ■ § 289 Společné ustanovení

Ve školách se setkáváme s případy, kdy jsou pedagogičtí pracovníci vystave-
ni situacím, které se týkají oblasti závislostí. Ne všichni si s právě vyvstalým 
problémem vědí rady. Jaký tedy zvolit postup v situacích, které mohou nastat 
v souvislosti s omamnými látkami, alkoholem či tabákem? V následujícím textu 
bych se chtěl zaměřit na to, jak se vypořádat se situacemi, které by mohli na-
stat v souvislosti s alkoholem, tabákem či omamnými látkami. Popsané řešení 
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problémů vychází také z našich vlastních zkušeností ze školního prostředí, jak 
se situace řeší na naší škole.

Zjistíme-li, že žák má u sebe legální drogy (alkohol, 

tabák, toluen)

 ■ jedná se o pití a kouření pod povolenou věkovou hranici – užívání samo 
o sobě není trestné

 ■ trestně odpovědný je ten, kdo nezletilému drogu podal (prodal či podal 
jiným způsobem) 

 ■ musíme vyhodnotit, zda je možné a za jakých okolností lze látku odebrat 

Co dělat

 ■ prodiskutovat problém se žákem nebo zajistit, aby ho projednal se 
školním psychologemnebo výchovným poradcem, nebo jiným členem 
poradního týmu školy

 ■ další možností je informovat rodiče nebo právní zástupce žáka, rozhod-
nout zda je vhodné informovat ostatní členy sboru

 ■ možný pohovor s metodikem prevence

 

Návykové látky ve škole
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Zjistíme-li, že žák má u sebe nelegální drogy

Od 1.1 2010 vyšel v účinnost nový zákon číslo 40/2009 Sbírky – trestní 
zákoník, který nahradil starý trestní zákon.

 ■ držení jakékoliv omamné či psychotropní látky je protiprávní a hrozí za 
něho postih

 ■ učiteli není dovoleno bez svolení žáka nebo zákonného zástupce provádět 
šetření

 ■ pouze policie je oprávněna u osob podezřelých ze zneužívání drog 
provádět toto šetření 

 ■ stanovena ohlašovací povinnost

Co dělat

 ■ odebrat látku a za přítomnosti svědka ji zničit (pokud nehodláte učinit 
další opatření) 

 ■ uložit ji na bezpečné místo (hodláte-li učinit další opatření), sepsat o celé 
události zápis s podpisy svědků

 ■ prodiskutovat případ se žákem, konzultace s metodikem prevence, nebo 
zajistit intervenci

 ■ školního psychologa nebo výchovného poradce

 ■ informovat rodiče nebo právní zástupce žáka 

 ■ rozhodnout, zda informovat ostatní členy sboru
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 ■ rozhodnout, zda je nutné předat případ dalším orgánům (OSPOD, policie)

 ■ rozhodnout, zda podněcovat obecnou rozpravu s místním protidrogov-
ým koordinátorem

Je-li ve škole nalezen žák pod vlivem drog nebo 

alkoholu

Alkohol, obdobně jako ostatní drogy, je pro děti a mladistvé nebezpečnější 
než pro dospělé. Děti a adolescenti do 18 let pít alkohol nesmí. Tak mluví zákon. 
Podání alkoholu dítěti je popsáno v trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník) a je definován v § 204.

 ■ učiteli není dovoleno bez svolení žáka provádět šetření

 ■ pouze policie je oprávněna u osob podezřelých ze zneužívání drog 
provádět toto šetření

Co dělat

 ■ nejdůležitější je zajistit žákovi i ostatním nezletilým bezpečnost

 ■ provést záznam o případu

 ■ prodiskutovat případ se žákem

 ■ zajistit, aby případ převzal školní metodik prevence, psycholog, nebo vý-
chovný poradce

Návykové látky ve škole
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 ■ můžeme informovat rodiče nebo právní zástupce žáka či OSPOD, 
případně postoupit případ PČR

Je-li žák přistižen při distribuci drog

Distribuce drog je u nás protiprávní, jedná se o trestný čin. Jedná se o ohrožení 
mravní výchovy dítěte.

Co dělat

 ■ odebrat látku a uložit ji na bezpečném místě s popisem (kdy a komu byla 
zabavena, jména svědků)

 ■ provést záznam o případu

 ■ prodiskutovat případ se žákem

 ■ zajistit, aby případ převzal školní metodik prevence, psycholog, nebo vý-
chovný poradce

 ■ informovat rodiče nebo právní zástupce žáka či OSPOD

 ■ případ postoupit PČR – ohlašovací povinnost

 ■ zvážit zda informovat další vyučující či žáky
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Jsou-li ve škole nalezeny drogy nebo vybavení 

k jejich užívání

Při zacházení s takovýmto nálezem zacházet vždy s největší opatrností, je zde 
nebezpečí nákazy různými infekčními chorobami.

Co dělat

 ■ zajistit opatrné a bezpečné uložení drogy nebo vybavení

 ■ provést záznam o případu

 ■ informovat o nálezu PČR, jen ta může vést v těchto případech šetření

 ■ je-li to vhodné, informovat členy sboru

 ■ zvážit, zda informovat žáky

Svěří-li se žák s tím, že užívá drogy

Vzhledem k věku žáka mohou probíhat právní úvahy týkající se zachování 
mlčenlivosti.

Co dělat

 ■ nabídnout radu a podporu, popřípadě nabídnout služby metodika pre-
vence

 ■ s ohledem na věk dítěte zachovat mlčenlivost

Návykové látky ve škole
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 ■ nabídnout možnost obrátit se na relevantní služby (Poradenské centrum, 
Podané ruce)

 ■ vhodnou formou informovat rodiče

 ■ zvážit, zda bude pro žáka prospěšné, postoupí-li se jeho případ poraden-
ství

Zjistí-li škola, že v místě kde sídlí, lze sehnat drogy

Škola nenese právní odpovědnost mimo své území, má však nicméně 
v komunitě svou roli a morální odpovědnost.

Co dělat

 ■ spojit se s místními organizacemi, zvláště s policií a sdělit jim odpovídající 
informace

 ■ můžeme preventivně informovat žáky

 ■ můžeme varovat rodiče o nebezpečných místech

 ■ informovat pracovníky školy o místních problémech ve vztahu k drogám
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Vykazují-li rodiče žáka problémy se zakázanými dro-

gami nebo alkoholem

Při nebezpečí možného ohrožení dítěte je žádoucí po učitelích vyžadovat, aby 
poskytli přiměřené informace příslušným pracovníkům nebo organizacím v ob-
lasti sociální péče.

Co dělat

 ■ rodičům můžeme doporučit, aby se obrátili na poradenské služby
 ■ můžeme nabídnout žákovi příslušné informace a podporu
 ■ informovat OSPOD
 ■ podat podnět PČR, aby zahájila šetření

Hledají-li rodiče ve škole radu, jak řešit problémy 

s drogami u svého dítěte

Musíme individuálně přistupovat ke každému případu a zvolit vždy optimální 
postup.

Co dělat

 ■ odkázat na pomoc školního metodika prevence

 ■ předat rodičům seznam kontaktů organizací, které se zabývají touto té-
matikou (přehled kontaktů vždy posílá okresní MP do škol)

Návykové látky ve škole
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Trpí-li problémy se zakázanou drogou nebo 

alkoholem pracovník školy

Řídíme se Zákoníkem práce §106 (4) písm (e) „…Zaměstnanec je povinen 
nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích 
zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod 
jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele ...“

Co dělat

 ■ jasně označit nedostatky v jeho práci

 ■ vyvodit příslušná varovná opatření

 ■ doporučit pracovníkovi, aby vyhledal pomoc a radu (doporučit ze sezna-
mu zařízení nejvhodnější…)
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Cílem tohoto příspěvku je stručně seznámit s problematikou kyberšikany 
a přiblížit rizika komunikace moderními komunikačními prostředky. Text je 
tvořen výběrem informací získaných v uvedené literatuře a na otevřených 
informačních internetových zdrojích.

V tomto textu uvádíme nejprve definici kyberšikany, vztah šikany 
a kyberšikany a projevy kyberšikany. Vážnost tématu zdůrazňujeme informa-
cí, že kyberšikana může vést ke kriminálnímu jednání a páchání řady trestních 
činů, a to i s možnými nejtěžšími důsledky – ztrátou lidských životů.

Nastíněna je úloha školy a učitelů v předcházení, odhalování a řešení 
kyberšikany. Příspěvek má metodicky napomoci pedagogům najít v různých 
situacích v boji proti kyberšikaně správná řešení. 

Co je to kybernetická šikana – kyberšikana?

Definice se vyvíjí. K posledně publikovaným patří:

 „Termínem kyberšikana (cyberbullying) označujeme nebezpečné 
komunikační jevy realizované prostřednictvím informačních a komunikačních 
technologií (např. pomocí mobilních telefonů nebo služeb v rámci inter-

Kyberšikana – fenomén, který nelze přehlížet
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netu), jež mají za následek ublížení nebo jiné poškození oběti. Toto ublížení 
či poškození může být jak záměrem útočníka, tak důsledkem např. nevhod-
ného vtipu, nedorozumění mezi obětí a útočníkem, nedomyšlením důsledků 
jednání ze strany útočníka atd. Oběť je poškozována opakovaně, ať už 
původním útočníkem či osobami, které se do kyberšikany zapojují později“. 
(Krejčí, 2010, str. 3).

Cílem kyberšikany je tedy někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití ele-
ktronických prostředků. Jednotlivec nebo skupina útočníků ubližuje takovým 
způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit.

Kyberšikana a šikana – rozdíly a podobnosti

Kyberšikana a šikana spolu často souvisí – jedna může přerůstat v druhou. 
Kyberšikana a tradiční šikana mají jednu věc společnou – jejich cílem je někomu 
ublížit nebo ubližovat – ať fyzicky či psychicky. Kyberšikana v mnoha případech 
dokonce začíná jako doprovodný jev tradiční šikany, jejich projevy se prolínají 
a doplňují. Přesto zde existují rozdíly – kyberšikana má svá specifická rizika.

Rozdíly mezi kyberšikanou a šikanou

 ■ anonymita, kterou poskytuje virtuální realita, umožňuje stupňovat agresi 
a dovolit si to, co by si agresor vůči oběti přímo nedovolil. Základní rozdíl 
spočívá v tom, že u šikany zná oběť útočníka. Ví, jak vypadá, jak mluví, 
kolik mu asi je, kde na ni číhá atd. U kyberšikany je útočník naprosto 
anonymní a ještě navíc může v kybersvětě měnit svou identitu – jednou jí 
pošle SMS z internetu jako Karel, podruhé jako Andrea apod. Navíc sdělit 
něco přes internet je mnohem jednodušší, než říct to druhému do očí;
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 ■ jednosměrná komunikace znemožňuje agresorovi vnímat reakci oběti. 
Agresor si tak nemusí uvědomit důsledky svého konání. Oběť nemůže 
bezprostředně reagovat;

 ■ nezáleží na místě, kde k šikanování dochází, ani na době, kdy útok oběť 
zastihne. Útoky kyberagresora mohou oběť dostihnout kdykoliv a kde-
koliv. Velmi rychle tak oběť ztrácí pocit bezpečí i tam, kde doposud byl 
zcela samozřejmý. Před kyberšikanou není úniku – před kyberšikanou 
tváří v tvář může oběť najít alespoň někde útočiště – doma na ni agresoři 
nemohou. Kyberšikana je však ohrožuje i zde;

 ■ opakované zraňování – i jeden jediný útok se ve virtuálním prostřední 
stává opakovaným, trvalým. Stačí např. když agresor natočí oběť 
v ponižující situaci a video umístí do virtuálního prostoru – oběť se na 
ně může dívat opakovaně a znovu a znovu ji ponižuje. Navíc si ho může 
stáhnout kdokoli, poskytovatel serveru ho sice ze svých stránek smaže, 
ale dílo žije svým vlastním životem;

 ■ vzhledem k tomu, v jaké prostředí k šikanování dochází, je zaručeno 
velké publikum. K webové stránce s trapným obsahem, má přístup každý, 
kdo má internet. To, co v reálném světě vidí jen několik lidí je v tom vir-
tuálním přístupné neomezenému publiku. Často se stává, že šikana jde 
z kyberšikanou ruku v ruce, to znamená, že si útočníci natočí reálný útok 
a zveřejní ho na internetu (Happy Slapping);

 ■ u tradiční šikany rozhoduje fyzická síla, u kyberšikany počítačové znalos-
ti. K šikanování pomocí komunikačních technologií není zapotřebí fyzické 
převahy agresora, ale technologická dovednost. Agresorem se může stát 
i jedinec, který by při klasické šikaně neuspěl. Rovněž obětí nemusí být 
jen outsideři. Kyberšikana neprobíhá jenom mezi vrstevníky, ale i napříč 
generacemi;

Kyberšikana – fenomén, který nelze přehlížet
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 ■ kyberšikana probíhá dlouho skrytě, klasické znaky šikany u kyberšikany 
chybí, což ztěžuje kontrolu a umožňuje její rychlejší šíření. Při tradiční 
šikaně jich je podstatně více, např. roztrhané oblečení, modřiny po bitce, 
ztrácení věcí, ale i pozdější návraty ze školy, uzavírání se do sebe, nechuť 
chodit do školy, která může přerůst v neurózu, apod. U kyberšikany je 
takových náznaků méně. Problémy se dají odpozorovat z chování oběti 
nebo přímo prohlédnutím historie nebo kontaktů na sociální síti, e-mailu 
nebo ICQ a Skypu, čehož však nejsou všichni rodiče schopní (http://www.
kybersikana.eu/; http://proti-sikane.saferinternet.cz/sikana-a-kybersika-
na);

Specifické projevy kyberšikany

 ■ publikování ponižujících záznamů audio, video nebo fotografií (např. 
v rámci webových stránek, MMS zpráv);

 ■ ponižování a pomlouvání (denigration) v rámci sociálních sítí, blogů nebo 
jiných webových stránek;

 ■ krádež identity (impersonation), zneužití cizí identity ke kyberšikaně 
nebo dalšímu sociálně patologickému jednání (např. zcizení elektronick-
ého účtu);

 ■ ztrapňování pomocí falešných profilů v rámci sociálních sítí, blogů nebo 
jiných webových stránek;

 ■ provokování a napadání uživatelů v online komunikaci (flaming/bashing) 
– především v rámci veřejných chatů a diskuzí;
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 ■ zveřejňování cizích tajemství s cílem poškodit oběť (outing) – např. 
v rámci sociálních sítí, blogů nebo jiných webových stránek, pomocí SMS 
zpráv apod.;

 ■ vyloučení z virtuální komunity (exclusion) – např. ze skupiny přátel v rám-
ci sociální sítě;

 ■ obtěžování (harassment) – např. opakovaným prozváněním, voláním 
nebo psaním zpráv;

 ■ mezi kyberšikanu řadíme i projevy tradiční psychické šikany posílené 
s využitím informačních komunikačních technologií, např.: dehonestování 
(ponižování, nadávání, urážení), vyhrožování a zastrašování, vydírání, 
očerňování, pomlouvání a další (Krejčí, 2010, s. 15).

Další sociálně – patologické projevy v komunikaci ve virtuálním 
prostředí

Úměrně k rozvoji a masovému využívání počítačových i telefonních digitál-
ních prostředků ke komunikaci mezi lidmi vznikají a pojmenovávají se další neg-
ativní formy a projevy chování. Jako příklad uvádíme některé z nich;

 ■ kybergrooming – je druhem psychické manipulace realizované 
prostřednictvím internetu. Termín kybergrooming označuje chování 
uživatelů internetu (predátorů, kybergroomerů), které má v oběti vyvol-
at falešnou důvěru a přimět ji k osobní schůzce. Výsledkem této schůzky 
může být sexuální zneužití oběti, fyzické násilí na oběti, zneužití oběti pro 
dětskou prostituci, k výrobě dětské pornografe apod. (Kopecký; Krejčí, 
2010, s. 14);

Kyberšikana – fenomén, který nelze přehlížet
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 ■ stalking a kyberstalking – (lov, pronásledování) označuje opakované, 
dlouhodobé, systematické a stupňované obtěžování, které může mít řadu 
různých forem a různou intenzitu. Pronásledovatel svou oběť například 
dlouhodobě sleduje, bombarduje SMS zprávami, e-maily, telefonáty či 
nechtěnými pozornostmi (dárky). Útočník u oběti vyvolává pocit strachu. 
(Kopecký; Krejčí, 2010, s. 24);

 ■ sexting – elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se 
sexuálním obsahem. Tyto materiály často vznikají v rámci partnerských 
vztahů a mohou představovat riziko, že jeden partner z nejrůznějších 
pohnutek obsah zveřejní (www.sexting.cz);

 ■ rizika užívání sociálních sítí například Facebook, Twitter, Libimseti, Lidé 
a další. Vedle přínosů sociálních sítí se mnoho uživatelů porovnává 
s úspěšnějšími, bohatšími či krásnějšími přáteli a mají díky tomu sníženou 
náladu, pocit nedostatečnosti a marnosti. Facebook není bezpečný, ne-
ochráníte své soukromí, kdokoliv se může vydávat za kohokoliv, jeho 
neuvážlivým používáním lze nakazit počítač škodlivými programy;

 ■ sociotechnika – sociální inženýrství, manipulace – podvodné loudění 
citlivých informací za účelem jejich zneužití (phishing); získání 
přístupových údajů k bankovnímu účtu (pharming);

 ■ další rizikové jevy – šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných 
řetězových zpráv (hoaxing), rozesílání nevyžádaných obchodních zpráv 
(spamming), maskování se v digitálním prostředí (spoofing), virální videa 
dětská pornografie a prostituce, internetové návody na fotografování se 
a natáčení videí v pro život nebezpečných, hazardních, riskantních situ-
acích (planking) a podobně (e-bezpeci.cz);
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Kyberšikana a zákon – právní kvalifikace projevů kyberšikany

Kyberšikana může nabývat skutkovou podstatu trestných činů. Jaké trestné 
činy mohou být za kyberšikanou skryty? (Zákon č. 40/2009 Sb. dle stavu k 1. 
1. 2010)

 ■ vydírání – §175;

 ■ šíření pornografie – §191;

 ■ výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií – §192;

 ■ zneužití dítěte k výrobě pornografie – §193;

 ■ svádění – §202;

 ■ šíření toxikomanie – §287;

 ■ násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci – §352;

 ■ nebezpečné vyhrožování – §353;

 ■ nebezpečné pronásledování – §354;

 ■ hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob – §355;

 ■ podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv 
a svobod – §356;

(http://www.kybersikana.eu)

 

Kyberšikana – fenomén, který nelze přehlížet
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Soud může osobě mladší 15 let uložit opatření jako dohled probačního úředníka, 
zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výcho-
vného programu v rámci SVP, ochrannou výchovu. Mladiství ve věku 15 – 18 let 
jsou posuzování soudem pro mládež s ohledem na jejich rozumovou a mravní 
vyspělost. Osoby starší 18 let jsou plně trestně odpovědné za své skutky. 
Nelegální činy, které se vážou na internet, jsou popsány v souboru zákonných 
norem trestního zákona – zákon č. 140/1961 Sb. (Jurková, 2010, s. 5).

Abychom si udělali lepší představu, co je a co není trestné, je nezbytné nas-
tudovat si o tom důležité informace. K této problematice doporučujeme využít 
následující publikaci – Veselá, Michaela; Pospíšilová, Kateřina: „Spolupráce 
školy s policií a orgány sociálně–právní ochrany dětí při řešení školní šikany“.

Prevence má smysl

Jaká konkrétní preventivní opatření může udělat škola?

 ■ vytvořte si základní přehled o tom, jaká je situace na vaší škole. 
K orientačnímu zmapování kyberšikany na škole můžete použít depistážní 
dotazník nebo orientační rozhovor se studenty;

 ■ na základě výsledku vámi prováděného mapování projevů kyberšikany 
na vaší škole promyslete, jaká preventivní opatření kyberšikany zavedete 
a realizujte je;

Jak šikaně předcházet?

 ■ Vymezte jasná pravidla používání Internetu, počítačů a ostatních IT 
zařízení;
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 ■ zahrňte pojem „kyberšikana“ do školního řádu a minimálního preven-
tivního programu. Přesně vymezte, podle čeho se kyberšikana identi-
fikuje, jak se bude řešit a co může při jejím odhalení nastat (kázeňské 
postihy apod.);

 ■ vypracujte krizový scénář postupu při odhalení kyberšikany, vytvořte si 
plán, na koho se obrátit, s kým se můžete poradit;

 ■ určete, kdo ve škole bude specialista na kyberšikanu, který se bude tou 
problematikou zabývat a poradí, jak postupovat v případě problému;

 ■ mluvte se žáky o vztazích – učte žáky tomu, že všechny formy šikanování 
jsou nepřijatelné, a že kyberšikana může být předmětem disciplinárního 
řízení uvnitř školy;

 ■ pozorujte co se ve třídě děje – pracujte s potencionálními oběťmi – 
tlumte agresivní sklony možných agresorů;

 ■ podporujte pozitivní klima školy – především vytvořte pro žáky takové 
podmínky, které jsou transparentní, jasné a srozumitelné, podporujte 
prosociální chování žáků vytipujte riziková místa ve škole;

 ■ spolupracujte s rodiči, uspořádejte besedu pro rodiče o kyberšikaně 
a upozorněte je na její nebezpečí;

 ■ informujte se s kolegy.

(Jurková, 2010, s. 7)

Žádný z těchto kroků nezaručí, že se šikana na škole nevyskytne. Ale 
pravděpodobnost jejího výskytu se snižuje a navíc se snadněji podaří podchytit 
ji už v jejich počátcích, kdy je její řešení snadnější.

Kyberšikana – fenomén, který nelze přehlížet
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Jak šikanu poznat?

 ■ Pokud jste se drželi pravidel pro prevenci šikany, pomůže vám to i poznat, 
že se ve vaší třídě objevila. Jak na to?

 ■ pozorujte, co se ve třídě děje – všímejte si nepřímých i přímých znaků 
šikanování;

 ■ konzultujte své pozorování s kolegy;

 ■ oznamte své podezření vedení školy, dohodněte se na společném pos-
tupu;

 ■ mezi čtyřma očima zjistěte informace od nezaujatých svědků– spolužáků;

 ■ spojte se s rodiči oběti a požádejte o spolupráci.

(www.minimalizacesikany.cz/chci-se-dozvedet/354)

Řešení šikany – postup

 ■ Postup je v základech stejný jako při zjištění klasické šikany, takže pro 
stručnost odkazujeme na Metodický pokyn MŠMT z roku 2009 k prevenci 
a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Níže jsou uvedeny 
doporučení, které se vztahují ke kyberšikaně v její odlišnosti od klasické 
šikany;

 ■ důkladně vyšetřete všechny incidenty tak, abyste mohli v případě nut-
nosti kázeňsky postihnout ty studenty, kteří se kyberšikany dopustili. Jak-
mile identifikujete agresora/y, zvolte takové řešení, které je odpovídající 
závažnosti prohřešku a důsledkům, které způsobil;
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 ■ ponechávejte si všechny důkazy kyberšikany. Založte si složku, kde bu-
dete mít všechny snímky obrazovky, zprávy, záznamy apod. Tak můžete 
demonstrovat závažnost chování a jeho dopad na školu. Toto je rozhodu-
jící zejména v případech, kdy máte v úmyslu studenty formálně potrestat 
(např. podmínečným vyloučením nebo vyloučením);

 ■ zajistěte si podporu a pomoc externího pracovníka, se kterým má 
vaše škola navázanou spolupráci, nevyjímaje pracovníka represivního 
orgánu. To zvláště v případě, kdy kyberšikana zahrnovala reálné ohrožení 
bezpečnosti studentů nebo zaměstnanců školy;

 ■ informujte rodiče kyberagresora o tom, že chování jejich dítěte je bráno 
vážně a na vaší škole nebude tolerováno;

 ■ poučte rodiče o tom, že mohou kontaktovat právníka. Některé případy 
kyberšikany nespadají do kompetencí školy. V těchto případech mo-
hou mít rodiče zájem řešit situaci jinými cestami. Mohou žalovat kyber-
agresora u občanského soudu např. za obtěžování, úmyslné vystavování 
nepříjemným záv případech, kdy se kyberšikana odehrála prostřednictvím 
mobilního telefonu, kontaktujte mobilního operátora. Shromažďuje 
data, která mohou sloužit jako důkaz. Předtím, než je vymaže, uchovává 
je po nějakou dobu na svých serverech;

 ■ kontaktujte a spolupracujte s Twitterem, Facebookem, Lidé.cz nebo ja-
kýmkoli jiným webovým prostředím, kde ke kyberšikaně došlo. Jejich 
zaměstnanci jsou zvyklí spolupracovat při řešení kyberšikany a mohou 
vám asistovat při odstranění závadného obsahu, shromažďování důkazů, 
nebo vám mohou poskytnout kontakt na někoho, kdo vám může pomoci;

 ■ poproste o radu ostatní školy, jak ony v minulosti řešily podobné případy; 

Kyberšikana – fenomén, který nelze přehlížet
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 ■ používejte kreativní strategie neformálních řešení, obzvláště v případech 
méně závažných forem kyberšikany, které nevyústily do závažné újmy 
oběti. Například můžete od studentů požadovat, aby vytvořili plakáty 
proti kyberšikaně a vyvěsili je po škole. Od starších studentů můžete 
požadovat, aby připravili pro mladší studenty stručnou přednášku 
o důležitosti zodpovědného používání moderních technologií. Je důležité 
odsoudit kyberšikanu – poslat zprávu zbytku školy, že šikana v jakékoli 
formě je nemorální, špatná.

(Jurková, 2010, s. 14).

Čeho se vyvarovat

Při řešení šikany můžeme udělat některé závažné chyby. Rozhodně se vy-
varujme:

 ■ konfrontace oběti a agresora

 ■ bagatelizace problému

 ■ rychlých řešení

 ■ řešení případu před třídou

 ■ prozrazení informačních zdrojů

 ■ neinformování rodičů

 ■ řešení bez pomoci dalších pedagogů

(www.minimalizacesikany.cz/chci-se-dozvedet/355)
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Ruku v ruce s rozvojem komunikačních technologií i četností jejích rutinního 
používání se objevují i další problémy s jejich zneužíváním k asociálním nebo až 
kriminálním činům. Tato problematika je v současnosti velmi aktuální zejmé-
na v souvislosti s tím, jak žáci tráví svůj volný čas a jak intenzivně informační 
a komunikační technologie používají (Kopecký; Krejčí, 2010, s. 34).
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Agresivní sklony se u člověka utvářejí – na základě instinktivní výbavy – 
v prvních letech života. Jiní psychologové tvrdí, že agrese je – stejně jako většina 
ostatního lidského chování – naučená.

Podle nich je člověk agresivní proto, že se naučil, že se to vyplácí, zejména, 
že je možno zmocnit se agresí žádoucího předmětu nebo si vynutit od druhých 
služby, na nichž nám záleží. Agresivnímu jednání se podle těchto badatelů učíme 
na základě vlastní zkušenosti nebo zprostředkovaně, na základě toho, co vidíme 
kolem sebe. Zvlášť účinnou „školou“ agrese bývá, když je dítě doma krutě 
trestáno nebo i bezdůvodně týráno. Když dopustíme, aby mělo dítě úspěch se 
svým agresivním jednáním, vytvoří si mnoho agresivních scénářů. Další agre-
sivní scénáře si vytváří podle toho, co vidí kolem sebe, hlavně v rodině, ale 
také ve školce, a samozřejmě na obrazovce, zvlášť když před ní tráví několik 
hodin denně. Dochází k identifikaci s agresorem. Ze scénářů, které používá, si 
dítě postupně odvozuje zásady, podle kterých se řídí v nové situaci. Tak dospívá 
k názorům, postojům a hodnotám, které nakonec řídí jeho jednání (Říčan, 1995).

Čermák (Čermák, 1999) rozlišuje tyto druhy agrese: Instrumentální (vědomě 
kontrolovaná): Jejím úmyslem není zranění druhé osoby. Aktér počítá s rizikem 
a přemýšlí o možných důsledcích, je předem připravená. Emocionální (zlost-
ná, hněvivá, afektivní): Je vyvolaná silnou negativní emocí (hněvem, frus-
trací, vnitřním napětím), po které následuje určitá motorická reakce. Nebývá 
promyšlena dopředu, náhle propuká, jedinec nemá čas promýšlet právní 
důsledky svého započatého činu, který je z jeho hlediska spíše impulsivní reakcí.

Agresivní žák
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Dále můžeme agresi rozdělit na fyzickou a verbální, zaměřenou proti věci, 
zvířeti, spolužákovi či dospělému.

Je důležité vědět, že se u části jedinců s diagnózou ADHD (Attention Deficit Hy-
peractivity Disorder – porucha pozornosti s hyperaktivitou) přidružují poruchy 
chování a někteří z nich se v důsledku toho dostanou do role agresorů či naopak 
obětí. Někteří pak zažili obě role, tedy stali se agresory v důsledku reaktivní 
agrese. ADHD je pouze jedním z rizikových faktorů a sám syndrom nezpůsobuje 
násilí. ADHD je v rodině spjata s vyšší mírou stresu, souvisí s depresivitou, im-
pulzivitou, izolací, nezaměstnaností (v dospělosti). U dospělých jedinců s ADHD 
přetrvává tendence projevovat nedostatek impulsivní kontroly a mají tenden-
ci reagovat na environmentální podněty. Tato tendence je příčinou frustrace 
a hněvu, vede ke konfliktním vztahům, slabé sociální podpoře.

Děti se sníženou sociální adaptabilitou jsou ve škole neustálým zdrojem 
konfliktů, jsou stíhány tresty, aniž si dovedou uvědomit přesnou souvislost mezi 
vlastním počínáním, kázeňským trestem aniž jsou vůbec schopny si uvědomit 
hodnotu trestu: zpravidla jim přijde směšný a nepochopitelný (Švarcová, 2000).

Proto je nutné dodržet preventivně tyto zásady:

 ■ poskytnout dítěti únikovou cestu např. klidné místo (využití kobercové 
plochy, jiné učebny, nabídnout různé formy uvolnění – vybití energie, po-
moc asistenta)

 ■ odstranit podněty, které frustraci způsobují (např. opakovaný neúspěch 
ve výuce – netrestat, ale spíše nabídnout řadu alternativních činností)

 ■ zaměřit se na okamžité odměny, podněcování žádoucího chování

 ■ rozdělit úkoly do menších celků, které dítě lépe zvládne, zaměřit se na 
možný úspěch dítěte
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 ■ ukázat, že nám na dítěti záleží, přistupovat k němu s důvěrou, přátelstvím 
a vzájemnou laskavostí.

 ■ opakovat pokyny a trvat na jejich plnění

 ■ jasně definovaná pravidla (stanovit cíl a sestavit pro dítě plán aktivit)

 ■ dostatek odpočinku, sportovních a jiných aktivit (např. canisterapie, muz-
ikoterapie, komunikační cvičení)

 ■ spolupracovat s rodinou

 ■ naučit se předvídat problémy, které dítě může mít

Pokud prevence selže a afektivní záchvat se dostaví, je třeba 
dodržet tento postup:

 ■ vyučující se pokusí afekt nezvětšovat, zachovat klid, tišit žáka

 ■ asistent zajistí okamžitý odchod ostatních žáků do bezpečí, přivolá 
dostupnou pomoc (vedení školy, výchovná poradkyně/poradce, školní 
psycholožka/psycholog)

 ■ vyučující se pokusí zamezit útěku žáka ze třídy, zaujme pozici u dveří

 ■ pokud afekt nepřestává, hrozí poškození zdraví, vedení školy přivolá po-
moc lékaře, v případě nutnosti i policii

 ■ budou neprodleně informováni rodiče žáka, proveden zápis o události

 ■ pokud bude žák odvezen rychlou lékařskou službou, je nezbytné zjistit od 

Agresivní žák
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zasahujícího lékaře, do kterého zdravotnického zařízení je dítě odvezeno 
a sdělit tuto skutečnost rodičům žáka

Vyučující by si měl uvědomit, že i agresivní projev je komunikace

 ■ vždy má za cíl sdělit a sdílet nějaký obsah

 ■ vždy má smysl i účel

 ■ vždy má své zakotvení v čase, místě a vztazích, má svůj příběh a děj

 ■ vždy souvisí s nezbytnými potřebami člověka

 ■ vždy je následkem prožívané frustrace

 ■ Cokoliv kdokoliv o vás říká, není o vás, ale o něm!

 ■ nepracujte s “agresivním jedincem“, ale se situací, ve které se tato lidská 
bytost chová agresivně

 ■ spolu s ním pracujte s jeho agresivitou a jeho potřebami

 ■ sami se sebou, s tím jak na takového člověka a situaci reagujete

 ■ „NE!“ je celá věta! Stačí ji říct jednou, není třeba ji dopředu zdůvodňovat

Vhodná výchova a podnětné prostředí může agresivní chování usměrnit. Ro-
dina i škola by měla děti vést k uvědomování si svých pocitů, sebeovládání a 
ke zdravému sebevědomí. Naučit děti, jak správně využívat svoji energii. Agre-
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sivitu nepotlačovat, ale vhodně uvolňovat a ventilovat. Škola by mohla být 
prostředím, kde se děti toto naučí.

Použité zdroje

Čermák, I.: Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1999. 

Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. 1. vyd. Praha: 

Portál, 1995.

Švarcová, I.: Mentální retardace. Praha: Portál, 2000. 

Hroch, P.: Možnosti práce a zvládání situací s agresivním jedincem. Dostupné z: verejna-sprava.

kr-moravskoslezsky.cz/zip/mas_05_p10.ppt, [cit. 26. 8. 2012].

Agresivní žák



Možnosti řešení krizových situací v prostředí základní školy

CAN – Syndrom týraného, zneužívaného 

a zanedbávaného dítěte

Martina Štefková



117

Možnosti řešení krizových situací v prostředí základní školy

Syndrom CAN je definován jako poškození tělesného, duševního 
i společenského stavu a vývoje dítěte, které vznikne v důsledku jakéhokoli 
nenáhodného jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby. Jde o soubor nega-
tivních důsledků špatného zacházení s dítětem. Tyto příznaky mohou vzniknout 
následkem aktivního ubližování nebo nedostatečné péče, kdy dítě trpí zaned-
báváním jeho důležitých životních potřeb. Extrémní podobou syndrom CAN je 
smrt dítěte. (Dunovský, 1995)

Do syndromu CAN řadíme fyzické týrání, psychické týrání, sexuální
zneužívání, zanedbávání a Münchhausenův syndrom.

U fyzického týrání jde především o poškození tělesného stavu dítěte. 
Nejčastější příznaky, které nás mohou o existenci fyzického týrání informovat, 
jsou následující: poranění nebo popáleniny na kůži nevysvětlitelného důvodu, 
nechuť dítěte o těchto poraněních hovořit, neochota dítěte odhalovat tělo, 
strach z rodičů, rozladěnost před návratem domů, agresivita vůči ostatním, 
útěky z domova, záškoláctví, náhle zhoršený školní prospěch, náhlá ztráta 
kamarádů, zvýšená úzkost, enuréza (pomočování), enkopréza (neudržení 
stolice), snížené sebehodnocení dítěte.

Rozpoznat psychické týrání je obtížné. Přesto existují určitá vodítka, která 
nám mohou o existenci psychického týrání napovědět. Patří mezi ně: citová 

CAN – Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
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plochost, nedůvěřivost, afektivní výbuchy, neurotické projevy, vznik závislos-
ti, poruchy příjmu potravy, deprese, neustálý strach z potrestání, tendence 
k sebeobviňování, sebeubližování, nepřiměřené obavy z každé nové situace, 
nedůvěra k dospělým lidem, vyjadřování obav, že ho/ji nikdo nemá rád.

Jedná-li se o sexuální zneužívání, můžeme u postiženého dítěte nejčastěji 
pozorovat následující příznaky: bolest, svědění, odřeniny, krvácení v oblasti 
genitálií nebo konečníku; výtok z genitálií nejasné příčiny, psychosomat-
ické potíže, bolest při chůzi nebo sezení v oblasti genitálií nebo konečníku, 
náhlé změny v chování nejasné příčiny, útěk z domova, strach z určité osoby, 
sebepoškozování, sebevražedné pokusy, poruchy příjmu potravy, užívání drog 
a jiných návykových látek, zhoršení školního prospěchu.

V případech, kdy se jedná o zanedbávání, je dítě často podvyživené (může 
brát ostatním jídlo). Objevuje se nedostatečná osobní hygiena, chodí špinavé 
a neadekvátně oblečené. Školní docházka je nepravidelná, objevuje se zvýšená 
únava. Často bývá ponecháno bez dozoru. Mohou se objevit i nutkavé krádeže 
a prohrabávání odpadků (Dunovský, 1995; Vaníčková, 1995).

Münchhausenův syndrom (bájná lhavost) je duševní porucha, při 
které postižený předstírá tělesnou nebo duševní poruchu, pro kterou je 
následně léčen. Motivace pro toto chování je téměř vždy nejasná a s největší 
pravděpodobností vnitřní (Psychiatrické centrum Praha, 2006).

Můžeme se setkat i s Münchhausenovým syndromem v zastoupení (by proxy), 
kdy postižený jedinec předstírá poruchu u závislé osoby, nejčastěji u dítěte. 
Důsledkem takového jednání může být dlouhodobé poškozování zdraví dítěte 
(Vágnerová, 2004).

Rozpoznat tento syndrom (v případě dětí se jedná o Münchhausenův syn-
drom by proxy) je velmi složité. Určitým vodítkem je velká absence dítěte ze 
zdravotních důvodů. 

V případě podezření či zjištění syndromu CAN je podstatné nebrat situaci 
do svých rukou. Zjištěné informace, které jsou velmi citlivé, sdělíme pouze 
pověřeným osobám (vždy je nutné informovat ředitele školy). Situaci neřešíme 
před třídním kolektivem. Je-li na pracovišti poradenský pracovník, poskytne 
dítěti potřebnou péči. V některých případech je nutné zajistit i péči lékařskou. 
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Případ dále předáme orgánu sociálně – právní ochrany dětí (lze ho kontaktovat 
i anonymně) a Policii České republiky.
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Školní fobie je specifický, dlouhodobý, intenzivní a racionálními důvody 
nevysvětlitelný strach dítěte ze školy, jenž vyžaduje odborný zásah – učitele, 
psychologa, výchovného poradce, lékaře, sociálního pracovníka, vesměs ve 
spolupráci s rodinou žáka podle (Průcha, 1998, s. 249). Na pozadí školní fo-
bie jsou totiž problémy osobnosti žáka, jež mají své kořeny v mimoškolním 
prostředí (Kusák, 2000, s. 202). Říčan (1997) dává do souvislosti školní fobii s kri-
tickým zhodnocením jednotlivých fází a subfází vývoje separace a individuace, 
jimiž jsou normální autismus, normální symbióza, diferenciace, procvičování 
(practicing), navazování přátelských vztahů (rapprochement) a individuace čili 
stálost vztahů (object constancy). Podrobné zpracování této problematiky na 
základě původního výzkumu (se 143 odkazy na další literární zdroje) lze nalézt 
u Wimmera (2003).

Při školní fobii se dítě bojí buď školy jako instituce, nebo konkrétní osoby 
či věci, která je ve škole přítomna (třídní učitelka, klasifikační arch, vycpaný 
krkavec apod.). Nejčastěji trpí školní fobií děti ve věku 8 až 12 let, více chlapci 
než dívky. Odhady podílu dětí trpících školní fobií na celkové populaci se liší; 
Wimmer (2003) na základě rozsáhlých šetření uvádí 2 %. Školní fobii asi u 70 % 
nemocných dětí ovlivňují primárně události, které je v životě potkávají, zbylých 
30 % se (podle současného stavu znalostí) připisuje genetické dispozici.

Z hlediska praktické pedagogiky je důležité odlišení školní fobie jako choro-
by dítěte od notorického záškoláctví, neboť hranice mezi jejich projevy nebývá 
v praxi jednoduše rozpoznatelná. Obecně se nicméně záškoláctví projevuje 

Školní fobie
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hlavně u žáků s horším prospěchem, kteří se vyhýbají škole, ale nemohou být 
ani doma, zatímco děti trpící školní fobií bývají často dobrými žáky 

– až do doby, kdy jejich absence narůstá a výuku školních předmětů už 
nestíhají – a přitom touží po bezpečí domova. Školní fobie jako separačně úzko-
stná porucha bývá rovněž doprovázena nepředstíranými zdravotními obtížemi 
– ranním zvracením, bolestmi hlavy, průjmy apod.

K rozvoji školní fobie mohou přispět zejména:

 ■  Předčasná dlouhodobá separace dítěte od matky (v nemocnici, jeslích, 
mateřské škole apod.);

 ■ neúměrné nároky rodičů na dítě, nepřiměřené jeho reálným intelektuál-
ním schopnosti, s opakovanou kritikou, co dítě nedovede a kazí, s násled-
ným narůstáním jeho ustrašenosti;

 ■ strohé chování rodičů k dítěti jako k majetku, bez nároku na pozitivní 
i negativní prožitky;

 ■ nevyzrálá nebo komplikovaná osobnost učitele, případně jeho autorita-
tivní chování a celkově nepřívětivé školní prostředí;

 ■ posměch spolužáků, často iniciovaný nějakou viditelnou odlišností 
dítěte od ostatních, případně až šikana z jejich strany, ústící ve snahu 
dítěte o minimalizaci sociálních konfliktů (dítě se o přestávce zamyká na 
záchodě, sedí strnule v lavici předstírajíc přípravu na další hodinu apod.).

U zdravého dítěte lze očekávat, že občasný strach jít do školy, způsobený 
např. cholerickým učitelem, očekávaným neúspěchem u písemné práce apod., 
postupně překoná. V tomto případě jde o přirozený a žádoucí jev, neboť ani 
v dalším pracovním a osobním životě nebude mladý člověk ušetřen sociálních 
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konfliktů. Nebezpečnými se tyto stavy stávají, pokud si s nimi dítě nedokáže 
poradit. Bez spolupráce rodiny a školy mohou pak vést k narůstajícím školním 
neúspěchům a s nimi souvisejícími problémy s dalším studijním a pracov-
ním uplatněním i k psychickým poruchám, které s nastávajícím dospíváním 
samovolně neodezní.

Doporučení pro pedagoga:

 ■ Problém ani obavy dítěte nikdy neřešte před ostatními dětmi.

 ■ Pokuste se fobické dítě navázat na dobrého kamaráda ve třídě.

 ■ Intenzivně spolupracujte s rodinou a poradenskými pracovníky.

 ■ Pokuste se okamžitě dítě navrátit do kolektivu (tolerovanými absencemi 
se problém jen zvětšuje) buď naráz, nebo v případě chronických potíží 
postupně.

 ■ Dítě za každý úspěch směřující k nápravě odměňujte.

Je nicméně nezbytné respektovat skutečnost, že žádná obecně použitelná 
te-rapie zaručující odstranění či zmírnění školní fobie dosud neexistuje. Ro-
zhodující je individuální přístup ke každému dítěti, založený na analýze příčin 
školní fobie, vyžadující neformální a intenzívní spolupráci dětského lékaře, psy-
chologa, učitele i rodičů. 

Školní fobie
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Školní poradenské pracoviště

Pokud pedagog či rodič řeší nějaký problém týkající se výchovy či vzdělávání 
žáka, „nejbližším“ odborníkem ve škole bývají pracovníci školního poraden-
ského pracoviště (ŠPP). ŠPP tvoří především výchovný poradce a školní meto-
dik prevence. Může být k dispozici také školní psycholog. Tito odborníci mají 
přehled o dalších odborných zařízeních, která vám podle povahy problému mo-
hou případně doporučit.

Výchovný poradce má na starosti zpravidla:

 ■ řešení problémů výchovného charakteru

 ■ kariérové poradenství

 ■ předcházení studijnímu selhání

 ■ individuální či skupinová péče o děti

Instituce podílející se na péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
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Školní metodik prevence má na starosti:

 ■ vyhledávání a orientační vyšetřování žáků s rizikem či projevy sociálně 
patologického chování

 ■ poskytování poradenských služeb a případná další doporučení

 ■ spolupráci s třídními učiteli vedoucí k prevenci sociálně patologických 
jevů

 ■ koordinaci spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy při 
řešení sociálně patologických jevů

Školní psycholog má na starosti:

 ■ individuální psychodiagnostické činnosti s žáky s výukovými a výchovný-
mi problémy

 ■ diagnostiku sociálního klimatu třídy a školy

 ■ psychologické a metodické poradenství

 ■ krizovou intervenci

 ■ kariérové poradenství

 ■ skupinovou a komunitní práce s žáky
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Pedagogicko – psychologická poradna (PPP)

Charakteristika

PPP poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby dětem, 
rodičům, zákonným zástupcům dětí a pedagogickým pracovníkům k optimal-
izaci vzdělávacího procesu, osobního rozvoje žáků a k řešení obtíží ve školní 
práci, výchově a vývoji dětí a žáků od 3 do 19 let, případně do doby ukončení 
vzdělání na středních školách

Speciálně pedagogická centra (SPC)

Charakteristika

 SPC je školské poradenské zařízení, které poskytuje speciálně pedago-
gické a poradenské služby. Služby jsou zaměřené na podporu vzdělávání žáků 
s určitým druhem postižení.

 ■ porucha autistického spektra (PAS)

 ■ mentální postižení

 ■ tělesné postižení

 ■ vady řeči

 ■ zrakové postižení

 ■ sluchové postižení

 ■ kombinované postižení 

Instituce podílející se na péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami



Možnosti řešení krizových situací v prostředí základní školy

128

Možnosti řešení krizových situací v prostředí základní školy

Problémy převážně sociálního či výchovného rázu

OSPOD (Orgán sociálně – právní ochrany dětí):

OSPOD je odbor péče o děti a mládež příslušného pověřeného městského 
úřadu, který ochraňuje a zastupuje zájmy dětí. Kontaktuje se v případě potřeby 
z výchovných či sociálních problémů ze strany rodiny. Kontakt na jednotlivé so-
ciální pracovníky v Brně lze nalézt podle trvalého bydliště dítěte.

Střediska výchovné péče (SVP)

Poskytují poradenskou a terapeutickou pomoc pro děti a mládež (a jejich 
rodiče) s negativními projevy chování, pokud nejsou důvody pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních. Nabízí péči v am-
bulantní či pobytové podobě.

Diagnostický ústav (podle věku dětí rozdělen na dětský diagnos-
tický ústav a diagnostický ústav pro mládež)

Zajišťuje depistáž (vyhledávání), diagnostikování, reedukaci a postup-
nou resocializaci obtížně vychovatelných, mravně narušených a delikvent-
ních dětí a mladistvých. Jedinci jsou do diagnostického ústavu přijímáni 
na vyšetření z určitého pevně stanoveného regionu. Popudem může být 
soudem nařízená ústavní nebo ochranná výchova, vydání předběžného 
opatření či dobrovolná žádost zákonných zástupců. Ústavní výchova je 
opatření nařizované soudem v občanskoprávním řízení podle zákona o rodině. 
Nařizuje se v případech, kdy jiná předcházející výchovná opatření jako např. 
napomenutí, dohled nad výchovou apod. nevedla k nápravě. Soud může 
ústavní výchovu nařídit, i když jiná výchovná opatření nepředcházela. 
Ústavní výchova se nařizuje v případech, kdy poruchy chování nedosáhly 
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intenzity trestného činu. Ústavní výchova tedy nemá trestní charakter a silně 
obsahuje prvek prevence.

Protidrogové organizace

Nabízí poradenství v oblasti závislostí na návykových látkách a procesech, 
včetně problematiky náboženských sekt, pro uživatele drog a závislé, pro jejich 
rodiče a blízké osoby (www.sananim.cz).

Instituce nabízející volnočasové aktivity pro sociálně 
znevýhodněné děti

Nízkoprahové kluby

Cílem klubu je nabízet dětem a mladým lidem pomoc a podporu při zvládání 
každodenních situací, poskytnout bezpečný prostor pro aktivní trávení volného 
času, pomáhat jim s překonáváním handicapů způsobených prostředím, ve 
kterém žijí, a působit preventivně vůči sociálně–patologickým jevům v jejich 
okolí.

Je určen dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy ve věku 
od 12 do 20 let, jež žijí v okolí těchto klubů.

Salesiánská střediska

Salesiánské středisko mládeže je centrum volného času, ve kterém se 
mladí lidé mohou setkávat a růst v prostředí, které staví na všeobecných 
a křesťanských hodnotách. Široká nabídka zájmových aktivit, vzdělávacích 
a zážitkových programů a osobní přístup vychovatelů a animátorů dávají dětem 

Instituce podílející se na péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami



Možnosti řešení krizových situací v prostředí základní školy

130

Možnosti řešení krizových situací v prostředí základní školy

i dospělým prostor pro osobní rozvoj a vytváření pozitivních mezilidských 
vztahů.

Střediska volného času

Posláním středisek volného času je podporovat pozitivní formování osobnos-
ti, a to vytvářením a nabízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity 
a vzdělání široké veřejnosti, především dětí a mládeže. 

Zajišťují výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí 
i dospělých – vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, od 
sportu po umělecké aktivity, od techniky a přírodních věd po společenskovědní 
obory.

Domy dětí a mládeže

Domy dětí a mládeže nabízí zájmovou a rekreační činnost pro děti, mládež 
a dospělé. Každoročně otevírají kolem 100 zájmových útvarů. Sportovních, 
turistických, výtvarných, keramických, tanečních, dramatických, hudebních, 
modelářských, chovatelských a PC vč. internetu. 
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ZÁVĚREČNÁ MOTTA

Žádost o pomoc a podporu nepředstavuje selhání.

Každý problém má své řešení.

Dobře vyřešený konflikt posiluje vztah.
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Poznámky:
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