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Co patří mezi  
nestandardní situace? 

� Pro potřebu této přednášky, vymezuji 
jako situace, pro které nemáme po ruce 
snadno dohledatelný postup,vymezení 
metodickým pokynem, vyhláškou či 
zákonem. 

� Situace, které jsou nepředvídatelné, 
výjimečné a pro chod školy nezvyklé.   

 



Úmrtí jako součást života  
každého z nás. 

Úmrtí žáků, studentů:  
sebevraždy, 
 úrazy,  
nemoci, krátkodobé i dlouhodobé 
Úmrtí pedagogů:  
třídní, jiný vyučující, 
 ředitelka. 



Situace s erotickým 
podtextem.  

-  Líbající se dvojice na chodbách  a při hodinách. 
 
-  Nazí a polonazí  žáci a studenti přistižení v různých  
     částech školy (tělocvična, šatny) a na různých    
     školních akcích ( výlety, lyžáky, školy v přírodě). 

-  Souložící dvojice, dětí pod 15 let, nezletilých nad 15  
     a zároveň  pod 18 let. Nad 18 let. 
 
( Přímé přistižení, informace z druhé ruky). 



Je zajímavé, že počátek  
a konec života je v 

prostředí školy zařaditelné  
do této kategorie. 



Únos, ztráta dítěte. 

Únos dítěte mimo školu.  
Únos rodičem (biologickým i nebiologickým) 
při převzetí z družiny. 
Ztráta dtěte na školní akci.  
Ztráta dítěte během cesty ve vlaku. 



Ztráty a nálezy 

    Sem řadím ztráty a nálezy  pro školu netypických věcí: 
 
•  zbraň: “ Luger 9 “, ukrytá na chlapeckých toaletách 
 
•  ztráta kliky od ředitelny, ředitel uzavřen uvnitř 
     s výraznou následnou snahou najít a potrestat viníky 
 
•  nález dopisu na rozloučenou se životem  v třídní knize 
 
•  nález kompromitujícího videa na  stránkách you tube (různé) 
     řev učitelů, vulgarity učitelů,  soukromé situace –kompromitující. 

 



Jak se lze zachovat, když 
první pocit je:  

Co budu dělat ? ! 



1. Položit si otázky: 

•  Je někdo ohrožen na životě? 

•  Je někdo ohrožen po stránce  
     psychické, fyzické morální? 
 
•  Je ohrožena společnost, bezpečí,  
 
•  Je ohrožen majetek? 

•  MUSÍM JEDNAT HNED? 
 



2. Kdo je v události účasten? 

•  Aktuálně, následně, ale i v minulosti v 
rámci  iniciace údálosti: 

•  Přímo a nepřímo: 

•  DĚTI, STUDENTI, TŘÍDNÍ, PEDAGOGOVÉ, PERSONÁL ŠKOLY, 
RODIČE BIOLOGIČTÍ, NEBIOLOGIČTÍ, SOUROZENCI, JINÍ 
PŘÍBUZNÍ, ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ (PPP, DD,RŮZNÁ O.S. 
CENTRA…), POLICIE, OSPOD, MEDIAČNÍ A PROBAČNÍ 
SLUŽBA “KOLEMJDOUCÍ” OBČANÉ….  

 
•  ÚČAST ZÁKONA  (Jje situace ošetřena v legislativě?) 

 



Bývá dobré si jednotlivé kategorie účastníků události 
zaznamenávat na větší rámec papíru: 
 
Zvolit základní barvou a tou označit  
informace se zadání.  
 
Další barvou si vyznačit jiné možné účastníky. 
 



3. Vyjmenovávat  
varianty postupů 

Poté označovat varianty komunikace a 
postupů mezi účastníky. Bývá dobré I ty, 
které nejdříve zavrhneme. Nejlépe 
všechny co nás napadnou.  
Klást si otázky vyvěrající. 
 
 



4. Zvážit možnosti 
konzultace. 

Máme pojmenované účastníky.  
Máme vytypované  cesty . 
 
Nyní je třeba začít vybírat.  
Ale před tím je dobré zapřemýšlet,  
kdo by nám  mohl poskytnout nezaujatý  
pohled.   
JE MOŽNO KONZULTOVAT? 



5. Volba kroků. 

Odpovídám si na otázky:  
1.  CO MUSÍME :(škola, třídní, šmp,…) 
2.  CO MŮŽEME: volba variant postupu 
3.  CO NESMÍME: CO NEMUSÍME : ujasnit si 

proč a jak se zachováme. 
 
 vždyzvážovat §167,168 nepřekažení… 

 
  



 

VŽDY ZVAŽOVAT § O NEPŘEKAZENÍ 
A NEOZNÁMENÍ TRESTNÉ ČINNOSTI 
 
Trestní zákon dopadá na toho,  
kdo se hodnověrným způsobem dozví, 
 že jiný připravuje nebo páchá, mimo jiných, 
 též trestný čin týrání svěřené osoby  
(§ 215), znásilnění (§ 241) nebo pohlavního 
 zneužívání (§ 242) a spáchání nebo dokončení 
 takového trestného činu nepřekazí.  
Způsoby nepřekažení mohou být jak fyzické,  
tak psychické povahy,  
ale i včasné oznámení státnímu zástupci nebo policii. 
 
 



6. Zvážení rizik 

Řešení s sebou nese i očekávání rzik  
jednotlivých kroků. Je třeba si je 
 pojmenovávat. 
 
VELKÝM RIZIKEM BÝVÁ POPÍRÁNÍ 
REALITY. 
 
 
 
 



RADĚJI PONESU 
ODPOVĚDNOST ZA TO, 
ŽE JSEM V DOBRÉ VÍŘE 
UČINILA NEVHODNÝ 

KROK. 
 



RADĚJI PONESU ODPOVĚDNOST ZA TO, 
ŽE JSEM V DOBRÉ VÍŘE UČINILA  
NEVHODNÝ KROK S ÚMYSLEM POMOCI. 
 
NEŽ MÍT POCIT, ŽE JSEM NEZASÁHLA  
V MOMENTĚ, KDY TO BYLO MOU LIDSKOU 
A ODBORNOU POVINNOSTÍ.  
 
 
 
PhDR. Helena Vrbková 
Praha 13. 4. 2011 
 


