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DOPORUČENÍ VEDENÍ ŠKOLY K POSTUPU PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

PŘI  KOMUNIKACI S RODIČI  OHLEDNĚ KONFLIKTNÍHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ MIMO ŠKOLU  

 

V posledním období se objevují situace, kdy se na pracovníky školy obrací rodiče s prosbou řešit 

incidenty žáků v období mimoškolní docházky, mimo prostory školy. Jsme školou otevřenou a 

chceme s rodiči úzce spolupracovat. Nemůžeme však překračovat své pravomoci.  

Pokud se na Vás obrátí rodiče s tím, že bylo jejich dítě účastníkem konfliktu mezi dětmi, včetně 

agresivního chování, postupujte v těchto krocích: 

1. krok 

Rodiče pozorně vyslechněte. Situaci NEHODNOŤTE – jde o jednostrannou informaci. 

2. krok 

 Posuďte závažnost sdělení.  Dle prvotního posouzení závažnosti postupujte následujícím způsobem: 

   A – Pokud popisovaná situace má charakter šikany, a to na půdě školy, či mimo ni, platí oznamovací 

povinnost občana.  Pedagogický pracovník informuje neprodleně vedení školy, ředitelku školy nebo 

zástupkyni ředitelky.  Dále se postupuje v souladu se zákonem, ředitelka školy zajistí oznámení na 

Policii ČR, popřípadě OSPOD. 

   B – Pokud se jedná o potyčky žáků mimo prostory školy, nebo mimo akce školy, postupujeme 

následujícím způsobem: 

 sdělte informátorovi, že pro řešení těchto situací není škola kompetentní (škole nepřísluší 

vyšetřovat a trestat to, co se stane mimo školu); 

 sdělte informátorovi, že se zákonní zástupci mohou obrátit na přestupkovou komisi v dané 

obci,  Policii ČR, OSPOD,  nebo  terénní pracovnici ve Velkých Hamrech - paní Hornekovou; 

 informujte výchovnou poradkyni Mgr. Aranu Šourkovou a metodičku prevence                       

Mgr. Terezu Dobiášovou o žácích, kteří jsou zapojeni v daném případu (oběť i agresor). 

Pracovníci školního poradenského pracoviště (dále ŠPP) zajistí další kroky – výchovný 

rozhovor, popřípadě informování zákonných zástupců. Pracovníci ŠPP analyzují situaci 

z pohledu hrozby počínající šikany. 

3. krok 

Věnujte zvýšenou pozornost daným žákům. Existuje riziko, že se nejednalo o ojedinělý incident a 

nevhodné chování se bude opakovat. Zvýšenou pozornost zajistěte zejména v době přestávek při 

dohledu nad žáky. 

 

Ve Velkých Hamrech 12 .11. 2015     Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy 


