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Legislativa pro prevenci RCH ve školách 9/2022 

Zákony, vyhlášky, konkrétní paragrafy 
 
 
Zákon č. 561/2004 Sb. - Školský zákon 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních 
§ 29 

(1) Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování 
školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet 
podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 

(2) Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a 
s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům 
nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při 
činnostech s ním souvisejících. 

(3) Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při 
činnostech uvedených v odstavci 2, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 
Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu 
a okruh orgánů a institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá. 

 

Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků 
§ 21 

Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků 
(1) Žáci a studenti mají právo 

a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona, 
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 
c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, 
d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich 
prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou 
povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit, 
e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich 
vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, 
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se 
vzdělávání podle tohoto zákona. 

(2) Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých 
žáků. 

(3) Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich 
rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost. 

§ 22 
Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků 

(1) Žáci a studenti jsou povinni 
a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,  
b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, 
s nimiž byli seznámeni,  
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a 
školním nebo vnitřním řádem. 

(2) Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni 
a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 
b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 
c) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro 
průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích. 

(3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni 
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a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, 
b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit se projednání závažných otázek 
týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, 
c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo 
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním 
řádem, 
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro 
průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 
 

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 
§ 22a 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým 
násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a 
dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole, 
b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy, 
c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé 
vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti, 
d) volit a být voleni do školské rady, 
e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

§ 22b 
Pedagogický pracovník je povinen 
a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 
b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta, 
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a 
školských zařízeních, 
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a 
podporovat jeho rozvoj, 
e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a 
studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, 
s nimiž přišel do styku, 
f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené 
s výchovou a vzděláváním. 

 
Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád 

§ 30 
(1) Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád a vnitřní řád upravuje 

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo 
školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení, 
b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení, 
c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 
d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů. 

(2) Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů. 
(3) Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných 

elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze 
zdravotních důvodů.   
  (4) Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, 
prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a 
informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků. 
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Výchovná opatření 
§ 31 

(1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským 
opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, vyloučení žáka nebo 
studenta ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka 
nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského 
zařízení nebo třídní učitel. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy dalších kázeňských 
opatření a podmínky pro udělování a ukládání těchto dalších kázeňských opatření a pochval nebo jiných ocenění. 

 (2) Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností 
stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o 
vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. V případě zvláště závažného zaviněného 
porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského 
zařízení. To neplatí pro zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou 
péči podle zákona upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči. V rozhodnutí o 
podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu 
jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností 
stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení 
rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil 
povinnou školní docházku. 

 (3) Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům 
školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné 
zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 

(4) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta rozhodne ředitel školy nebo školského 
zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta dozvěděl, nejpozději však do jednoho 
roku ode dne, kdy se žák nebo student provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako 
trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák 
nebo student přestává být žákem nebo studentem školy nebo školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí 
právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 

(5) Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce 3, oznámí ředitel školy nebo školského 
zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do 
následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
§ 52 

 (4) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého 
pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 
pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-
li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy 
nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti 
nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost 
ředitele školy nebo krajského úřadu. 

(5) V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo 
předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, 
krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V 
případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li 
pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 
dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského 
úřadu. 
 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
§ 69 

 (9) Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na 
konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání 
výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále 
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stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději 
do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce 
poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. 

(10) V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování nebo 
předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu výchovného 
zaměření ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků podle § 30 odst. 
2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-
li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 
dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského 
úřadu. 
(11) V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního 
přezkoušení podle odstavce 9 na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 
(12) Ustanovení tohoto paragrafu se přiměřeně vztahuje i na hodnocení vzdělávání členěného do jiných 
ucelených částí učiva. 

 

Přestupky  
§ 182a 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) jako zákonný zástupce 
1. nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, 
2. nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2, 
3. zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka nebo o povinné předškolní vzdělávání dítěte, 
b) jako osoba, která přišla do styku s informacemi veřejně nepřístupnými, poruší povinnost mlčenlivosti o 
informacích veřejně nepřístupných podle § 80b odst. 4, nebo 
c) jako osoba odpovědná za přijetí nebo splnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční 
činnosti podle § 174 odst. 2 písm. b), c) a d) ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí tato opatření nepřijme 
nebo je nesplní. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu až do 5000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. 
b) lze uložit pokutu až do 500000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu až do 50000 Kč. 
(3) Přestupky podle odstavce 1 písm. b) v prvním stupni projednává ministerstvo. 
(4) Přestupky podle odstavce 1 písm. c) v prvním stupni projednává Česká školní inspekce. Pokuty za tyto 
přestupky vybírá a vymáhá Česká školní inspekce. 
 

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách 
§ 184a 

 (1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení 
mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní 
skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské 
školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, 
poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem. 

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího 
programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní 
umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení 
výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto 
vzdělávání. 
 

Vyhláška 256/2012 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 
školní docházky ve znění vyhlášky č. 48/2005 Sb. 
 

Hodnocení žáků na vysvědčení 
§15 

(1) Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na vysvědčení 
stupni: 
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a) 1- velmi dobré, 
b) 2- uspokojivé, 
c) 3- neuspokojivé. 

(2) Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných 
předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, 
které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 
programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení 
výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují 
jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným 
neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně 
za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. 

§16 
(4) Žák je hodnocen stupněm 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu 
ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování 
je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení 
a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2, 

 
Výchovná opatření 

§17 
(3) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi 

uložit: 
a) napomenutí třídního učitele 
b) důtka třídního učitele 
c) důtka ředitele školy (uložení pouze po projednání na pedag. Radě 

(4) Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí 
školního řádu. 

(5) Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy 
lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

(6) Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení 
napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 

(7) Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace 
školy. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

 

Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ve znění 
pozdějších předpisů 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení 
§ 3 

 (5) V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení: 
a) 1 - velmi dobré, 
b) 2 - uspokojivé, 
c) 3 - neuspokojivé. 

(7) Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v 
žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není 
horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. V oborech vzdělání skupiny 82 Umění, užité umění se 
dále vyžaduje v odborných předmětech, které stanoví rámcový vzdělávací program, prospěch 1 - výborný. 

 

Výchovná opatření 
§ 10 

 (3) Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto 
porušení žákovi uložit 
a) napomenutí třídního učitele, 
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b) důtku třídního učitele, nebo 
c) důtku ředitele školy. 

(4) Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí 
školního řádu. 

(5) Třídní učitel neprodleně oznámí uložení důtky řediteli školy. 
(6) Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení 

napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka. 
(7) Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do 

dokumentace školy. 

 
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních (později Vyhláška 197/2016 Sb.) 
 

Účel poradenských služeb 
§ 2 

Účelem poradenských služeb je přispívat zejména k 
a) vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj 
jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání, 
b) naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu 
vzdělávání, 
c) zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka a mimořádného nadání žáka, doporučování vhodných 
podpůrných opatření a vyhodnocování poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žákům mimořádně nadaným, 
d) prevenci a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevenci různých forem rizikového chování a dalších 
problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací, 
e) vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, 
f) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo žijí 
v odlišných životních podmínkách, 
g) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané, 
h) vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění, 
i) rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností 
pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních, 
j) podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve školách a školských 
zařízeních, jakož i zmírňování důsledků znevýhodnění a prevenci jeho prohlubování, 
k) metodické podpoře pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
žáků nadaných, 
l) metodické podpoře výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších 
pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání 
žáků, 
m) posílení kvality poskytovaných poradenských služeb zejména prostřednictvím součinnosti školských 
poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť, 
n) součinnosti s orgány veřejné moci a s právnickou osobou uvedenou v § 16b odst. 1 školského zákona. 

 
Škola 

§ 7 
(1) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve 

škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí zpravidla výchovný poradce a školní metodik 
prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými 
pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem nebo 
školním speciálním pedagogem. 

(2) Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám 
žáků školy zaměřené zejména na 
a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 
b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, 
c) prevenci školní neúspěšnosti, 
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d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty 
a pozdějšímu profesnímu uplatnění, 
e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními 
podmínkami, 
f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, 
g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého 
sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení, 
h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, 
i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace, 
j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou, 
k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací 
činnosti školy, 
l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, 
m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními. 

(3) Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a 
vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků uvedených v odstavci 1, preventivní program školy 
včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování. 

(4) Pedagogičtí pracovníci uvedení v odstavci 1 se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s 
orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků. 

(5) Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením také v oblasti dalších služeb zajišťovaných 
pro žáky podle standardních činností uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce a služeb zajišťovaných školou. 
 

Příloha č. 3 
II. Standardní činnosti školního metodika prevence 

 
Metodické a koordinační činnosti 

1) Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.  
2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, 
vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního 
chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování. 
3) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. 
Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.  
4) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. 
5) Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, 
s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání. 
6) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího 
procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších 
jevů, které souvisejí s přijímáním odlišností.   
7) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku 
prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, 
preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti 
prevence rizikového chování.  
8) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě 
akutního výskytu rizikového chování.  
9) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských 
zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.  
10) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, 
navržená a realizovaná opatření.  

Informační činnosti 
1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a 
projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.  
2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.  
3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence Rizikového chování, 
zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociální služeb, 
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zdravotnických zařízení, Policie ČR, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působících 
v oblasti prevence, center krizové intervence a další zařízení, institucí a jednotlivých odborníků. 
4) Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým 
pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení. 
5) Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem 
o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby 
zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence. 

Poradenské činnosti 
1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských 
služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného 
pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.  
2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového 
chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro 
rozvoj rizikového chování ve škole.  
3) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování 
poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.  

 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  
 

Specializační příplatek pedagogického pracovníka 
§ 133 

Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k 
jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši 1 000 až 2 000 Kč 
měsíčně.  

 

Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků 
 

Studium k výkonu specializovaných činností 
§ 9 

 (1) Studiem získává jeho absolvent další kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností, 
kterými jsou: 
a) koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, 
b) tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných 
škol, 
c) prevence sociálně patologických jevů, 
d) specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy, 
e) specializovaná činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie, nebo 
f) specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených. 

(2) Studium v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin se ukončuje obhajobou závěrečné písemné 
práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení. 

 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí 
 

Sociálně-právní ochrana dětí  
§1 

(1) Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména 
a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, 
b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, 
c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, 
d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno 
ve vlastní rodině. 
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Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, 
§ 6 

a) jejichž rodiče 
1. zemřeli, 
2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo 
3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti; 

b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti 
plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; 
c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, 
nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy 
závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který 
by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky podle zákona upravujícího přestupky 
nebo jinak ohrožují občanské soužití; 
d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za 
výchovu dítěte; 
e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj 
nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; 
f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány 
do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; 
g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě 
násilím mezi dalšími fyzickými osobami; 
h) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a 
které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich 
výchovu; 
pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí 
nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. 

 

§ 7 
(1) Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče. 
(2) Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití 

práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z 
rodičovské odpovědnosti, nebo na skutečnosti uvedené v § 6 písm. b) až h); tím není dotčena povinnost 
vyplývající ze zvláštního právního předpisu.  

 

§ 8 
(1) Dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany a zařízení sociálně-právní ochrany, státní 

orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, 
pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatele zdravotních služeb o pomoc při ochraně svého života 
a dalších svých práv; tyto orgány, právnické a fyzické osoby a pověřené osoby jsou povinny poskytnout dítěti 
odpovídající pomoc. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za 
výchovu dítěte. 

 

Preventivní a poradenská činnost 
§10  

(1) Obecný úřad je povinen 
a) Vyhledávat děti uvedené v §6 
b) Působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti 
c) Projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte 
d) Projednat s dítětem nedostatky v jeho chování 
e) Sledovat, zda na základě kontrolních opatření zamezeno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich 
vývoje a výchovy ohrožující. 

 (3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen 
a) sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku, 
b) činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti, 
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c) pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny, a to zejména z hlediska posouzení, zda se jedná o dítě 
uvedené v § 6, podle druhu a rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte, a poskytovat pomoc rodičům nebo 
jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte, 
d) zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny podle písmene c) individuální plán ochrany 
dítěte, který vymezuje příčiny ohrožení dítěte, stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci 
rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny a stanoví časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve 
spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dítětem a odborníky, kteří se podílejí na 
řešení problému dítěte a jeho rodiny, 
e) pořádat případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve 
spolupráci s rodiči a jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dalšími přizvanými osobami, zejména 
zástupci škol, školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů činných v sociální oblasti, 
orgánů policie, státních zástupců, odborných pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče, poskytovatelů 
sociálních služeb a pověřených osob; pro účast na případové konferenci platí § 38 odst. 7 obdobně. 

(4) Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě 
další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, 
které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové 
skutečnosti dozví. Pokud o to ten, kdo učinil oznámení podle věty první, požádá, obecní úřad obce s rozšířenou 
působností ho informuje ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy oznámení obdržel, zda na základě skutečností 
uvedených v oznámení shledal či neshledal, že jde o dítě uvedené v § 6. Zřizovatel zařízení uvedeného v § 39 
odst. 1 písm. c) má při přijetí dítěte do zařízení povinnost tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného odkladu 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má dítě trvalý pobyt, a není-li tento 
pobyt znám, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází zařízení, do 
kterého bylo dítě přijato. Při plnění povinností podle věty první a třetí se nelze dovolávat povinnosti zachovat 
mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu. 

 

Výchovná opatření 
§ 13 

(1) Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může obecní úřad obce s rozšířenou působností 
a) napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, popřípadě toho, kdo 
narušuje řádnou péči o dítě, 
b) stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti školy, popřípadě dalších institucí a osob, které 
působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte, 
c) uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte omezení bránící působení 
škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz určitých činností, návštěv určitých míst, akcí nebo zařízení 
nevhodných vzhledem k osobě dítěte a jeho vývoji, nebo 
d) uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít odbornou 
poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 
hodin nebo terapie; ustanovení § 12 odst. 1 tím není dotčeno. 
Neučinil-li tak obecní úřad obce s rozšířenou působností, může o těchto výchovných opatřeních za stejných 
podmínek rozhodnout soud. 

 (4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší jím uložené výchovné opatření, 
a) jestliže splní svůj účel, nebo 
b) jestliže nesplní svůj účel; přitom může rozhodnout o uložení jiného výchovného opatření nebo zvolit jiné 
vhodné opatření sociálně-právní ochrany, 
c) změní-li se poměry; písmeno b) věta za středníkem platí obdobně. 
 

§ 13a 
(1) Vyžaduje-li to zájem dítěte a výchovná opatření podle § 13 odst. 1 nevedla k nápravě, může soud 

dočasně odejmout dítě z péče rodičů nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte; přitom dítěti nařídí nejdéle 
na 3 měsíce pobyt ve 
a) středisku výchovné péče nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo 
b) zařízení poskytovatele zdravotních služeb nebo v domově pro osoby se zdravotním postižením. 
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Povinnosti státních orgánů, dalších právnických a fyzických osob a pověřených osob 
§ 53 

  (1) Na výzvu orgánů sociálně-právní ochrany jsou 
a) státní orgány, 
b) zaměstnavatelé, 
c) další právnické osoby, zejména poskytovatelé zdravotních služeb, školy, školská a jiná obdobná zařízení, 
d) fyzické osoby, pokud jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo zřizovateli škol a dalších zařízení uvedených 
v písmenu c), 
e) pověřené osoby, 
f) poskytovatelé sociálních služeb, 
povinni sdělit bezplatně údaje potřebné podle tohoto zákona pro poskytnutí sociálně-právní ochrany nebo pro 
účely rozhodování o vydání pověření, nebrání-li tomu zvláštní právní předpis. Povinnosti zachovávat 
mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu se nelze dovolávat, jestliže mají být sděleny údaje o podezření 
z týrání, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče o něj. Jde-li však o údaje týkající se zdravotního stavu 
vyžádané orgánem sociálně-právní ochrany, platí o úhradě zdravotních služeb zvláštní právní předpis.  

(2) Rodiče jsou povinni 
a) spolupracovat s orgány sociálně-právní ochrany při ochraně zájmů a práv dítěte, 
b) na výzvu příslušného orgánu sociálně-právní ochrany se dostavovat k osobnímu jednání, předložit listiny a 
další doklady a poskytnout nezbytné informace, je-li jich třeba pro výkon sociálně-právní ochrany, 
c) umožnit za podmínek uvedených v § 52 odst. 3 návštěvu zaměstnance orgánu sociálně-právní ochrany a 
zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu v obydlí, popřípadě v jiném prostředí, 
kde dítě žije, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví dítěte nebo pro ochranu jeho práv. 

(3) Povinnosti uvedené v odstavci 2 se vztahují obdobně i na jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte. 
(4) Pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče jsou žadatelé o osvojení dítěte nebo 

svěření dítěte do pěstounské péče povinni v rámci odborného posouzení podle § 27 podrobit se vyšetření 
zdravotního stavu, sdělit údaje o svém zdravotním stavu a sdělit název a adresu poskytovatele zdravotních služeb, 
v jehož péči jsou. 

(5) Rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte může orgán sociálně-právní ochrany uložit 
pořádkovou pokutu do 20 000 Kč, nesplní-li povinnost uvedenou v odstavci 2 písm. a) až c). Pokutu lze uložit 
opakovaně. Pokutu lze uložit do 6 měsíců ode dne, kdy byla povinnost porušena. Příjem z pokut je příjmem 
státního rozpočtu. 

Vedení evidence a spisové dokumentace 
§ 57 

(1) Zaměstnanci v orgánech sociálně-právní ochrany, zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, 
zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu, zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního 
úřadu a zaměstnanci zařízení sociálně-právní ochrany jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se 
kterými se při provádění sociálně-právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili, pokud se v tomto 
zákoně nestanoví jinak. Zaměstnanci v orgánech sociálně-právní ochrany, zaměstnanci kraje zařazení do 
krajského úřadu, zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu a zaměstnanci obce s rozšířenou působností 
zařazení do obecního úřadu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila orgán sociálně-
právní ochrany na skutečnosti uvedené v § 7, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o místu pobytu rodiče, který 
se stal obětí domácího násilí v rodině s dítětem, a jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost o údajích o osobách, 
jímž bylo dítě svěřeno do péče před osvojením, jakož i o místě pobytu takového dítěte. Zaměstnanci uvedení ve 
větě první jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle věty první a druhé i po skončení pracovního vztahu. 
Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být zaměstnanci uvedení ve větě první zproštěni pouze tím, v jehož 
zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu. 

(2) Povinnost stanovená v odstavci 1 platí obdobně i pro pověřené osoby a jiné fyzické osoby, které se 
při spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany a zařízeními sociálně-právní ochrany seznámily s údaji, o nichž 
jsou zaměstnanci uvedení v odstavci 1 povinni zachovávat mlčenlivost. 

(3) Orgány sociálně-právní ochrany jsou oprávněny zpracovávat vyžádané osobní údaje v rozsahu, který 
je nezbytný k plnění úkolů podle tohoto zákona, a to i tehdy, jestliže se jedná o osobní údaje označené pod le 
zvláštního právního předpisu jako citlivé. Oprávnění mají i pověřené osoby, a to v rozsahu a způsobem, který je 
nezbytný pro výkon sociálně-právní ochrany v souladu s uděleným pověřením. 
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Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník  
Část II. – Rodinné právo 

Rodičovská odpovědnost 
§ 865 

(1) Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Má ji každý rodič, ledaže jí byl zbaven. 
(2) Rozhodne-li soud o omezení svéprávnosti rodiče, rozhodne zároveň o jeho rodičovské odpovědnosti. 

§ 870 
Nevykonává-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost řádně a vyžaduje-li to zájem dítěte, soud jeho rodičovskou 
odpovědnost omezí, nebo omezí její výkon, a zároveň stanoví rozsah tohoto omezení. 

§ 871 
(1) Zneužívá-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon, anebo svoji rodičovskou 

odpovědnost nebo její výkon závažným způsobem zanedbává, soud jej jeho rodičovské odpovědnosti zbaví. 
(2) Spáchal-li rodič proti svému dítěti úmyslný trestný čin, nebo použil-li rodič své dítě, které není 

trestně odpovědné, ke spáchání trestného činu, nebo spáchal-li rodič trestný čin jako spolupachatel, návodce, 
pomocník či organizátor trestného činu spáchaného jeho dítětem, soud zvlášť posoudí, nejsou-li tu důvody pro 
zbavení rodiče jeho rodičovské odpovědnosti. 
 

Péče o dítě a jeho ochrana 
§ 880 

(1) Rodičovskou odpovědnost týkající se osoby dítěte vykonávají rodiče způsobem a v míře odpovídající stupni 
vývoje dítěte. 
(2) Rozhodují-li rodiče o vzdělání nebo o pracovním uplatnění dítěte, vezmou v úvahu jeho názor, schopnosti 
a nadání. 

§ 883 
Rodiče a dítě si jsou povinni pomocí, podporou a ohledem na svou důstojnost. 

§ 884 
(1) Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte. Rodiče mají být všestranně příkladem svým dětem, zejména 
pokud se jedná o způsob života a chování v rodině. 
(2) Výchovné prostředky lze použít pouze v podobě a míře, která je přiměřená okolnostem, neohrožuje zdraví 
dítěte ani jeho rozvoj a nedotýká se lidské důstojnosti dítěte. 

§ 885 
Pečuje-li o dítě jen jeden z rodičů, podílí se na péči o dítě a jeho výchově i manžel nebo partner rodiče dítěte, 
žije-li s dítětem v rodinné domácnosti. To platí i pro toho, kdo s rodičem dítěte žije, aniž s ním uzavřel manželství 
nebo registrované partnerství, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti. 

§ 886 
(1) Žije-li dítě s rodiči nebo s některým z nich v rodinné domácnosti a je-li o ně řádně pečováno, podílí se i ono 
na péči o chod domácnosti. Tato povinnost dítěte zaniká zároveň s poskytováním výživy rodičů dítěti. 
(2) Dítě se podílí na péči o chod rodinné domácnosti vlastní prací, popřípadě peněžitými příspěvky, má-li vlastní 
příjem, anebo oběma způsoby. Pro určení rozsahu podílu dítěte na péči o chod rodinné domácnosti jsou 
rozhodné schopnosti a možnosti dítěte i odůvodněné potřeby členů rodiny. 
 

Osobní styk rodiče s dítětem 
§ 888 

Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, který je v zájmu dítěte, 
stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk omezí nebo zakáže; soud může také 
určit podmínky styku, zejména místo, kde k němu má dojít, jakož i určit osoby, které se smějí, popřípadě nesmějí 
styku účastnit. Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte 
s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým 
rodičem spolupracovat. 

§ 889 
Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům 
nebo co výchovu dítěte ztěžuje. Brání-li rodič, který má dítě v péči, bezdůvodně trvale či opakovaně druhému 
rodiči ve styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí soudu o tom, který z rodičů má mít 
dítě ve své péči. 
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§ 890 
Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. 
 

Preventivní, výchovná a sankční opatření 
§ 925 

(1) Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, a neučiní-li tak orgán sociálně-právní ochrany dětí, 
může soud 
a) napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, osobu, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, popřípadě toho, kdo 
narušuje řádnou péči o dítě, 
b) stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti školy, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, 
popřípadě dalších institucí a osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte, nebo 
c) uložit dítěti nebo rodičům omezení bránící škodlivým vlivům na jeho výchovu, zejména zákazem určitých 
činností. 

(2) Soud sleduje, zda je dodržováno výchovné opatření, o kterém rozhodl, a hodnotí jeho účinnost 
zpravidla v součinnosti s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, popřípadě dalšími osobami. 

 
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích (akt. z. č. 174/2021) 
 

Elektronické cigarety a náhradní náplně do nich 
§ 12h 

  (2) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor elektronických cigaret nebo náhradních 
náplní do nich jsou povinni způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem zajistit na jednotkovém balení 
a vnějším balení elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich uvedení 
a) údajů podle § 12d odst. 1 písm. a) a c); čisté množství může být uvedeno i v ml, 
b) seznamu všech složek obsažených ve výrobku, 
c) obsahu nikotinu ve výrobku, 
d) množství nikotinu v dávce, 
e) čísla šarže nebo rovnocenného údaje, který umožní určit místo a dobu výroby, 
f) údaje o uchování výrobku mimo dosah osob mladších 18 let a 
g) zdravotního varování. 

Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku 
§ 12k 

(2) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor nikotinových sáčků bez obsahu tabáku jsou 
povinni způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem zajistit na jednotkovém balení uvedení 
a) údajů podle § 12d odst. 1 písm. a) až d), 
b) seznamu všech složek obsažených ve výrobku, 
c) obsahu nikotinu ve výrobku, 
d) množství nikotinu v dávce, 
e) čísla šarže nebo rovnocenného údaje, který umožní určit místo a dobu výroby, 
f) údaje o uchování výrobku mimo dosah osob mladších 18 let a 
g) zdravotního varování. 
 

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 
 

Orientační vyšetření a odborné lékařské vyšetření 
§ 20 

  (1) Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření je povinna se podrobit osoba, 
a) u které je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vykonává nebo vykonávala 
činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, 
b) u které je důvodné podezření, že se požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky uvedla do stavu, v 
němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, 
c) u které je důvodné podezření, že přivodila sobě nebo jiné osobě újmu na zdraví anebo způsobila jiné osobě 
škodu na majetku v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, 
d) která je mladší 18 let a u níž je důvodné podezření, že 
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1. alkoholický nápoj požila nebo jí byl v rozporu s tímto zákonem prodán nebo podán alkoholický nápoj 
nebo jí byla konzumace alkoholického nápoje jinak umožněna, nebo 

2. jinou návykovou látku užila, nebo jí bylo užití jiné návykové látky umožněno, 
e) která je ve výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody, nebo 
f) která vykonává ústavní ochranné léčení, anebo ambulantní ochranné léčení protialkoholní nebo 
protitoxikomanické. 

(2) V případě, že povinná osoba podle odstavce 1 orientační vyšetření odmítne nebo takové vyšetření 
nelze provést nebo úspěšně dokončit, provede se odborné lékařské vyšetření. Pokud odborné lékařské 
vyšetření osoba odmítne, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 

(3) Spočívá-li orientační vyšetření na ovlivnění alkoholem v dechové zkoušce provedené analyzátorem 
alkoholu v dechu, který splňuje podmínky stanovené jiným právním předpisem), odborné lékařské vyšetření se 
neprovede. 

(4) Za účelem stanovení krevních hladin alkoholu nebo jiných návykových látek pomocí specifických 
toxikologických metod se provede toxikologické vyšetření biologického materiálu odebraného v rámci 
odborného lékařského vyšetření (dále jen „toxikologické vyšetření“). 
 

Výzva k orientačnímu vyšetření a k odbornému lékařskému vyšetření 
§ 21 

(1) Vyzvat osobu podle § 20 odst. 1 ke splnění povinnosti podrobit se orientačnímu vyšetření nebo 
odbornému lékařskému vyšetření je oprávněn v rámci své působnosti a za podmínek stanovených jinými 
právními předpisy příslušník Policie České republiky, příslušník Vojenské policie, příslušník nebo občanský 
zaměstnanec Vězeňské služby, strážník obecní policie nebo osoba pověřená kontrolou podle jiného právního 
předpisu. Příslušník Policie České republiky a strážník obecní policie je oprávněn vyzvat osobu mladší 18 let 
podrobit se orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření za podmínek stanovených v § 20 
odst. 1 písm. d). 

(2) Vyzvat osobu podle § 20 odst. 1 ke splnění povinnosti podrobit se orientačnímu vyšetření nebo 
odbornému lékařskému vyšetření je dále oprávněn za podmínek stanovených jinými právními předpisy 
zaměstnavatel povinné osoby (dále jen "zaměstnavatel") nebo ošetřující lékař povinné osoby. 

(3) Má-li být odborné lékařské vyšetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, poskytovatele 
zdravotních služeb a zdravotnické zařízení k provedení vyšetření určí a dopravu vyšetřované osoby do 
zdravotnického zařízení zajistí ten, kdo tuto osobu k vyšetření podle odstavce 1 nebo 2 vyzval. 
 

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech 
mládeže  
 

Účel zákona a jeho vztah k jiným zákonům 
§ 1 

  (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje podmínky odpovědnosti 
mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním zákoníku, opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, 
rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže. 

(2) Projednáváním protiprávních činů, kterých se dopustili děti mladší patnácti let a mladiství, se sleduje, 
aby se na toho, kdo se takového činu dopustil, užilo opatření, které účinně přispěje k tomu, aby se nadále 
páchání protiprávního činu zdržel a našel si společenské uplatnění odpovídající jeho schopnostem a 
rozumovému vývoji a podle svých sil a schopností přispěl k odčinění újmy vzniklé jeho protiprávním činem ; 
řízení musí být vedeno tak, aby přispívalo k předcházení a zamezování páchání protiprávních činů. 

(3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, užije se na toho, kdo v době spáchání činu nepřekročil osmnáctý 
rok věku, obecných právních předpisů.  
  

Druhy opatření ukládaná mladistvým 
§ 10 

  (1) Mladistvému lze uložit pouze tato opatření: 
a) výchovná opatření, 
b) ochranná opatření a 
c) trestní opatření. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65#f6008949
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(2) Výchovná opatření je možné mladistvému, proti němuž se řízení vede, uložit s jeho souhlasem již v 
průběhu tohoto řízení před rozhodnutím soudu pro mládež o vině mladistvého. 
 

Druhy výchovných opatření 
§ 15 

 (2) Výchovnými opatřeními jsou 
a) dohled probačního úředníka, 
b) probační program, 
c) výchovné povinnosti, 
d) výchovná omezení, 
e) napomenutí s výstrahou. 

 (4) Výchovná opatření usměrňují způsob života mladistvého, a tím podporují a zajišťují jeho výchovu. 
 

Druhy ochranných opatření 
§ 21 

  (1) Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci, zabrání části 
majetku a ochranná výchova. Jejich účelem je kladně ovlivnit duševní, mravní a sociální vývoj mladistvého a 
chránit společnost před pácháním provinění mladistvými. 

(2) Ochrannou výchovu lze uložit pouze podle tohoto zákona, ochranné léčení, zabezpečovací detence, 
zabrání věci a zabrání části majetku se ukládají podle trestního zákoníku. 
 

Druhy trestních opatření 
§ 24 

  (1) Za spáchané provinění může soud pro mládež mladistvému uložit pouze tato trestní opatření: 
a) obecně prospěšné práce, 
b) peněžité opatření, 
c) peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, 
d) propadnutí věci, 
e) zákaz činnosti, 
f) zákaz držení a chovu zvířat, 
g) vyhoštění, 
h) domácí vězení, 
i) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, 
j) odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné odsouzení), 
k) odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem, 
l) odnětí svobody nepodmíněné. 

(2) Trestní opatření uložené podle tohoto zákona v návaznosti na trestní zákoník musí vzhledem k 
okolnostem případu a osobě i poměrům mladistvého napomáhat k vytváření vhodných podmínek pro další 
vývoj mladistvého; výkonem trestního opatření nesmí být ponížena lidská důstojnost. 

 
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon 
 

Trestné činy proti zdraví  
§146 ublížení na zdraví  
 

Trestné činy proti svobodě  
§ 171 Omezování osobní svobody  
§ 175 Vydírání  
§ 176 Omezování svobody vyznání  
§177 Útisk  

 
Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství  
§ 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji 
§ 181 Poškození cizích práv 
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§ 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv 
§ 183 Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí 
§ 184 Pomluva 
 

Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti  
§ 185 Znásilnění 
§ 186 Sexuální nátlak      
§ 187 Pohlavní zneužívání 
§ 191 Šíření pornografie 
§ 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií 
§ 193 Zneužití dítěte k výrobě pornografie 

 

Trestné činy proti rodině a dětem  
§ 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. 

(2) Kdo umožní, byť i z nedbalosti, dítěti hru na výherním hracím přístroji, který je vybaven technickým 
zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán odnětím 
svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti. 
§ 202 Svádění k pohlavnímu styku  
§ 204 Podání alkoholu dítěti – kdo dítěti ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti 
alkohol, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 
 

Trestné činy proti majetku  
§ 228 Poškození cizí věci 
§ 230 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací 
§ 231 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému  systému a jiných takových dat 
§ 232 Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače 
z nedbalosti 
 

Trestné činy obecně ohrožující  
§ 287 Šíření toxikomanie  
 

Trestné činy narušující soužití lidí  
§ 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 
§ 353 Nebezpečné vyhrožování 
§ 354 Nebezpečné pronásledování - Stalking  
§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob 
§ 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich   práv a     svobod  
§ 357 Šíření poplašní zprávy 
§ 358 Výtržnictví 
 

Některé další formy trestné součinnosti  
§ 367 nepřekažení trestného činu  
§ 368 neoznámení trestného činu  
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Další právní předpisy: 
 
Vyhláška č. 27/2016 Sb. – o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných – cílem je vytváření rovných podmínek a příležitostí ve vzdělávání - nahrazuje 
vyhlášku č. 
 
Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací 
péče ve střediscích výchovné péče.  
 
Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy 
a ochranné výchovy ve školských zařízeních  
 
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění  
 
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 
 
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  
 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

Metodické pokyny MŠMT a jiných resortů 
 
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28   
1)  Návykové látky – drogy (revize 2018)  
2)  Rizikové chování v dopravě 
3)  Poruchy příjmu potravy 
4)  Alkohol a děti školního věku (revize 2018) 
5) Syndrom týraného dítěte – CAN 
6)  Školní šikanování (revize prosinec 2019) 
7)  Kyberšikana (revize 2018) 
8) Genderově podmíněná šikana a šikana motivovaná homofobie/Homofobie (revize prosinec 2019) 
9)  Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus (revize prosinec 2019) 
10) Vandalismus (revize 2018) 
11) Záškoláctví (revize 2018) 
12) Krádeže 
13) Tabák (revize 2018) 
14) Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází z vnějšího i vnitřního 
prostředí 
15) Netolismus 
16) Sebepoškozování 
17) Nová náboženská hnutí 
18) Rizikové sexuální chování 
19) Příslušnost k subkulturám 
20) Domácí násilí 
21) Hazardní hraní 
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Pravidla prevence vzniku problémových žáků u dětí s PAS 

 

 
 
 


