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SUMMARY: The text provides basic information about

the application of laws related to risk behaviour for teach-

ers and educational staff. The introduction presents the

types of risk behaviour and their manifestations, followed

by a list of principles of efficient primary prevention. It also

provides a list of the basic legislative instruments in the

competence of the Ministry of Education related to the

area of risk behaviour, and goes on to discuss the areas of

misdemeanour and criminal law. The text points out the

correlation between the departmental legal instruments

and the misdemeanour and criminal law, emphasising the

absence of certain legislative instruments and thus the

need to address risk behaviour in a form other than legisla-

tion. The author concludes the paper with a proposal for

expanding the training of teachers and educational staff to

include the area of law related to risk behaviour and by

pointing out the non-existent or low “safeguard” of legal

certainty for this staff.
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SOUHRN: Text pøináší základní informace o problematice

aplikace práva pro pedagogy a pedagogické pracovníky

v oblasti rizikového chování. Ve svém úvodu pøedstavuje

typy rizikového chování a jejich projevy, na které navazují

taxativnì uvedené zásady efektivní primární prevence. Dá-

le uvádí soupis základních legislativních nástrojù v resortu

MŠMT, které se vztahují k oblasti rizikového chování a na-

vazuje na nì oblastí správního a trestního práva. Rovnìž

poukazuje na souvztažnost resortních právních nástrojù

smìrem k pøestupkovému a trestnímu právu, kdy rovnìž

poukazuje na neexistenci nìkterých legislativních nástrojù,

a tedy na nutnost øešit rizikové chování jinou než právní

formou. V závìru podává autor návrh na doplnìní vzdìlá-

vání pedagogù a pedagogických pracovníkù o oblast práva

v rizikovém chování a na neexistující èi nízkou „pojistku“

právní jistoty pro tyto pracovníky.

KLÍÈOVÁ SLOVA: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ – NÁVYKOVÉ LÁTKY –

TESTOVÁNÍ – PEDAGOG – ŠKOLSKÉ ZAØÍZENÍ
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� 1 PEDAGOGOVÉ A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ
Na problematiku rizikového chování u dìtí a mládeže mù-

žeme nahlížet z nìkolika úhlù pohledu, zpravidla podle to-

ho oboru, který v konkrétním okamžiku chceme zdùraznit.

Jako problém toto zaèneme vnímat citlivìji ve chvíli, kdy na

nìj není možné nahlížet a odpovídat pouze jednooborovì.

A právì v tomto kontextu má s touto problematikou praco-

vat pedagog nebo pedagogický pracovník.

Vzdìlávání pedagogù a pedagogických pracovníkù

v oblasti rizikového chování je zpravidla vnímáno jako vel-

mi složité, pokud budeme požadovat, aby bylo komplexní

a celistvé. Oblast rizikového chování je multidisciplinární

a integrují se v ní nejen pedagogické vzdìlání a osobní pre-

dispozice konkrétního pracovníka, ale i psychologie, sociolo-

gie, právo, ekonomie a morální a etické postoje. Kvalitního

vzdìlávání a tvorby postojù v této oblasti tedy mùže být do-

saženo nejen formálním vzdìláním, které tvoøí osu vzdìlá-

vacího systému pedagogù a pedagogických pracovníkù, ale

i neformálním vzdìláváním, které ovlivòují další významné

objektivní a subjektivní faktory.

Miovský (2010, s. 23) definuje pojem rizikového chová-

ní jako takové chování „v jehož dùsledku dochází k prokaza-

telnému nárùstu zdravotních, sociálních, výchovných a dal-

ších rizik pro jedince nebo spoleènost“. Rovnìž definuje vzor-

ce rizikového chování, což je soubor fenoménù, jejichž

existenci a dùsledky je možné podrobit vìdeckému zkou-

mání a které lze ovlivòovat preventivními a léèebnými

intervencemi.

Obecnì øadíme mezi typy rizikového chování tyto pro-

jevy:

a/ záškoláctví,

b/ šikana a extrémní projevy agrese,

c/ extrémnì rizikové sporty a rizikové chování v dopravì,

d/ rasismus a xenofobie,

e/ negativní pùsobení sekt,

f/ sexuální rizikové chování,

g/ závislostní chování (adiktologie),

h/ okruh poruch a problémù spojených se syndromem týra-

ného a zanedbávaného dítìte a

i/ spektrum poruch pøíjmu potravy.

Pøi definování vzdìlávacích cílù u pedagogù a pedago-

gických pracovníkù, je vhodné akceptovat dva konsensuál-

ní cíle, které jsou vzájemnì provázány a jejichž naplnìní po-

tenciálnì zvyšuje cíle, jichž chceme dosáhnout.

1/ Vzdìlávání pedagogù jako takových za úèelem zvýšení

a upevnìní jejich vìdomostí významných nejen pro rozvoj

jejich osobnosti, ale i pro rozvoj bezpeèného prostøedí ve

škole a za úèelem vytvoøení sebejistoty jejich postupu a je-

jich právní ochrany.

2/ Vzdìlávání jako komponentu vedoucí k pochopení a dodr-

žení zásad efektivní prevence rizikového chování u dìtí

a mládeže.

Existuje nìkolik obecných kritérií, která pøedstavují

prùnik rùzných výzkumných zjištìní a praktických zkuše-

ností, a která mùžeme soubornì oznaèit za zásady efektivní

primární prevence (Miovský et al., 2010). Jedná se o:

a/ Komplexnost a kombinaci mnohoèetných strategií pùso-

bících na urèitou cílovou skupinu.

b/ Kontinuitu pùsobení a systematiènost jejího plánování.

c/ Cílenost a adekvátnost informací i forem pùsobení.

d/ Vèasný zaèátek preventivních aktivit, ideálnì v již pøed-

školním vìku.

e/ Pozitivní orientace primární prevence a demonstrace

konkrétních alternativ.

f/ Využití „KAB“ modelu.

g/ Využití „peer“ prvku, dùraz na interakci a aktivní zapojení.

h/ Denormalizace.

i/ Podpora protektivních faktorù ve spoleènosti.

j/ Nepoužívání neúèinných prostøedkù.

Pokud je naším cílem skuteèná tvorba efektivní pre-

vence rizikového chování, je nezbytnì nutné pedagogy a pe-

dagogické pracovníky vzdìlávat v této oblasti, a to nejen

z hlediska pedagogického a psychologického, ale i z dalších

oborù. Vzdìlávání pedagogù by mìlo být zamìøeno rovnìž

na to, pro jakou cílovou skupinu preventivní programy tvoøí

a realizují – ať již z hlediska vìkového kritéria, kritéria ná-

roènosti èi institucionálního (Miovský & Zapletalová, 2010).

� 2 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ A PRÁVO
Vzdìlávání pedagogù a pedagogických pracovníkù v oblasti

práva je ponìkud složitìjším úkolem, a to zejména ze dvou

hledisek: i) právo bývá pro neprávníky obtížnìji pochopitel-

né a ne vždy zcela srozumitelné a ii) ne každá forma riziko-

vého chování je dostateènì jasnì a zøetelnì upravena èi de-

finována pøíslušnou právní normou (zákonem). Miovský

(2010) se v podstatì vìnuje pouze definici každé formy rizi-

kového chování a pøiøazuje k ní pøíslušný vnitroresortní

pøedpis MŠMT. Na tento výèet navazuje Zapletalová (2010)

s popisem školního metodického pracovištì a jeho úkoly

a možnostmi.

Za pøíklad propracované formy vzdìlávání pro pedago-

gy a pedagogické pracovníky mùžeme považovat oblast zá-

vislostního chování / adiktologie. Již od roku 2007 realizuje

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v oblasti celoži-

votního vzdìlávání dva typy kurzù urèených pro pedagogy

a pedagogické pracovníky. První je zamìøen na úvod do

problematiky adiktologie. Druhý kurz se zamìøuje na pre-

venci a je primárnì urèen pro odborníky pracující v ústavní

výchovì a preventivnì výchovné péèi.

� 2 / 1 Zákony a vyhlášky v primární prevenci
Právní úprava rizikového chování v resortu MŠMT je termi-

nologicky nejednotná a ne zcela dostateèným tempem ak-

centuje vývoj v této oblasti. Primární prevence je ošetøena

celkem 17 právními pøedpisy (pomineme-li zák. è. 561/2004
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Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném

a jiném vzdìlávání ve znìní pozdìjších pøedpisù), jejichž

znalost se u pedagogù a pedagogických zabývajících se pri-

mární prevencí oèekává.

1/ Vyhláška è. 48/2005 Sb., o základním vzdìlávání a nìkte-

rých náležitostech plnìní povinné školní docházky, ve znìní

pozdìjších pøedpisù.

2/ Vyhláška è. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských slu-

žeb ve školách a školských poradenských zaøízeních, ve

znìní pozdìjších pøedpisù.

3/ Vyhláška è. 73/2005 Sb., o vzdìlávání dìtí, žákù a studen-

tù se speciálními vzdìlávacími potøebami a dìtí, žákù a stu-

dentù mimoøádnì nadaných, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

4/ Vyhláška è. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdìlávání, ve znìní

pozdìjších pøedpisù.

5/ Vyhláška è. 317/2005 Sb., o dalším vzdìlávání pedagogic-

kých pracovníkù, akreditaèní komisi a kariérním systému

pedagogických pracovníkù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

6/ Vyhláška è. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu pøímé vy-

uèovací, pøímé výchovné, pøímé speciálnì pedagogické

a pøímo pedagogicko-psychologické èinnosti pedagogických

pracovníkù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

7/ Vyhláška è. 64/2005 Sb., o evidenci úrazù dìtí, žákù a stu-

dentù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

8/ Vyhláška è. 60/2006 Sb., o postupu pøi zjišťování psychic-

ké zpùsobilosti pedagogických pracovníkù školských zaøíze-

ní pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a škol-

ských zaøízení pro preventivnì výchovnou péèi a o podrob-

nostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnìní

zjišťovat psychickou zpùsobilost.

9/ Vyhláška è. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol

a školských zaøízení a školní matriky a o pøedávání údajù

z dokumentace škol a školských zaøízení a ze školní matri-

ky, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

10/ Vyhláška è. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní øád

pro zamìstnance škol a školských zaøízení zøízených

MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, ve

znìní pozdìjších pøedpisù.

11/ Vyhláška è. 48/2005 Sb., o základním vzdìlávání a nì-

kterých náležitostech plnìní povinné školní docházky, ve

znìní pozdìjších pøedpisù.

12/ Vyhláška è. 14/2005 Sb., o pøedškolním vzdìlávání, ve

znìní pozdìjších pøedpisù.

13/ Vyhláška è. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

dlouhodobých zámìrù, výroèních zpráv a vlastního hodno-

cení školy, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

14/ Zákon è. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo

ochranné výchovy ve školských zaøízeních a o preventivnì

výchovné péèi ve školských zaøízeních a o zmìnì dalších zá-

konù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

15/ Vyhláška è. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnos-

ti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských

zaøízeních, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

16/ Vyhláška è. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnos-

ti o organizaci výchovnì vzdìlávací péèe ve støediscích vý-

chovné péèe, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

17/ Vyhláška è. 17/2004 Sb., o podrobnìjších podmínkách

organizace Èeské školní inspekce a výkonu inspekèní èin-

nosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Terminologicky se zde setkáváme s tìmito pojmy:

a) prevence sociálnì patologických jevù, b) preventivní

program školy, c) rizikové chování, d) prevence úrazù,

e) preventivnì výchovná péèe. Obsahová analýza práv-

ních dokumentù MŠMT, kde byly shromáždìny právní

instrumenty platné v resortu MŠMT, by mìla napomoci

odpovìdným pracovníkùm ve školách (øeditelùm) napo-

moci v orientaci v právních pøedpisech zamìøených na

prevenci rizikového chování (Mikulková & Bìhounková,

2012).

� 2 / 2 Metodické pokyny

Za základní materiál v resortu MŠMT mùžeme považovat

Metodické doporuèení k primární prevenci rizikového cho-

vání u dìtí, žákù a studentù ve školách a školských zaøíze-

ních (vedeno pod è. j.: 21 291/2010 – 28). Oproti standardní-

mu dìlení rizikového chování na 7, resp. 9 typù je zde tato

problematika rozdìlena na 14 oblastí – drogy, doprava, po-

ruchy pøíjmu potravy, alkohol, syndrom týraného dítìte, ši-

kana, kyberšikana, homofobie, extremismus, vandalismus,

záškoláctví, tabák, násilí a krádeže.

Dalšími významnými metodickými pokyny je pokyn

k jednotnému postupu pøi uvolòování a omlouvání žá-

kù z vyuèování, prevenci a postihu záškoláctví (è. j.

10 194/2002-14); pokyn k primární prevenci sociálnì patolo-

gických jevù u dìtí, žákù a studentù ve školách a školských

zaøízení (è. j. 20 006/2007-51); pokyn k výchovì proti proje-

vùm rasismu, xenofobie a intolerance (è. j. 14 423/99-22);

pokyn ministra školství, mládeže a tìlovýchovy k prevenci

a øešení šikanování mezi žáky škol a školských zaøízení (è. j.

24 246/2008-6) a pravidla pro rodièe a dìti k bezpeènìjšímu

užívání internetu (è.j. 11 691/2004 – 24).

� 2 / 3 Správní právo

Správní právo je velmi širokým odvìtvím veøejného práva.

V této oblasti je velmi významný tzv. „tabákový zákon“.

Jedná se o zák. è. 379/2005 Sb., o opatøeních k ochranì pøed

škodami pùsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a ji-

nými návykovými látkami a o zmìnì souvisejících zákonù,

ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Strukturované shrnutí tohoto zákona provedla Gajdo-

šíková (2006), ale od té doby se v adiktologii neobjevily èlán-

ky zabývající se tímto zákonem. Pøitom tento legislativní

instrument se znaèným zpùsobem dotýká možností škol

a školských zaøízení v oblasti návykových látek, a to vèetnì

tabákových výrobkù a alkoholu. Vetešník a Jemelka (2012)

zpracovali komentáø k tomuto zákonu, který usnadòuje
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orientaci v pojmech a èiní jeho aplikaci pøístupnìjší i pro pe-

dagogy a pedagogické pracovníky.

Dalším právním nástrojem, který je v této oblasti vý-

znamný je zák. ÈNR è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní

pozdìjších pøedpisù – tzv. pøestupkový zákon. Tento zákon

definuje pøestupky (skutková podstata pøestupku) a sank-

ce, které lze za pøestupky uložit.

Spoleèným zákonem pro pøestupky a pro trestné èiny

v oblasti adiktologie (drog) je zák. è. 167/1998 Sb., o návyko-

vých látkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Tento zákon ve

svých pøílohách taxativnì uvádí, které látky jsou považová-

ny za omamné a psychotropní; tedy jsou zde uvedeny látky,

jejichž držení èi nakládání s nimi je trestné (buï podle pøe-

stupkového zákona, nebo trestního zákoníku).

� 2 / 4 Trestní právo
Trestní právo je odvìtvím veøejného práva a jeho aplikace je

ultima ratio (subsidiarita trestní represe). Tedy, jeho prak-

tická aplikace pøichází v úvahu až v tìch pøípadech, kde ap-

likace správního práva selhává nebo je nedostateèná, resp.

když dojde k naplnìní všech obligatorních znakù, které cha-

rakterizují tzv. skutkovou podstatu trestného èinu. Tyto

znaky jsou uvedeny ve zvláštní èásti trestního zákoníku

a jsou to v podstatì jednotlivé konkrétní trestné èiny.

Základními fragmenty trestního práva v adiktologii se

zabývala Gajdošíková (2007), která popsala tzv. drogové skut-

kové podstaty, které se týkají primární drogové kriminality.

Oblastí práv a povinností Policie ÈR a možností spolu-

práce mezi policií a školskými zaøízeními se zabýval Šejvl

(2007), ale jednalo se o struèné zhodnocení urèené pro od-

borníky pracující v ústavní výchovì a preventivnì výchovné

péèi. I v této oblasti na nìj navázala Gajdošíková (2007),

která shrnula trestnìprávní legislativu.

Tam, kde je horní hranice pøestupku, zaèíná spodní

hranice trestného èinu. Ne ke všem formám rizikového cho-

vání je k dispozici ekvivalentní definice v trestním zákoní-

ku. Pedagog nebo pedagogický pracovník není oprávnìn

hodnotit právní otázky, tedy rozhodovat o tom, zda jednání

je pøestupek, nebo trestný èin. Zde platí povinnost konkrét-

ní situaci øešit úøední cestou a právní posouzení ponechat

na orgánech èinných v trestním øízení. Pro snadnìjší pocho-

pení forem jednání a jejich ekvivalentu v právním posouzení

je v tabulce 1 uveden ilustrativní výèet možného právního

posouzení. Rozhodnì se nejedná o dogmatické a komplexní

shrnutí, každý pøípad je z hlediska právní individuální

a i takto se k nìmu musí pøistupovat a posuzovat jej tak.

� 3 ZÁVÌR
Právo v oblasti rizikového chování má svoji velmi specific-

kou roli. Tato specifiènost je dána nejen nejednotnou termi-

nologií, která je používána v resortních pøedpisech MŠMT

a pøedpisech nižší právní síly a ostatní platné legislativì

(zejména pøestupkovém, trestním a tabákovém zákonì), ale

zejména ve tøech základních oblastech:

Tabulka 1 / Table 1

Úprava vybraných forem rizikového chování v zákonech

Legal regulation of selected forms of risk behaviour

Forma rizikového chování Vnitroresortní legislativa Zákon o pøestupcích
1

Trestní zákoník
2

1) záškoláctví È.j.: 21291/2010 – 28 / è.j.: 10194/2002 –

14

§ 31 (postižitelnost

zákonného zástupce)

§ 201 (postižitelnost

zákonného zástupce)

2) šikana a extrémní projevy agrese È.j.: 21291/2010 – 28 / è.j.: 24246/2008 – 6 § 49; § 50 § 145 - § 148; § 170; §

171; § 173; § 175; § 205

3) extrémnì rizikové sporty / rizikové

chování v dopravì

È.j.: 21291/2010 – 28 není upraveno není upraveno

4) rasismus a xenofobie È.j.: 21291/2010 – 28; è.j.: 14423/99 – 22 § 49 § 352 - § 356

5) negativní pùsobení sekt Není § 49 § 175; § 177

6) sexuální rizikové chování È.j.: 26976/2009 - 22 § 29 odst. 1 písm. a)

(ovšem pouze teoreticky)

§ 155

7) závislostní chování (adiktologie) È.j.: 21291/2010 – 28 § 30 § 283 - § 287, § 274 a §

360

8) okruh poruch a problémù

spojených se syndromem

týraného a zanedbávaného dítìte

È.j.: 21291/2010 – 28 není upraveno není upraveno

9) spektrum poruch pøíjmu potravy È.j.: 21291/2010 – 28 není upraveno není upraveno

1/ Zák. ÈNR è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Act of the Czech National Council No. 200/1990 Coll., on misdemeanours, as amended.

2/ Zák. è. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code, as amended.
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i/ pedagogové a pedagogiètí pracovníci jsou nuceni apliko-

vat právo v této oblasti bez toho, aby v nìm byli dostateènì

vzdìláni,

ii/ neexistuje jednotný výklad dotèených (aplikovaných)

ustanovení a komentáøe k uvedeným zákonùm nejsou záru-

kou aplikace vhodného postupu a

iii/ není dána alespoò minimální úroveò právní jistoty pro

pøípad, kdy je nutné se za postup pedagoga nebo pedagogic-

kého pracovníka „postavit“ proti pøípadné žalobì.

Vzdìlávání pedagogù a pedagogických pracovníkù by

mìlo být zamìøeno i na správnou aplikaci práva v oblasti ri-

zikového chování. Mìlo by být souèástí celoživotního vzdì-

lávání v rámci dalšího vzdìlávání pedagogických pracovní-

kù. Nezbytnou souèástí vhodného pøístupu ze strany vzdì-

lavatele se jeví zpracování správného (ideálního) postupu

do pøíslušných metodických materiálù, které by tvoøily

páteø minimální právní jistoty pedagogù a pedagogických

pracovníkù.




