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SUMMARY: The article provides coherent information

about the implementation of the pilot training project

aimed at head teachers and deputy head teachers in basic

schools. It was professionally aimed at the application of

the legal provisions related to the risk behaviour of chil-

dren and young people. The course took place in coopera-

tion with the Training Institute of the Region of Central Bo-

hemia and was attended by a total of 28 trainees. The cur-

riculum was designed as 6 lessons, each of which

consisted of a 50-minute lecture followed by a 10-minute

break. The content was aimed at the laws as well as the

by-laws and internal legal acts within the competence of

the Ministry of Education, Youth and Sports.

KEY WORDS: RISK BEHAVIOUR – ADDICTIVE SUBSTANCES – TESTING

– TEACHER – EDUCATIONAL FACILITIES

SOUHRN: Èlánek podává ucelenou informaci o realizaci

pilotního projektu vzdìlávání urèeného pro øeditele a je-

jich zástupce pùsobící na ZŠ. Profesnì bylo zamìøeno na

problematiku aplikace práva v oblasti rizikového chování

dìtí a mládeže. Kurz probìhl ve spolupráci s Institutem

vzdìlávání Støedoèeského kraje a zúèastnilo se jej celkem

28 posluchaèù. Èasová dotace byla plánována na 6 hodin;

vždy 50 minut pøednášky a 10 minut pøestávka. Obsahovì

byl zamìøen jak na zákony, tak i podzákonné normy a in-

terní právní akty v gesci Ministerstva školství, mládeže

a tìlovýchovy.

KLÍÈOVÁ SLOVA: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ – NÁVYKOVÉ LÁTKY –

TESTOVÁNÍ – PEDAGOG – ŠKOLSKÉ ZAØÍZENÍ
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� 1 VZDÌLÁVÁNÍ – PILOTNÍ KURZ
V listopadu 2011 byl v rámci projektu VYNSPI realizován

pilotní kurz vzdìlávání øeditelù a zástupcù øeditelù ZŠ apli-

kace práva v oblasti rizikového chování dìtí a mládeže.

Kurz probìhl ve spolupráci s Institutem vzdìlávání Støedo-

èeského kraje a zúèastnilo se jej 28 posluchaèù. Èasová do-

tace byla plánována na 6 hodin; vždy 50 minut pøednášky

a 10 minut pøestávka.

� 1 / 1 Obsah kurzu
Zaèátek kurzu byl zahájen obecnou informací o cílech kurzu

a dotazem, co úèastníci od kurzu oèekávají. Kurz byl rozdì-

len do 7 vzdìlávacích celkù – pro každý celek byla vytvoøena

prezentace a jednotlivé celky byly vzájemnì propojeny a na-

vazovaly na sebe.

1/ Ústava ÈR, LZPS, zákony, vyhlášky a metodické pokyny

resortu Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy (dále

jen „MŠMT“). V této pøednášce jsou posluchaèi seznámeni

s ústavnìprávními základy státu, pojmem ústava a její

funkcí jako základního a nejvyššího pramene práva a Listi-

nou základních práv a svobod, jakožto atributem demokra-

tického právního státu. Následuje vysvìtlení základních

právních pojmù, systému a pramenù práva.

2/ Školská legislativa. Tato èást se zamìøuje pøedevším na

vysvìtlení základních pojmù školského zákona a na mož-

nosti, které školský zákon dává zejména øeditelùm škol pøi

tvorbì školního øádu. Školní øád je velmi významnou práv-

ní normou (byť nejnižší právní síly), neboť je to zpravidla

první psaná norma, se kterou se dìti seznamují a která ur-

èuje mantinely jejich chování. Zároveò je vede k vytváøení

úcty a respektu k právu a k právní jistotì, pokud je správnì

zpracovaná – tedy, za zøetelnì definované porušení jsou

realizovány zøetelnì vyjádøené sankce. Význam školního

øádu je v nìkterých školách podceòován, a to i s ohledem na

právní nejistotu nìkterých øeditelù. Pøi prezentaci je rov-

nìž kladen dùraz na tvorbu školního øádu a riziková místa,

která se zde mohou objevit. Stejnì tak je zdùraznìn vý-

znamný faktor prokazatelného seznámení se školním øá-

dem, a to jak u dìtí a mládeže, tak i u jejich zákonných

zástupcù.

3/ Vnitroresortní legislativa MŠMT (vyhlášky a metodické

pokyny). Seznam vyhlášek, naøízení a metodických pokynù

je velmi dùležitou oblastí pro vzdìlávání pedagogù a peda-

gogických pracovníkù. Metodické doporuèení lze charakte-

rizovat následujícím zpùsobem:

a/ Jedná se o dokument, který nemá závaznou legislativní

povahu, ale zpravidla je zpracován odborníky pro danou ob-

last a vychází z aktuální úrovnì poznání, která je ovìøená

a osvìdèená v praxi, a zároveò reprezentuje názory autorù

na danou problematiku (souèasnì ovšem nevyluèuje, že

v praxi existují i jiné pohledy na vìc a jiné pøístupy øešení,

které mohou být rovnìž osvìdèené).

b/ Není dogmatický, tedy je tøeba s materiálem pracovat

vždy s ohledem na specifika daného prostøedí a zejména

specifika konkrétní situace, která vyžaduje individuální

pøístup – nelze jej brát jako mechanický návod, jediný

správný a ani jako koneèný výèet postupù v pøípadech výs-

kytu rizikového chování.

c/ Materiál pøedpokládá, že s ním budou pracovat kvalifiko-

vání pedagogiètí pracovníci, proto má spíše podpùrný cha-

rakter – nejedná se o jednoznaèný a jedineèný návod.

d/ Lze jej pomìrnì jednoduchým procesním postupem mì-

nit, je tedy relativnì pružný proces jeho zmìny.

4/ Pøestupkové, správní a trestní právo a jeho aplikace v té-

to oblasti. Cílem této èásti bylo definovat znaky, které cha-

rakterizují pøestupek a trestný èin. Uvést na kazuistikách

pøíklady správného postupu – vyrozumìní policie, orgánu

sociálnì právní ochrany dìtí (dále jen „OSPOD“), zákonné-

ho zástupce a zajištìní dùkazních prostøedkù. Stejnì tak

byl kladen dùraz na otázky citlivého pøístupu k dìtem

a mládeži v pøípadech, kdy k tomuto jednání dojde. Právní

posouzení urèitého chování je velmi složité a postup vedoucí

k právní kvalifikaci je výhradnì urèen orgánùm èinným

v trestním øízení. Hranice mezi pøestupkem a trestným èi-

nem je v mnoha pøípadech velmi úzká až nezøetelná a není

úlohou pedagoga/pedagogického pracovníka, aby tyto nuan-

ce zvládal rozpoznávat (srovnej napø.: problematika šikany –

takové jednání mùže být kvalifikováno jako porušení škol-

ního øádu anebo jako pøestupek proti majetku podle § 50 zá-

kona o pøestupcích, èi jako provinìní1/trestný èin2 zbavení

osobní svobody (§ 171 tr. zák.), loupeže (§ 173 tr. zák.), sexu-

álního nátlaku (§ 186 tr. zák.) nebo krádeže (§ 205 tr. zák.;

v tìchto pøípadech bude záležet na tom, zda uvedené jedná-

ní má znaky trestného èinu a je nutné zvažovat „materiální

protiprávnost3“). Stejnì tak není pedagog nebo pedagogický

pracovník oprávnìn rozhodnout, zda látka, která byla nale-

zena u dítìte nebo mladistvého, nebo, který tuto látku vy-

dal, je návykovou látkou ve smyslu zákona o návykových

látkách. K tomuto závìru neopravòuje ani doznání dítì-

te/mladistvého s uvedením, o jakou látku se jedná. Indivi-

duální identifikaci látky provede na dožádání správního orgá-

nu nebo orgánu èinného v trestním øízení odborné pracovištì.

5/ Rizikové chování – jeho formy, definice, pøíslušná

legislativa.

6/ Testování dìtí a mládeže pøi podezøení na užití návykové

látky – kriminologicko-právní analýza, status quo; de lege

lata a výhledy do budoucna, vèetnì zvažované právní úpravy.

1/ Podle zák. è. 218/2003 Sb., o soudnictví ve vìcech mládeže, ve znìní

pozdìjších pøedpisù.

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

3/ Pojem materiální protiprávnost je ve formálním pojetí trestného èinu do-

vozován v § 12 tr. zákoníku. Trestný èin musí být èin pro spoleènost škodlivý.

Spoleèenská škodlivost není materiálním korektivem, ale úzce souvisí se zása-

dou subsidiarity trestní represe (trestní zákoník jako prostøedek ultima ratio).
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7/ Testování dìtí a mládeže pøi podezøení na užití návykové

látky – praktický postup se zamìøením na právní hledisko.

Testování dìtí a mladistvých ve školských zaøízeních

pedagogickými pracovníky pøi podezøení na užití4 návyko-

vé5 látky (dále jen „testování“) je komplikovaný úkon, který

v sobì obsahuje celou škálu postojù a norem, které odrážejí

postoje spoleènosti. Není to jen otázka školy èi školského za-

øízení a práva, ale zasahuje i do oblasti zdravotních hledi-

sek, etiky, morálních hodnot, sociální postojù a sociálního

statusu a bezprostøednì ovlivòuje i filozofii vzdìlávání

a školy jako instituce. Nejen z hlediska práva, ale i z pohle-

du, výchovy, psychologie, pedagogiky, etiky a morálky je

nutné si uvìdomit, že již samo rozhodnutí o testování deter-

minuje v rovnici subjektù testující � testovaný urèitý stu-

peò nerovnosti. Testujícím (pedagogický pracovník) je do-

spìlý èlovìk, zpravidla se znaènými životními zkušenostmi

a s alespoò základním právním vìdomím, s uznanými prá-

vy z hlediska svého postavení v zamìstnání6. Naproti tomu

testovaným je zpravidla osoba mladší 18 let, v rizikovém vì-

ku (doba dospívání), mnohdy si plnì neuvìdomující rizika

a dosahy svého jednání, velmi èasto emotivnì a citovì nevy-

rovnaná osobnost, s minimálním nebo žádným právním vì-

domím a nedostateènými životními zkušenostmi. Je nezbyt-

né si uvìdomit, že samotnou aplikací testování problém ná-

vykových látek nezmizí, pøi špatném užívání této formy se

mùže stát užívání návykových látek více latentním (pøe-

chod k obtížnìji odhalitelným, a tøeba i potencionálnì škod-

livìjším formám užívání), pøípadnì se mùže spojit s dalšími

rizikovými formami chování (napø. záškoláctvím). Rovnìž

aplikované samo o sobì neposiluje vztah škola – žák a vztah

škola – zákonný zástupce, naopak má bez dalších návazných

(preventivních a adiktologických) opatøení skrytý potenciál

tento vztah poškodit.

Rovnìž rizikovým faktorem, který je tøeba brát v úva-

hu, je riziko porušení mlèenlivosti v pøípadech, kdy testova-

ní užívají pøedepsané léky a pro školské zaøízení i riziko fa-

lešného pocitu bezdrogového prostøedí v pøípadech, kdy

problémové dìti užívající návykové látky uniknou testová-

ní a nejsou odhaleny, a tedy ani nasmìrovány k vhodné

intervenci.

� 1 / 2 Vyhodnocení kurzu
Na závìr pøednášky byli úèastníci požádáni o vyplnìní

a odevzdání evaluaèního dotazníku. Vyplnilo jej všech 28

úèastníkù; hodnocení bylo škálové (nejlépe 1 – nejhùøe 5).

Jednalo se celkem o 6 uzavøených otázek, jejichž v úvahu

pøicházející odpovìï respondenti pouze zaškrtávali. Celko-

vì úèastníci kurz hodnotili známkou 1,09. O sdìlení infor-

mace se dále se svými podøízenými podìlí 26 dotázaných

a prakticky je využije 17 osob.

Na závìr pøednáškového bloku, po vyplnìní evaluaèní-

ho dotazníku, probìhla diskuse nejen nad tématy, které by-

ly pøedmìtem pøednášek, ale rovnìž nad srozumitelností

a aplikovatelností získaných informací a poznatkù v praxi

pedagogù a pedagogických pracovníkù. Tato øízená diskuse

byla významným pøínosem pro lektora, který zde získal in-

formace o další vhodné formì vzdìlávacích aktivit a o dal-

ších vzdìlávacích možnostech cílové skupiny.

� 2 ZÁVÌR
Vzdìlávání zamìøené na aplikaci práva v oblasti rizikového

chování má své opodstatnìní a své místo v dalším vzdìlává-

ní øídicích pracovníkù, pedagogù a pedagogických pracovní-

kù. Tato oblast by mìla být více akcentována se zamìøením

na právo. Souèasný problém lze spatøovat zejména nejen

v nejednotnosti právních názorù na tuto oblast, ale i v rela-

tivnì malé právní jistotì nejen škol a školských zaøízení, ale

i pedagogù a pedagogických pracovníkù pøi jejich rozhodo-

vání. Právní nejistota, široká možnost výkladu právních no-

rem a distance MŠMT od pøevzetí odpovìdnosti za právní

názor jsou v této oblasti hlavními definovanými problémy.

Vzdìlávání klíèových pedagogù a pedagogických pra-

covníkù by mìlo být vyváženì rozdìleno. Ideální variantou

se jeví zaèlenìní této problematiky do dalšího vzdìlávání

pedagogických pracovníkù pøi rozdìlení vzdìlávacích akti-

vit do distanèní a e-learningové formy. E–learningová for-

ma prezentací je vhodná jako prostøedek pro seznámení

s hlavními teoretickými podklady, ale je vhodné, aby vzdì-

lávání bylo realizováno rovnìž formou osobního kontaktu

s pøednášejícím – správná interpretace získaných poznat-

kù, vysvìtlení ideálních postupù pøi aplikaci. Pilotní pro-

jekt potvrdil, že 6hodinová výuková dotace pro vysvìtlení

právních náležitostí rizikového chování je nedostateèná

a z hlediska orientace i obtížnì uchopitelná. Rovnìž se po-

tvrdilo, že je nezbytnì nutné dát prostor pro samostudium

a následné povysvìtlení formou konzultací a dotazù smìøo-

vaných na konkrétní situace, prožité pedagogy a pedagogic-

kými pracovníky pøi vlastní praxi.

Rozvoj, získávání a upevòování vzdìlanosti i v tak od-

lišné oblasti, jako je základ právní orientace v problému, je

významnì posilujícím prvkem pro správné, odpovìdné a se-

bevìdomé rozhodování pedagogù a pedagogických pracov-

níkù a posiluje bezpeènost a ochranu pøed rizikovým chová-

ním u dìtí a mládeže.

4/ Užitím rozumíme konzumaci alkoholu a jakékoli jiné drogy (omamné èi

psychotropní látky) za úèelem, lišícím se od úèelu, jenž byl zamýšlen, ve zpùso-

bu konzumace nebo množství (Zábranský, 2003).

5/ Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky

a ostatní látky zpùsobilé nepøíznivì ovlivnit psychiku èlovìka nebo jeho ovládací

nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.

6/ Blíže srovnej § 3 a násl. zák. è. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovní-

cích a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
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ZPRÁVY

PACNEROVÁ, H., ZELENDA KUPCOVÁ, A. (eds.) (2012). Vybraná témata

vychovatelské praxe: Inspirace pro vychovatele v zaøízeních ústavní

a ochranné výchovy. 1. vyd. Praha: TOGGA, spol. s r. o. ISBN

978-80-87652-59-6.

Zaèátkem podzimu 2012 vyjde v rámci projektu VYNSPI sborník deseti

textù na vybraná témata vychovatelské praxe. Texty vznikaly na základì

školení realizovaných pro zaèínající vychovatele v letech 2010–2012. Autoøi,

z nichž byla vìtšina také lektory zmínìného vzdìlávání, tak ve svých

kapitolách zachycují otázky, které se v nároèné profesi vychovatele a zejmé-

na v jejích zaèátcích mohou objevovat. Tìžištì pøedkládaných textù spoèívá

pøedevším ve sdílení zkušeností, konkrétních pøístupù a metod v práci

s dìtmi v náhradní péèi a jejich rodinami a rozvíjením diskuze nad vzniklými

otázkami. Autoøi také ètenáøe provázejí reflexí odborné èinnosti i hlubší

sebereflexí osobního vztahu ètenáøe k danému tématu a nabízejí otázky

k zamyšlení.

První kapitola Mgr. Žufníèka Existuje primární prevence rizikového chování

v „ústavní péèi“? otevírá jedno z dùležitých a nelehkých témat, se kterým se

vìtšina pracovníkù v ústavních zaøízeních potýká. Autor nepopisuje

jednotlivé typy rizikového chování, ale nabízí svùj pohled na nástroje, které

vychovateli umožòují v jeho každodenní práci identifikovat objevující se

rizikové chování u klienta. Autor se dále zabývá rozpoznáním etiologie,

které považuje za jednu ze stìžejních podmínek k nastavení

individualizované intervence. Znalost pøíèin mùže také dobøe posloužit pøi

hledání nerizikových forem chování, které mají potenciál naplnit potøebu

klienta neohrožujícím zpùsobem. V textu není vynechán vliv vrstevnické

skupiny a je zde ukázáno, jak mùžeme ošetøit pravidla ve skupinì tak, aby

bylo možné realizovat individuální pøístup ke klientovi i v rámci výchovné

skupiny v zaøízení. Kromì vrstevnického vlivu také možná kumulace

nìkolika typù rizikového chování u jednoho klienta a síla nálepky, jež

s klientem èasto po léta putuje, jsou výzvy, které vychovatele vybízejí

k neustálému pohybu v preventivní práci. Autor dále nastavuje otázky

k zamyšlení nad týmovou prací a tím, jaké tým používá nástroje ke sdílení

informací a odborné podpoøe pracovníkù. V závìreèné èásti kapitoly

provází autor ètenáøe sebereflexí svých vlastních postojù k jednotlivým

typùm rizikového chování a také reflexí vztahù, které vychovatel

s jednotlivými klienty má. Míru vyjasnìní vlastního postoje k rizikovému

chování a uvìdomìní si svého vztahu ke klientovi vnímá autor jako dùležitý

vnitøní nástroj, který má vychovatel ve své práci k dispozici.

Pohled na roli vychovatele pøináší kapitola Mgr. Dosoudila s názvem Má

profese: vychovatel. Dva pohledy na roli vychovatele v zaøízení

institucionální výchovy. Role vychovatele je velmi komplexní a zahrnuje

èinnosti od zajišťování základní péèe a provozu po vysoce specializované

terapeutické èinnosti. Autor nejprve poskytuje ohranièení této profese

zvenèí a zabývá se tím, jaké nároky jsou na tuto roli kladeny z pohledu

pracovnìprávních dokumentù a struktury zaøízení. Autor zde nabízí diskuzi

nad tím, jaký význam mají definované èinnosti pro živý výchovnì

vzdìlávací proces (napø. administrativa, kontrola hygieny apod.) a provádí

ètenáøe od jejich formálního uchopení k obsahovì naplnìnému

a smysluplnému využití. Pojmenovává možné rozpory, které mohou

vzniknout mezi nároky zvenèí a vnitøním pochopením své role. Zároveò

identifikuje tøecí plochy mezi rùznými profesemi v rámci jednoho zaøízení

(vychovatel, uèitel, terapeut atd.) a zabývá se komunikaèními strategiemi

v týmu. Ve druhé èásti kapitoly obrací pozornost ètenáøe k prožitku vlastní

profese samotným vychovatelem. Pojmenovává dùležitá vnitøní dilemata

plynoucí z rùzných poloh, které vychovatel ve své práci zaujímá

(terapeutická a režimová rovina, profesionální a rodièovská apod.). Nabízí

diskuzi nad možnými dùsledky akcentace jedné z rovin, provádí ètenáøe

jejich pøínosy i možnými riziky, a tím podnìcuje k hledání vlastní rovnováhy

ve své profesi.

Tøetí kapitola Kdo je dítì, které k nám pøichází? od autorky Dr. Skaskové pak

obrací náš pohled od prožitku vlastní profese na dítì a jeho potøeby, a to

zejména v tranzitní situaci, jakou je samotný pøíchod dítìte do zaøízení.

Autorka pojmenovává vývojové a vztahové potøeby dítìte a pøibližuje

možná zranìní dítìte na úrovni konkrétních potøeb. Na základì kazuistik

provází ètenáøe prožitky dítìte v situacích pøechodu. Zároveò se vìnuje

potenciálu vychovatelské profese v naplòování potøeb dítìte na jedné

stranì a jejím limitùm na stranì druhé. Diskuze nad potøebami dítìte,

kterou vyvolává, tak umožòuje zmapovat ètenáøi nìkteré možnosti i hranice

této profese v naplòování potøeb dìtí v zaøízení. Autorka dále upozoròuje,

jak situace pøíchodu dítìte do zaøízení mùže znovu probouzet zranìní

v dítìti, a tím i tvarovat jeho prožitek a chování. Samotné porozumìní dítìti

v této situaci je jedním z dùležitých nástrojù, který aktivuje tvùrèí potenciál

vychovatele a navede jej na správné ošetøení pøíchodu dítìte. Kromì toho

ale v kapitole nalezneme nìkolik námìtù, které je možné v této situaci

realizovat, a tím využít její terapeutický potenciál.

Od dítìte jako individuality se v dalším textu pøesuneme k práci se

skupinou dìtí v zaøízení. Autorka Dr. Pavlas Martanová se v kapitole Dìtská




