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Školní řád 

Příloha č.2:   Spolupráce školy s Policií ČR při prevenci a   

vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na 

dětech a mládeži páchané ( MŠMT ČR č.j.: 25 884/2003-24)  

Č.j.: 105/2015 

Vypracovala: Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy 

Schválila: Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne 27.8.2015 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

 

 

Vstup policie do školy 

1) V souvislosti s potřebnou součinností policie a školy při vyšetřování trestné činnosti 

žáků a trestné činnosti na nich páchané je v dané situaci přítomnost policie ve škole  

nezbytná. 

2) V případě, že o to policie požádá, bude jí poskytnuta vhodná místnost k výslechu žáka 

ve škole (ředitelna, kancelář č. 311) 

3) Policie může nezletilého předvolat nebo i předvést.  

 

Výslech žáka 

1) Ve školách lze od nezletilých žáků: 

požadovat podání vysvětlení, provádět výslech svědka, výslech osoby podezřelé nebo výslech 

obviněného poté, kdy je ředitel školy nebo jeho zástupce seznámen s předmětem policejního 

úkonu včetně důvodů, jež k němu vedou. To se týká i uvolnění žáka ze školy pro potřebu 

policie, např. rekonstrukci na místě činu. Jedná se tedy o všechny policejní úkony ve smyslu 

zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR 

2) Dítě lze předvolat k podání vysvětlení pouze prostřednictvím jeho rodičů nebo zákonných  

zástupců, orgánů péče o děti nebo prostřednictvím školy, jíž je žákem, nebo jiného obdobného 

zařízení. 

3) Při výslechu žáka ve škole zajistí ředitel školy pedagogický dohled, protože i po dobu  

výslechu ve škole zodpovídá škola za jeho bezpečnost. 
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Postup při předvedení žáka 

Vyžaduje-li povaha projednávané věci předvedení dítěte na příslušnou součást Policie ČR, 

bude postupováno následovně: 

1) Policistovi odpovídajícímu za předvedení je zajištěna přítomnost pedagogického dohledu 

2) Škola musí předem vyrozumět o výslechu zákonného zástupce žáka 

3) Není-li to možné, musí tak učinit alespoň dodatečně 

4) Ve výjimečných případech, kdy by mohlo být takovým oznámením mařeno další  

vyšetřování, a po předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem policie, vyrozumí škola 

zákonného zástupce bezprostředně po souhlasu policie. 

Oznamovací povinnost 

1) Všichni zaměstnanci školy ohlašují řediteli školy nebo školnímu metodikovi prevence  

sociálně patologických jevů své poznatky, které mohou nasvědčovat tomu, že dítě nebo      

nezletilý žák je v rodině nebo v jiném mimoškolním prostředí vystaven týrání, zneužívání,  

zanedbávání nebo jiným způsobem špatného zacházení. 

2) K předcházení možným trestným činům mládeže a na mládeži vede i řádný výkon  

pedagogického dohledu. 

 

 

 

V  Drahouších dne 27.8.2015 

   

 

   

                                                                                           Mgr. Dagmar Pospíšilová 

                          ředitelka školy 

 

 

 


