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Agrese ve škole? Co s tím?



Základní data o škole

Vzniká 1957 - … letos slavíme 65 let (12 500 absolventů)

Jsme Integrovanou střední školou, tedy SOU a SOŠ

Počet žáků k 1. 9. 2021  – 740 (446 SOŠ, 294 SOU)

Počet zaměstnanců k 1. 9. 2021 - 101 ( 81 ped, 20 neped)

Školní metodik prevence

Školní speciální pedagog

Recepční, školník, správce SH, …

65 kamer, včetně termokamery

20 dveří, z toho 3 řízené vchody

Domov mládeže

ISŠTE Sokolov



Socioekonomické podmínky

Areál školy

18 pater/ 5 budov; 81 učeben, dílen, labor, 1 780m2 tělocvičen,… 

Vyloučené lokality

Podíl 

nezaměstnanosti v 

okrese 5,04 % (66.)

Na jedno pracovní 

místo v okrese je 

3,48 uchazeče



„naše dveře“

x

x

x



Základní termíny

Agrese (z lat. agressio, výpad, útok)

Napadení, útočné jednání, které se projevuje záměrným
poškozováním nebo násilným omezováním jiné osoby nebo věci.
Agrese se může projevovat fyzickým napadením, ale také verbálně,
například urážkami a pomluvami. zdroj wikipedie

Agrese ve škole

Žák

Zákonný zástupce žáka

Zaměstnanec školy (pedagog/nepedagog)

Ostatní

Agrese

Výchovně 

vzdělávací 

PROCES



a) Společenské klima. Normativní změny.

b) Média (masová), film, umění, ...

c) Zákonitosti, pudy, návodná jednání (politika, ...)

d) Rodina. Parta.

… prostě všude.

Agrese

Kde se bere? … Jak ji vnímat? Jak s ní pracovat?



a)Drzé chování, … tzv. nerespektování autorit

b)Rvačky, hádky, šikana

c) Krádeže, loupeže

d)Poškozování věcí, osobnosti, 

e)Tolerování porušování pravidel

Agrese

Agrese ve škole



„Pozor, nacházíš se v 
zóně, na které nám 
záleží (na dětech) a 
která má upravený 
režim. Je kontrolovaná.“ 

Agrese

Bezpečnostní zóna?



Preventivní opatření

- tvrdé  - materiální

- měkké - personální, systémové

Řešení

- krátkodobá, operativní

- systémová (vnitřní, vnější)

Agrese

Agrese ve škole, co s tím?



Agrese u nás ve škole? Co s tím?

Preventivní materiální prostředky a opatření



Agrese u nás ve škole? Co s tím?

Materiální prostředky a opatření



Agrese u nás ve škole? Co s tím?

Preventivní prostředky a opatření



Agrese u nás ve škole? Co s tím?

Materiální prostředky a opatření

CCTV, EZS, EPS, turnikety, ostraha



Agrese u nás ve škole? Co s tím?

Systémové „měkké“ prostředky

Kniha návštěv.

Komunikace dle povahy návštěvy.

Dohled 16 hodin.

Napojení na PCO, EZS, EPS, MP.

Řízený průchod.



Agrese u nás ve škole? Co s tím?

Systémové „měkké“ prostředky

Čím větší a složitější organizace, tím jasnější pravidla.

Čím je složení lidí rozmanitější, tím jednodušší pokyny 
(SOŠ, SOU, vojenská škola, U3V, DTU, veřejnost/kluby).

Čím vzdálenější objekty, tím složitější řešení pro 
zjednodušení systému.

Čím modernější režim, 

tím dražší provozní náklady.



Agrese u nás ve škole? Co s tím?

Systémové „měkké“ prostředky



Agrese u nás ve škole? Co s tím?

Systémové „měkké“ prostředky

Evakuační cvičení

- plánovaná (1. roč.)

- neplánovaná

• Evakuační skříň

Cvičení na aktivní 
střelce

• 3x – IZS

Cvičení, workshopy



Agrese u nás ve škole? Co s tím?

Řešení

Školní metodik prevence

Školní speciální pedagog

Ostraha objektu - recepce  

Školník

Pult PČR 

Pult MP

Uniformy ve škole (AČR)

Ředitel, řeší v důsledku stejně vše, co je ve škole jinak.



Agrese u nás ve škole? Co s tím?

Řešení

Ředitel, řeší v důsledku stejně vše, 

co je ve škole jinak.

A nějaké příklady chcete?



Agrese u nás ve škole? Co s tím?

Příklady z praxe

Vážený pane řediteli, když jsem si přečetla Vaši odpověď,shledala jsem, že debata s 
člověkem,jako jste vy,je totálně o ničem 👌👍Nejen, že kryjete neschopnost Vašich zaměstnanců 
(pedagogů), přehlížíte šikanu atd... Ale dokonce ani nemáte přehled a tvrdíte, že syn měl 
neomluvené hodiny?Syn byl mou osobou, jakož to zákonným zástupcem řádně omluven.Takže Vaše 
tvrzení je nepravdivé... Dále jsem se zaměřila na to, že nejste schopen ani napsat řádně jména 
Vašich bývalých žáků, což o něčem také vypovídá, že...Jinak Vaše tvrzení o nějakém totálním selhání 
rodiny atd..., být Vámi,tak buďte velmi opatrný,na to co vypouštíte do éteru... Bohužel vidím, že o 
řešení situace nemáte zájem a budete si zřejmě tvrdit své... Smutné...K Vaší osobě a arogantnímu 
jednání, bych se ráda vyjádřila peprňeji, ale člověk,jako jste vy za to nestojí... Bohužel nejsem 
jediný rodič, který toto vidí také...Ono se říká,"Karma je zdarma", doufám, že to již brzy 
poznáte... Hezký zbytek dne s pozdravem Alena Abigail Volková

14. 4. 2022

Agrese rodiče písemná



Agrese u nás ve škole? Co s tím?

Příklady z praxe

Dobrý den,

ano, máte pravdu. Jde o totální selhání rodiny.

Z pohledu školy a situace, kterou dlouhodobě sledujeme.

Dle prvního šetření, které jsem provedl, byl jedním s dodavatelů alkoholu váš syn.

Další šetření mohou dále probíhat a to prostřednictvím školního metodika prevence. Můžeme samozřejmě povolat i Policii ČR, pokud bude 
potřeba.

Zpětně to sice bude divné, leč může to prokázat skutečnost, že lze žáky, tedy i vaším synem, obejít úmyslně pravidla, která jsou na akce 
konané mimo školu striktně stanovena a jsou v souladu s platnou legislativou i vnitřními normami organizace.

Pokud žáci konají, konají tak s plným vědomím a za zády jakkoliv silného pedagogického dohledu, který úmyslně klamou a vystavují jej 
do zřejmých problémů.

Pokud by xxxxxxxx (resp. zákonný zástupce žáka) neukončil studium k 23. 3. 2022 poté, co za druhé pololetí školního roku vykazoval 73 
neomluvených hodin, zahájil bych s ním řízení o porušení školního řádu, stejně jako s dalšími aktéry Vámi zaslaného materiálu.

K věci samotné.

Váš syn xxxxxxxx nenaplňoval ustanovení platného školního řádu, do školy nedocházel a to i s vědomím zákonného zástupce.

Obrátil jsem se ve věci studia xxxxxxxx jak na zástupce Výchovného ústavu a střediska výchovné péče Pšov, stejně tak i na zástupce 
OSPOD Sokolov. Zkušenosti máme obdobné. 

Důvody a skutečnosti mi sdělil Váš syn na osobním jednání v ředitelně školy, kdy mi sdělil, že školu již bude řádně navštěvovat. Přesto ze 
školy odešel a bez omluvy se do ní už nedostavoval.

O důvodech odchodů z domova a zkušeností s alkoholem mi xxxxxxxx také vypovídal, takže z toho uvozuji, že škola a její zaměstnanci 
nejsou příčinou tak, jak mi odvážně sdělujete. 

Když škola dělá co má …



Zápis z jednání se zákonným zástupcem

Dne: 19. 11. 2021

Zákonný zástupce: yyyyyyyyyy, yyyyyy, yyy

Jednání proběhlo na žádost ředitele školy Mgr. Pavla Januse.

Jednání bylo svoláno s matkou žáka, 1. ročník oboru Veřejnosprávní činnost (1.PV) ve věci porušování platného školního řádu školy, zákonů České 
republiky a dobrých mravů.

Žák xxxxxxxxxx vystavuje žáky třídy 1.PV i žáky školy, včetně zaměstnanců školy do situaci, jež hraničí se zákony státu a hluboce se dotýkají výchovně 
vzdělávacího procesu a osobních intimních záležitostí žáků, které xxxxxxxxxx slovně i fyzicky atakuje. 

K jednání předložil ředitel školy písemné výpovědi žáků třídy, kteří si na žáka stěžují a neakceptují jeho fyzické i sexuální narážky, nabídky a ataky.

Matka žáka si zprávy na místě přečetla a potvrdila možné jednání z výpovědí žáků.

Kopii výpovědí obdržela matka xxxxxxxxxx s tím, že sjedná nápravu.

Žák xxxxxxxxxx nepředložil prostřednictvím zákonných zástupců řádnou lékařskou zprávu o zdravotním stavu, popř. hospitalizaci žáka ve 
specializovaném zařízení.  

Nebyla předložena ani aktuální doporučení Pedagogicko – psychologické poradny.

Ředitel školy navrhl následný postup a jednání ve vztahu rodina – škola.

Agrese u nás ve škole? Co s tím?

Příklady z praxe

Agrese ke spolužačkám



Fyzické napadnutí spolužákem poté, co napadený hájil spolužačku.

Krev a odvoz do nemocnice.

Přivolaná Policie ČR.

Hospitalizace žáka na zubním oddělení.

Spolupráce pedagogů při ochraně zdraví (každý věděl, co má dělat).

Jednání s oběma rodiči.

Rozbor případu ve třídě Školním metodikem prevence.

Agrese u nás ve škole? Co s tím?

Příklady z praxe

Agrese ke spolužákovi



Písemná práce z ČJL na téma „Dopis na rozloučenou“ (vím, hloupé téma )

„… 28. 6. si vezmu ráno zbraň a ve škole postřílím všechny, na koho narazím …“ 

Šetření školním speciálním pedagogem/školním psychologem.

Prohlídka sociálních sítí. Ano, na profilu měl žák fotky, které neuklidnily.

Přivolán metodik prevence PČR.

Kontaktována ZŠ, s dotazem na profil žáka.

Kontaktováni rodiče.

Šetření na služebně PČR, i s rodiči.

Žák žárlil na svou mladší sestru, které se rodiče věnovali více než jemu.

Žák odešel ze školy (po dohodě s rodiči a začal někde jinde znovu).

Rodiče přišli poděkovat, že jsme zřejmě synovi (podle policejního psychologa) zachránili život.

Duben 2017

Agrese u nás ve škole? Co s tím?

Příklady z praxe
Agrese latentní



Prevence je základ 

(i služební pes je prevence).

Prevence je i „Dobrý den“, „Dobrou chuť“.

Vše řešíme ve více lidech s přidělenými kompetencemi.

Vyhotovujeme zápisy, společně se zákonnými zástupci.

Plánujeme i místnost pro jednání s kamerovým záznamem.

Agrese u nás ve škole? Co s tím?

Systém? Snad ano.



Populace a jím tvořené normy chřadnou.

Autonomní morálka v některých regionech přestává plnit svou roli.

Škola je dnes už službou, stejně jako restaurace. Nikoliv institucí.

Prodloužit povinnou školní docházku? Ano, rozhodně. Min. o 2 roky.

… pak se teprve navýší počet agresivních ataků.

… snad se posílí návyky a zodpovědnost.

… snad budeme nadále konkurenceschopným státem.

Agrese v budoucnu?

Bude. Bohužel i ve školách.



Děkuji za pozornost.


