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A. KRÁDEŽE, VANDALIZMUS 

 

Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami 
protiprávního jednáním, se kterými se lze v  prostředí škol setkat.  
 
1. Jak postupovat preventivn ě proti krádežím 
 
Krádeže jsou protiprávním jednání a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto 
skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho 
zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. 

Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může 
vést k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a 
vzděláváním nemají žáci do školy nebo školského zařízení nosit, případně je mohou odkládat na 
místa k tomu určená. Pokud takové místo žáci nemají stanoveno, platí pro ně zákaz odkládání 
těchto věcí. 

I v případě, že bude žákům doporučeno nenosit do školy věci nesouvisející s vyučováním, nelze 
se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech jednostranně 
zprostit a za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše 5 000 Kč (§ 1 nařízení vlády č. 
258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník); pokud budou věci převzaty do úschovy, 
hradí se škoda bez omezení.     
 

Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči 
svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému 
pracovníkovi školy. 

 

2. Jak postupovat p ři nahlášení krádeže žákem 
 
O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným v trestním 
řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho 
zákonného zástupce), že má tuto možnost. V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc 
orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným 
v trestním řízení. 
 
3. Jak postupovat preventivn ě proti vandalismu 
 
Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat 
náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. V poučeních o bezpečnosti a ochraně 
zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, 
které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout. 
 



4. Jak postupovat p ři vzniku škody 

Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se 
odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat 
náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě 
o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou. 
 
 
VII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 
zaměstnanec: 

2. O kontrolách provádí písemné záznamy 
3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 31.8.2007. Uložení směrnice v archivu školy 

se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.  
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2012. 
5. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím 

způsobem: vyvěšením v hale školy a ve sborovně školy. 
6. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 30.8.2012. 
7. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 3.9.-7.9.2012,  seznámení je 

zaznamenáno v třídních knihách.  
8. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách, 

řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy. 
 
 
 
V Nové Pace dne : 24.8.2012 
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  Věra Machová v.r.                                                              Soňa Klamrtová v.r. 
předsedkyně  Rady školy                                                          předsedkyně třídních důvěrníků 

 


