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KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY – postup při výskytu syndromu CAN 

1. Obecná definice syndromu CAN (Child abuse and neglect) 

- pojem syndrom CAN zahrnuje jak týrané, tak zneužívané, tak zanedbávané dítě 

- je definován jako jakékoliv náhodné, vědomé i nevědomé konání rodičů, vychovatelů  

   nebo jiné osoby vůči dítěti, které poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj    

   dítěte, případně může způsobit i jeho smrt 

 

2. Východiska – co mohou pedagogové vypozorovat? 

- všímat si především náhlých změn v chování dítěte a viditelných stop týrání na těle 

změny v chování dítěte známky na těle dítěte 

celková stísněnost a nezájem o dění kolem opakovaná zranění – včetně zlomenin 

zvýšená opatrnost v kontaktu s dospělými 
či naopak přílišné lpění na některých 
dospělých 

modřiny 

úzkost a vyděšené reakce v přítomnosti 
konkrétních dospělých 

řezné rány, škrábance 

vyhýbání se školním a mimoškolním 
aktivitám 

otoky např. rtů, tváří, zápěstí 

agresivní napadání a šikanování vrstevníků stopy po svazování, bití páskem, proutkem 

agresivní projevy na sebemenší podněty otisky různých předmětů na těle 

potíže se soustředěním, zhoršení 
prospěchu 

natržené ucho, zlomený nos, ... 

váhání s odchodem domů po vyučování otisky dlaně, prstů na těle 

neomluvené absence ve škole stopy po opaření nebo popálení cigaretou 

odmítání jídla / přejídání podvýživa, zkažené zuby, zanedbaná 
hygiena 

sebepoškozování, útěky z domova zanedbaný vzhled, oblečení 

 

      Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 364 – 368 – každá fyzická osoba má povinnost  

      oznámení/překažení trestného činu. Pokud se stanete svědkem týrání dítěte nebo máte  

      důvodné podezření, vždy musíte tuto skutečnost ohlásit a kontaktovat odborníky.  

      Zákon č. 359 / 1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí určuje povinnost škole a školskému  

      zařízení nahlásit případ ohrožení zdraví nebo života dítěte, a to i tehdy, když se objeví pouze  

      podezření na trestný čin.  

 



3. Co mám dělat, když mám podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání dítěte? 

- v soukromí si se žákem citlivě promluvím – snažím se zjistit příčinu modřin, hladu, únavy 

atd… 

- pohovor může vést i jiný učitel, obzvláště ten, se kterým má žák vřelý vztah 

- není vhodné se hned zaměřit na problém, pohovor je třeba vést ze široka 

- v případě, že se na tento typ rozhovoru učitel necítí, může oslovit ŠPP 

- pokud mé obavy a podezření přetrvávají, vždy je lepší situaci konzultovat s někým dalším  

=> ŠPP, OSPOD (lze i anonymně), centrum Locika, oblastní metodik prevence 

a) s dítětem se nedaří navázat komunikaci 

- pedagog situaci konzultuje s ŠPP 

- žákovi může doporučit i Linku bezpečí (Krizová linka) – výhoda anonymity 

- TU/ŠPP se snaží zjistit bližší informace o příčině také od přátel nebo spolužáků ve třídě 

- TU/ŠPP může pozvat rodiče k pohovoru ve škole, kde se snaží zjistit příčinu nezvyklého   

   chování dítěte – pohovor s rodičem může pomoci vyloučit např. školní šikanu  

   (u pohovoru nejlépe přítomen i školní psycholog) 

b) dítě během pohovoru s pedagogem sdělí, že je týráno: 

- pedagog postupuje dle bodu 4. 

 informuje ŠPP o svých zjištěních 

 informuje vedení školy 

 kontaktuje OSPOD 

 tuto skutečnost neoznamuje sám od sebe rodičům – řídí se pokyny orgánů 

činných v trestním řízení 

 

4. Co mám dělat, když zjistím týrání, zneužívání nebo zanedbávání dítěte? 

- dítě se svěří, příp. mám jasné důkazy o činu 

 zajistit bezpečí dítěte, požádat ho, aby např. zůstalo ve škole 

 vysvětlit dítěti, že tuto skutečnost musím ohlásit 

- informovat vedení školy, ŠPP 

- kontaktovat OSPOD a Policii ČR 

- tuto skutečnost neoznamuji sám od sebe rodičům – řídím se pokyny orgánů činných  

v trestním řízení 

 

5. Postup pedagoga při zjištění sexuálního zneužívání dítěte 

a) Dítě se mi svěří osobně, že je obětí sexuálního zneužívání 

- brát na vědomí citlivost záležitosti 

- s dítětem komunikovat, poskytnout podporu – ale nevyšetřovat – to je předmětem 

psychologa a policie 

- pokud se zneužívání dopouští rodič – neinformovat ho 

- vysvětlit dítěti, že tuto skutečnost musím ohlásit na policii, OSPOD 

- informovat vedení školy – vedení školy vše ohlásí na policii a OSPOD 

- ocenit dítě, že za vámi přišlo a ujistit, že pro ně uděláte všechno, co je ve vašich silách 

- informuji ŠPP 

b) Ze školní ankety nebo dotazníků zjistím, že je dítě obětí sexuálního zneužívání 

- informovuji ŠPP 

- o přestávce nebo po vyučování navázat s dítětem rozhovor v soukromí  

(může provést ŠPP) => při potvrzení domněnky pedagoga následuje postup č. 5a) 



c) Pedagog se dozví od spolužáků nebo z jiných zdrojů, že je dítě obětí sexuálního zneužívání 

- přemýšlejte, jestli tomu nasvědčuje i vaše pozorování + konzultujte se ŠPP,  

příp. s odborníky mimo školu (oblastní metodik prevence, centrum Locika) 

- prostředníkovi sdělit, že je důležité, aby za vámi přišlo zneužívané dítě samo + můžete 

prostředníkovi předat kontakt na krizovou linku (linku důvěry) 

- pokusit se navázat rozhovor se zneužívaným dítětem v soukromí  

=> ale nenutit ho k tomu 

- nevyšetřovat ani nepátrat 

- věc oznámit OSPOD 

 

6. Důležité kontakty 

Ve škole:  

• Školní psycholožka a metodička prevence: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605 012 759, 

               e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

• Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Křepská, tel. 583 401 629, e-mail: krepska@zsmlynska.cz  

• Ředitel školy: Mgr. Pavel Grünwald, tel. 583 401 621, e-mail: grunwald@zsmlynska.cz  

 

Mimo školu: 

• OSPOD Mohelnice: Bc. Eva Fričarová (vedoucí odboru), tel. 583 452 163, 778 438 337,  

               e-mail: fricarovae@mohelnice.cz  

• Oblastní metodik prevence: Mgr. Hana Prejdová, tel. 775 887 197,  

               e-mail: hana.prejdova@ppp-sumperk.cz  

• Centrum Locika – podpora rodin zasažených násilím v rodině, tel. 734 441 233, e-mail: 

info@centrumlocika.cz, => web: https://www.centrumlocika.cz/, 

https://www.detstvibeznasili.cz/ (poradenská linka: 601 500 196),  

• PPP Mohelnice: tel. 583 430 576, e-mail: pppmohelnice@seznam.cz  

• SPC Mohelnice: tel. 601 361 382, e-mail: spc@spc-mohelnice.cz  

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici – Podané ruce o.p.s.: Mgr. Jan Falout  

               (vedoucí zařízení), tel. 777 720 230, e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz  

• Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, Šumperk: Mgr. Klára Dušková (psycholog),  

               tel. 771 131 715, e-mail: svp.psycholog@dds-spk.cz  

• Dětský pediatr Mohelnice: 

               MUDr. Lucie Langová, tel. 777 303 427 

               MUDr. Stanislava Coufalová, tel. 583 430 597, e-mail: mudr.stanislavacoufalova@seznam.cz  

               MUDr. Jan Saitz, tel. 725 875 460, e-mail: pediatr.mohelnice.s.r.o@gmail.cz  

• Krizová linka: 116 111 

• Rychlá záchranná služba: 155 

• Policie ČR: 158; oddělení Mohelnice: npor. Bc. Lubomír Střelec, tel. 974 789 301,  

               e-mail: su.oo.mohelnice.stsl@pcr.cz  

• Dětské krizové centrum: 241 484 149 

• Internetová poradna: problem@ditekrize.cz 

• Linka bezpečí: 800 155 555 

• Bílý kruh bezpečí – poradna Olomouc, Mgr. Petra Klevetová (vedoucí poradny),  

tel. 585 423 857, e-mail: bkb.olomouc@bkb.cz  

• Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006 
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Kontakty, které mohu předat dítěti/zákonným zástupcům: 

• Krizová linka: 111 116 

• Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006 

• Školní psycholog: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605012759, e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Mohelnice: Mgr. Jan Falout (vedoucí zařízení),  

                tel. 777 720 230, e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz 

• Klinický psycholog (Mohelnice): Mgr. Petra Krylová, tel. 605 488 633,  

e-mail: p.krylova@seznam.cz  

• Bílý kruh bezpečí – poradna Olomouc, Mgr. Petra Klevetová (vedoucí poradny),  

tel. 585 423 857, e-mail: bkb.olomouc@bkb.cz  

• Rychlá záchranná služba: 155 

• Policie ČR: 158; oddělení Mohelnice: npor. Bc. Lubomír Střelec, tel. 974 789 301,  

e-mail: su.oo.mohelnice.stsl@pcr.cz  

 

 

 

V Mohelnici, 10.1.2022                   Zpracovaly: Mgr. Lucie Křepská 

                      Mgr. Jana Rozsypalová 
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KRIZOVÝ PLÁN – SYNDROM CAN – SCHÉMA 
 

PODEZŘENÍ 

NA SYNDROM CAN  
ZJIŠTĚNÍ 

SYNDROMU CAN 

OSPOD 
Bc. Eva Fričarová (vedoucí odboru),  

tel. 583 452 163, 778 438 337,  

e-mail: fricarovae@mohelnice.cz  

 

POLICIE ČR 
158; oddělení Mohelnice: npor. Bc. 

Lubomír Střelec, tel. 974 789 301,  

e-mail: su.oo.mohelnice.stsl@pcr.cz  

ŠPP 
VP: Mgr. Lucie Křepská, tel. 583401629,                  

e-mail: krepska@zsmlynska.cz  

 

ŠMP a ŠP: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605012759,  

e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

ŽÁK 

TŘÍDNÍ UČITEL 

VEDENÍ ŠKOLY 
Ředitel školy: Mgr. Pavel Grünwald,                  

tel. 583401621, e-mail: grunwald@zsmlynska.cz  

Zástupkyně ředitele: Mgr. Hana Indrstová 

tel. 5834301623, e-mail: indrstova@zsmlynska.cz  

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE/RODIČ 

 
PEDAGOGIČTÍ 

PRACOVNÍCI 
 Zvýšený monitoring 

situace 

INFORMACE 

 

INFORMACE 

=> OHLAŠOVACÍ POVINNOST 

 
OCHRANA 

OBĚTI ! 

INFORMACE 

 

KONZULTACE, 

SPOLUPRÁCE, 

PODPORA 

KONZULTACE, 

SPOLUPRÁCE, 

PODPORA 

PODPORA PODPORA 
PODPORA 

SPOLUPRÁCE 

KONTAKTY NA ODBORNÍKY MIMO ŠKOLU 

• OSPOD Mohelnice: Bc. Eva Fričarová (vedoucí odboru), tel. 583 452 163, 778 438 337, e-mail: fricarovae@mohelnice.cz  

• Oblastní metodik prevence: Mgr. Hana Prejdová, tel. 775 887 197, e-mail: hana.prejdova@ppp-sumperk.cz  

• Centrum Locika – podpora rodin zasažených násilím v rodině, tel. 734 441 233, e-mail: info@centrumlocika.cz,  

=> web: https://www.centrumlocika.cz/, https://www.detstvibeznasili.cz/ (poradenská linka: 601 500 196) 

• PPP Mohelnice: tel. 583 430 576, e-mail: pppmohelnice@seznam.cz  

• SPC Mohelnice: tel. 601 361 382, e-mail: spc@spc-mohelnice.cz  

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici – Podané ruce o.p.s.: Mgr. Jan Falout (vedoucí zařízení), tel. 777 720 230, 

e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz  

• Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, Šumperk: tel. 771 131 715, e-mail: svp.psycholog@dds-spk.cz  

• Rychlá záchranná služba: 155, Dětský pediatr Mohelnice: 

         MUDr. Lucie Langová, tel. 777 303 427 

         MUDr. Stanislava Coufalová, tel. 583 430 597, e-mail: mudr.stanislavacoufalova@seznam.cz  

         MUDr. Jan Saitz, tel. 725 875 460, e-mail: pediatr.mohelnice.s.r.o@gmail.cz  

• Krizová linka: 116 111, Linka bezpečí: 800 155 555, Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006 

• Policie ČR: 158; oddělení Mohelnice: npor. Bc. Lubomír Střelec, tel. 974 789 301, e-mail: su.oo.mohelnice.stsl@pcr.cz  

• Dětské krizové centrum: 241 484 149, Internetová poradna: problem@ditekrize.cz 

• Bílý kruh bezpečí – poradna Olomouc, Mgr. Petra Klevetová (vedoucí poradny), tel. 585 423 857, e-mail: bkb.olomouc@bkb.cz  

 

KONTAKTY PRO DÍTĚ/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

• Krizová linka: 111 116 

• Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006 

• Školní psycholog: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605012759,  

e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Mohelnice: Mgr. Jan 

Falout (vedoucí zařízení),  tel. 777 720 230,  

e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz 

• Klinický psycholog (Mohelnice): Mgr. Petra Krylová,  

tel. 605 488 633, e-mail: p.krylova@seznam.cz  

• Bílý kruh bezpečí – poradna Olomouc, Mgr. Petra Klevetová 

(vedoucí poradny), tel. 585 423 857, e-mail: 

bkb.olomouc@bkb.cz  

• Policie ČR: 158; oddělení Mohelnice: npor. Bc. Lubomír 

Střelec, tel. 974 789 301,  

e-mail: su.oo.mohelnice.stsl@pcr.cz  
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