
METODICKÝ POKYN 
 

ŠETŘENÍ A VÝSLECH POLICIÍ 
 
• VSTUP POLICIE DO ŠKOLY 
 

1. Policista je povinen se prokázat služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo 
odznakem policie, na kterých musí být zřetelně viditelné identifikační číslo. Pokud to 
situace a okolnosti nedovolují, může se policista prokázat ústním prohlášením 
„policie“. 

2. V případě pochybností o totožnosti policisty si zaměstnanec školy ověří totožnost  
telefonickým dotazem na pracoviště policie. 

3. Ředitel školy se seznámí s předmětem policejního úkonu a důvody, jež k němu vedou.  
 
•••• PŘEDVOLÁNÍ, P ŘEDVEDENÍ, PODÁNÍ VYSV ĚTLENÍ A VÝSLECH  
 

1. Policie je oprávněna vyžadovat podání vysvětlení, provádět výslech, předvolat nebo 
předvést žáka mimo školu. Výslech mohou provádět policisté v občanském oděvu, 
převezení může být provedeno použitím civilního vozidla. 

2. Škola zajistí dohled dospělé osoby po celou dobu služebního úkonu, a to i když by byl 
proveden ve škole. 

3. Písemně je zaznamenáno identifikační číslo policisty, jméno převáženého dítěte a 
datum. Po skončení úkonu je dítě vráceno zpět do školy, popř. předáno zákonným 
zástupcům. 

4.  Vyrozumění rodičů provádí policista předem (u osoby mladší 15 let informuje také 
OSPOD ). V případě, že tak neučinil informuje rodiče třídní učitel – o způsobu 
vyrozumění se domluví s policistou.  

5. Policista může úkon provést i v případě, že vyrozumění rodiče nelze zajistit a 
provedení úkonu nelze odložit. V případě, že by vyrozuměním rodičů bylo mařeno 
vyšetřování, vyrozumí škola zákonného zástupce bezprostředně po souhlasu policie. 
Podle zákona mohou být mladiství vyslýcháni i bez účasti osob vykonávajících dohled 
nad nezletilými. 

6. Pokud je výslech prováděn ve škole, na požádání policie ředitel školy poskytne 
vhodnou místnost k šetření studenta ve škole, zajistí také pedagogický dohled. 

7. Osoby přibrané k výslechu ( dohled ) mohou navrhnout odložení úkonu na pozdější 
dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, 
pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na 
psychický stav vyslýchané osoby. 

8. Pro děti a mládež platí v plné míře presumpce neviny. 
 
•••• OZNAMOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI 
 

1. V případě, že je zaměstnanec školy svědkem trestné činnosti nebo se o ní dozví, ohlásí 
to řediteli školy. Je proveden písemný zápis. 

2. Škola celou záležitost oznámí Policii ČR. 
3. Trestnou činností se rozumí užívání omamných látek, gamblerství, šikana, týrání, 

vražda, loupež, pohlavní zneužívání, znásilnění, majetková trestná činnost, dále 
vystavení šikaně či týrání, příp. jinému nežádoucímu zacházení ve škole i mimo školu 
apod. 

 


