Příloha k minimálnímu preventivnímu programu:
Krizový plán školy ZŠ a MŠ L.Kuby 48, České Budějovice 370 07

Syndrom týraného dítěte - CAN
Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN - Child Abuse and
Neglect). Jde o jakoukoliv formu týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, která je pro naší
společnost nepřijatelná. Statistiky uvádějí, že CAN v ČR trpí v současné době 1 – 2 procenta
dětské populace, což představuje 20 – 40 tisíc dětí. Dítě nejčastěji poškozují jeho rodiče a
další členové rodiny, pokud jsou k dítěti necitliví a bezohlední a pokud je podřizují nebo
využívají k uspokojení vlastních potřeb. Takové chování můžeme chápat jako zneužití fyzické
síly nebo psychické nadřazenosti a moci dospělého nad podřízeným a závislým dítětem.
FYZICKÉ (TĚLESNÉ) TÝRÁNÍ a jeho rozpoznání:
a) aktivní (bití a jiné agresivní formy napadání dítěte)
b) pasivní
Známky na těle dítěte:










opakovaná zranění včetně zlomenin
modřiny
řezné rány
otoky částí těla, například rtů, tváří, zápěstí
stopy po svazování
otisky různých předmětů na těle
natrhnutí ucha
otisky dlaně a prstů
stopy po opaření nebo popálení cigaretou

Některé známky zanedbávání:











trvalý hlad
podvýživa
chudá slovní zásoba
špatná hygiena
zkažené zuby a časté záněty dásní
dítě není očkované proti nemocím
nevhodné oblečení vzhledem k počasí
nedostatek dohledu – dítě je večer doma samo, venku pobývá do tmy a bez dozoru ...
vyčerpanost, přepracovanost
s dítětem se nikdo neučí, nezajímá se o jeho školní povinnosti

Některé projevy zanedbávaného dítěte:










má chudé nebo velmi špatné vztahy s rodiči
touží po citu a pozornosti jakéhokoliv dospělého (nedělá rozdíly mezi blízkými a cizími lidmi, vrhá
se k cizím dospělým, odešlo by s nimi)
je neobvykle unavené až apatické, někdy naopak nezvládnutelné
všechno jí hltavě a hladově
chodí za školu nebo do ní chodí pozdě
má potíže s učením
zdráhá se odcházet domů
houpá se, cucá věci nebo prsty, kýve hlavou
žebrá o jídlo, peníze nebo jiné věci

Kdo řeší + s kým spolupracuje:



u každého podezření o výskytu daného jevu musí být vždy informován ředitel školy
školní metodik prevence s výchovným poradcem, školním psychologem, třídním
učitelem, se školským poradenským zařízením, pediatrem, orgánem sociálně právní
ochrany dítěte

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí chrání učitele při jeho postupu na
ochranu práv dítěte. Je zde přímo vyzýván k tomu, aby v případě podezření na týrání žáka
kontaktoval odborníky. Učitelé by se tedy neměli obávat, že udělají kroky, které budou mimo
jejich kompetenci. To, aby se pokusili týranému dítěti co nejúčinněji pomoci, se tak stává
nejen součástí zákonné povinnosti, ale i jejich profesionality. Tento zákon navíc výslovně
určuje jako povinnost různým institucím, mimo jiné i škole a školskému zařízení, nahlásit
případ ohrožení zdraví nebo života dítěte, a to i tehdy, když se objeví pouze podezření na
trestný čin.
Cíl intervence:


Cílem musí být předejít vzniku traumatizace dítěte, zabránit pokračování a zabránit
rozvoji dlouhodobých zdravotních, sociál. a psychologických následků.

Jak postupovat při podezření na CAN:
1. Prvním, co musí učitel udělat, je vůbec všimnout si a odhalit to, že dítě nese nějaké
stopy týrání (zhoršení prospěchu – žákovi je jedno jakou známku dostane, veselý žák →
úzkostný žák, problémy ve vztazích s ploužáky, agresivní chování, změny v pravidelných
návycích-stravování, spaní, tělesné známky týrání…)
2. Navázání osobního kontaktu s žákem, rozhovor s žákem (nejlépe třídní učitel)


Pokud se nedaří navázat kontakt, je dobré kontaktovat PPP





Jednou z možností je, že učitel žákovi, který se nechce se svým problémem svěřit,
doporučí, aby se obrátil na Linku bezpečí. Dítě si může o svém problému po telefonu
popovídat anonymně a záleží jen na něm, zda se během rozhovoru stane důvěřivějším
a sdělí na sebe kontakt
Komunikace s ostatními spolužáky nebo sourozenci, zda o příčině problémů nevědí
něco bližšího.

3. Rozhovor s rodičem


V první fázi by učitel měl po rodiči chtít, aby pouze okomentoval problémy, které
učitel u dítěte vypozoroval. Může tak i zjistit skutečnou příčinou žákova neobvyklého
chování než domácí týrání. Anebo může být zájem školy o osud žáka pro zákonného
zástupce dostatečnou výstrahou k tomu, aby si uvědomil, že další ubližování dítěti
bude mít pro něj vážné následky. Také může z chování rodiče nepřímo poznat, zda v
rodině k týrání nedochází.

4. Spolupráce s odborníkem:





Lékař - pediatr si přeje, aby dítě přišlo v doprovodu rodiče.
PPP - sem by mělo dítě jít spolu se zákonným zástupcem X pokud PPP bez účasti
rodičů – je považováno toto porušení pravidel za přijatelné. Prioritou je pomoci dítěti
za každou cenu.
OSPOD - podezření na týrání žáka →situace se nezlepšuje, komunikace s rodiči k
ničemu nevede

Pozor na skutečnost o neoznámení trestného činu a nepřekažení trestného činu -týrání
svěřené osoby dle ustanovení § 198 trestního zákoníku spadá mezi trestné činy vyjmenované
jak v nepřekažení trestného činu (§ 367 TZ) tak v neoznámení trestného činu (§368 TZ). Tím,
že nekontaktujeme-li orgány činné v trestním řízení, v případě, že už jsme se hodnověrným
způsobem dozvěděli o týrání svěřené osoby, můžeme být sami pachatelé trestných činů
nepřekažení trestného činu a neoznámení trestného činu.
Jak řešit sexuální zneužívání:
Sexuální zneužívání – je každé nepřiměřené vystavení dítěte sexuálnímu činu nebo chování,
které vede k uspokojování potřeb zneuživatele. Pohlavní zneužívání je závažným trestným
činem proti lidské důstojnosti, na který se vztahuje povinnost překazit jej (v souladu s
trestním zákoníkem). Překazit znamená, že zabráníte páchání nebo dokončení takového
jednání (oznámit orgánům činným v trestním řízení).
Dozvím se – oznámím řediteli a MP– kontaktujeme policii a orgán sociálně-právní
ochrany dětí

Dítě se mi svěří osobně:











uvědomit si, že jde o velmi citlivou záležitost
seznámit s tím ředitele školy a metodika prevence, TU (pokud se mu nesvěřil žák
osobně)
pokud se zneužívání dopouští rodič, není žádoucí informovat ho o tom, že se vám dítě
svěřilo
komunikovat s dítětem – podrobnější vyšetřování nechat na psychologovi a policii
vhodně dítěti sdělit, že skutečnost musíte ohlásit na policii
ohlásit na policii
ocenit dítě, že za vámi přišlo a ujistit ho, že pro ně uděláte všechno, co je ve vašich
silách 8. jestliže dítě nechce, abyste věc ohlásili, situaci konzultujte s odborníkem, ale
od oznámení
události vás to nesmí odradit

Dozvím se to od spolužáků nebo z jiných zdrojů:


Nejprve přemýšlejte, jestli tomu nasvědčuje i vaše pozorování. Pokuste se s dítětem
navázat rozhovor, ale do ničeho ho nenuťte. Prostředníkovi řekněte, že je důležité, aby
za vámi přišlo zneužívané dítě samo. Nevyšetřujte a nijak nepátrejte. Jestliže si nejste
jistí, oznamte věc orgánu sociálně-právní ochrany dětí -OSPOD, který ji prošetří.

Síť partnerů spolupráce:






Dětské krizové centrum, tel: 241 484 149
Internetová poradna: problem@ditekrize.cz
Linka bezpečí, tel: 800 155 555
Linka důvěry RIAPS: 222 580 697, linka@mcssp.cz
www.capld.cz/linky.php (adresář linek důvěry v celé ČR)

