ŠKOLA
Ve školách a školských zařízeních je realizován
tzv. Minimální preventivní program, který zahrnuje
programy prevence rizikového chování. Škola je
povinna informovat rodiče o změnách v chování dítěte,
o výchovných problémech či pokud se dítě projevuje
sociálně patologicky (krádeže, šikana, agrese atd.)
Škola může doporučit návštěvu PPP, SVP, návštěvu
speciálního pedagoga (etopeda). V případě, kdy
chování dítěte naplňuje § 6 zákona SPOD,
je škola povinna neprodleně informovat
Probační a mediační služba
OSPOD a Policii ČR.
RODINA
V jednotlivých střediscích PMS působí specialisté na práci
s mládeží a dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže
Pokud rodina jasně sděluje odmítavý postoj
zajišťují výkon mnoha výchovných a trestních opatření.
k delikventnímu chování a současně je vnímavá
Dle § 16 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže
k potřebám dítěte či mladistvého, může se
probační pracovník vykonává dohled a sleduje chování
stát důležitým zdrojem podpory. Pokud je
mladistvého v jeho rodině a výchovné působení rodičů
to vzhledem k okolnostem možné, dítě
na něj, kontroluje dodržování uloženého probačního
by mělo zůstat ve svém přirozeném
programu, výchovných povinností a omezení uložených
prostředí a současně by sama
mladistvému soudem pro mládež, v přípravném řízení
rodina měla dostat podporu ve
státním zástupcem nebo vyplývajících ze zákona.
formě rodinné terapie
Cílem je vedení mladistvého k životu v souladu
se zákonem a jeho integrace do společnosti.
Služby PMS jsou bezplatné.

SOUD
POLICIE
Pokud se dítě (do 15 let) dopustí trestního jednání,
tzv. činu jinak trestného, policie po prošetření věc
zastaví z důvodu nedostatku věku. Děti do patnácti let
nejsou trestně odpovědné. Pokud se mladistvý (15-18)
dopustí trestního jednání, tzv. provinění, zahájí policie trestní
stíhání. V řízení ve věcech mladistvých je třeba postupovat
s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu, rozumové
a mravní vyspělosti osoby, proti níž se vede, aby její
další vývoj byl co nejméně ohrožen. Mladistvý musí
mít obhájce již od okamžiku, kdy jsou proti němu
použita opatření podle zákona o soudnictví ve
věcech mládeže nebo provedeny úkony
podle trestního řádu. Policie úzce
spolupracuje
s OSPOD.

Soudnictví ve věcech mladistvých a ve věcech posuzování činů
jinak trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let vykonávají soudy
pro mládež. Každé dítě mladší 15 let nebo mladistvý má právo na
to, aby jeho čin byl projednán bez zbytečného odkladu a v přiměřené
lhůtě soudem pro mládež.
• Děti do 15 let nejsou trestně odpovědné. Dopustí-li se činu jinak
trestného, řízení před soudem probíhá podle občanského soudního
řádu. Dle § 90 zákona o soudnictví ve věcech mládeže soud na
návrh státního zastupitelství nebo bez návrhu zahájí řízení o uložení
opatření dítěti. Opatření jsou uvedena v § 93 téhož zákona. V tomto
řízení je dítěti vždy ustanoven opatrovník.
• Řízení ve věcech mladistvých (15-18 let) probíhá před soudem
podle trestního řádu, mladistvému může být uloženo
výchovné, ochranné nebo trestní opatření nebo jejich
kombinace. Mladistvý může být vzat do vazby a při
všech úkonech musí mít ustanoveného obhájce.

