
Přístupy k problematice sexuálního obtěžování na školách

USA
● V USA se případy sexuálního obtěžování ve školách řídí podle dodatku ke

školskému zákonu, který byl naposledy aktualizován v roce 2020. Inspirací pro
ostatní země může být metodická podpora doprovázející jeho schválení, jež
obsahuje jednotlivé kroky, jak si může každá škola (nebo samospráva) vytvořit
vlastní normy pro řešení případů sexuálního zneužívání. Ty by měly obsahovat
činnosti a práva klíčových aktérů (škola, oběť, ob�něný), definice různých pojmů
od vyjádření souhlasu až po odplatné akti�ty.

● Metodické materiály se věnují i implementaci těchto norem, kdy je potřeba
realizovat diskusi s klíčovými aktéry, kteří by do řešení přečinů zasahovali
(učitelé, psychologové, státní orgány), zhodnotit, jaké dokumenty a zákony se
týkají implementace vytvořených norem a jaké překážky implementaci mohou
bránit – nedostatek zdrojů, problémy v chápání pojmů pro různé skupiny osob
apod.

● Příkladem, jak vytvořit pra�dla prevence sexuálního obtěžování školními
zaměstnanci, je americký výzkum z roku 2018, v kterém byli dotazování ředitelé
škol, odborníci na sexuální obtěžování a právní zástupci. Shoda v dotaznících
panovala na úpravě výběrového řízení (otázky týkající se vztahů učitelé a žáka
nebo kdy je vhodné dotýkat se žáků), školení zaměstnanců (učit zaměstnance
školy, jak mlu�t s dětmi o sexuálním obtěžování nebo jaké typy chování nejsou
vhodné). Názory ředitelů byli zdrženlivější oproti expertům a právním zástupcům
(ne všichni by se ptali u pohovorů na situace přípustného dotýkání žáků a
zkušenosti uchazeče se sexuálním obtěžováním). Ředitelé, kteří měli zkušenost
s těmito případy, hodnotili položky dotazníku s podobnou váhou jako experti a
státní zástupci. Problémem u zavádění pra�del prevence může tedy být
nedostatek pochopení a empatie.

UK
● Velká Británie se při posuzování případů sexuálního obtěžování řídí zákonem o

sexuálním napadení z roku 2003, kde je přímo uvedeno, že: „...za delikt je
považován vztah dospělé osoby (18 let a starší) s osobou mladší osmnácti let,
kdy je starší osoba považována za důvěryhodnou a respektovanou, i kdyby byl
vztah konsenzuální”.

● V souhrnné zprávě britského parlamentu o sexuálním obtěžování je uvedeno, že
všechny školy musí mít předpisy pro ochranu dítěte, včetně postupů v případech
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sexuálního obtěžování, ať už ze strany zaměstnanců, nebo spolužáků. Při tvorbě
těchto postupů by škola měla postupovat podle dokumentu Keeping Children
Safe in Education z roku 2019, kde jsou uvedeny doporučení pro ředitele škol a
zaměstnance školy, postupy ve výběrových řízeních či jednotlivé kroky při
ob�nění nebo pochybnostech.
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