
Justice a děti
Problémy můžete řešit s námi, nikdy není příliš pozdě

Veškerá činnost Probační  
a mediační služby ČR 
je bezplatná.

Další informace o našich činnostech
naleznete na internetové adrese:

 www.pmscr.cz

Adresa našeho pracoviště:

Poznámky:

Integrace pachatele
Participace poškozeného
Ochrana společnosti



Co bylo dál??

Policie všechny případy rychle vyšetřila a od-
halila viníky. Všechny děti skončily u soudu, 
kde se musely zodpovídat za to, co provedly.  
Soudce rozhodl, že v případě Kláry stačí 
projednání před soudem a ukládání dalších 
opatření není potřeba, neboť Klára a její rodiče  
se prostřednictvím Probační a mediační  
služby spojili se Zdeňkem a jeho rodiči. Klára  
se Zdeňkovi omluvila a rodiče se dohodli  
na náhradě škody za Zdeňkovo zraněné oko. 
V případě Jany soudce rozhodl o tom, že Jana 
bude muset docházet do výchovného programu  
ve středisku výchovné péče. Jirkovi a Markovi 
uložil dohled probačního úředníka. Petr měl 
již dříve vážné výchovné problémy, a proto 
soudce rozhodl o uložení ochranné výchovy. 
Všechny případy měly něco společného: děti 
způsobily sobě, svým rodičům a kamarádům 
problémy. Samotným projednáním u soudu 
tyto případy neskončily. Děti a rodiče museli 
splnit to, co jim bylo soudem uloženo.
 

Co bude nyní s Jirkou
a Markem dál???

Oběma byl uložen dohled probačního úřed-
níka. To znamená, že probační úředník bude 
pravidelně sledovat jejich chování, hovořit  
s nimi a jejich blízkými o tom, jak předcházet 
případným problémům. Soudce, který dohled 
uložil, zajímá, jak Jirka a Marek žijí, a proto mu 
probační úředník dává zprávy o jejich chování 
doma i ve škole. Dohled bude probíhat tak, 
že děti s rodiči budou pravidelně docházet 
do střediska PMS a probační úředník je bude 
také navštěvovat doma i ve škole. Jednou  
za domluvené období, např. pololetí školního 
roku, se všichni sejdou a zhodnotí, zdali došlo  
k nápravě a může být podán soudu návrh  
na ukončení dohledu, anebo je potřeba  
v dohledu ještě pokračovat.

V případě potřeby nás můžete 
kontaktovat.

Pro děti mladší 15 let 
a jejich rodiče

Budeme vám vyprávět několik příběhů:

I. Klára, žákyně 6. třídy ZŠ, ve vzteku hodila 
po spolužákovi Zdeňkovi kámen, který ho 
zasáhl do oka a způsobil mu vážné zranění. 
Klára byla bezproblémovou žákyní, nikdy 
neměla problémy s chováním. 

II. Jana, žákyně 5. třídy ZŠ, velmi toužila po  
mobilním telefonu. O přestávce, když ve třídě  
nikdo nebyl, jej vzala z tašky spolužačky. 

III. Jirka a Marek patří mezi problémové žáky. 
Vyhlédli si jako oběť spolužáka Dušana  
a opakovaně jej bezdůvodně napadali. Vše 
skončilo tak, že Dušanovi při jednom útoku 
zlomili ruku.

IV. Petr společně se svými kamarády chodil  
často odpoledne do nedalekého seníku. Bylo  
to místo, kde byli dobře schováni a chodili  
sem tajně kouřit. Petr se chtěl předvést  
a zapálil jeden z balíků slámy. Seník celý shořel.

 


