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ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 

 
Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné  

a vzdělávací cíle školy. Šikana se v zárodečné fázi vyskytuje v téměř každé škole,  

a proto je nutné věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. 

Při šikaně jde vždy o projev patologických mezilidských vztahů. 

 
   Tento Program proti šikanování ve škole slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího  

a pomoc a spolupráci poskytujícího prostředí ve škole. Zaměřuje se především na prevenci 

šikany a nabízí postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, 

dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. 

   Tento program je nedílnou součástí Minimálního preventivního programu školy a vychází i z 

Primární prevence rizikového chování.  

 

1. Základní metodické pokyny MŠMT 

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve 

školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-21149/2016)  

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 
(Dokument MŠMT č. j.: 21291/2010-28) 

 

2. Vymezení základních pojmů 
 

   Šikana je agresivní chování ze strany  žáka/ů  vůči žákovi nebo skupině žáků či učiteli, které 

se v čase opakuje (nikoli nutně) a je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle skryté 

snaze ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně a/nebo v případě šikany učitele také 

profesionálně. Šikana je dále charakteristická nepoměrem sil, bezmocností oběti, nepříjemností 

útoku pro oběť a samoúčelností agrese. 
 
 

 Přímá šikana může mít podobu fyzickou (např. bití, plivání, tahání za vlasy), 

verbální (např. vulgární nadávky, zraňující komentáře k rase, národnosti, etnicitě, 

náboženství nebo sexualitě, výhružky, násilné a manipulativní příkazy); nebo 

neverbální (např. urážlivá gesta a zvuky, zírání, používání zastrašujících nebo 

výhružných výrazů ve tváři nebo v řeči těla, ničení/schovávání/kradení věcí nebo 

učebních pomůcek). 

 

 Nepřímá šikana má za cíl způsobit emocionální a psychologické utrpení a 

poškodit sociální status oběti. Tato šikana je vykonávána způsobem, kdy útočník 

působí bolest tak, aby to vypadalo, že žádný takový záměr ve skutečnosti nemá. 

Hlavní agresor k útoku často využívá prostředníka, neútočí přímo. Nepřímá šikana 

je většinou nefyzická, nicméně v některých případech může být také třetí strana 

manipulována do situace, kdy má zapříčinit fyzické ublížení. Nefyzické formy 

nepřímé šikany pak mohou zahrnovat záměrnou ignoraci nebo izolování žáka nebo 

učitele rozšiřování zákeřných pomluv a lží, neoprávněná nařčení ze sexuálního 

obtěžování nebo nespravedlivého hodnocení (u učitele), ničení pověsti a reputace, 

ponižování před ostatními žáky i pedagogy, nepříjemné sexuální provokace. 
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 Jednou z nejčastějších forem šikany je také elektronická šikana, tj. kyberšikana, 

která může mít podobu např.  zakládání  falešných  profilů  na  jméno  žáka  či  
učitele  s dehonestujícím obsahem, prezentace ponižujících videí na portálech, jako 

je youtube.com, spoluzaci.cz nebo facebook.com apod., prezentace zraňujících 
komentářů na webu, rozesílání vulgárních nebo výhružných koláží s tváří žáka 

nebo učitele či příslušníků jeho rodiny, výhružné SMS nebo e-maily apod. Oproti 
šikaně tváří v tvář má kyberšikana ze své podstaty mnohem větší dosah, čímž ještě 

více zhoršuje prožívání oběti. Pokud je oběť šikanována ve třídě, svědky pomluv, 
nadávek, posmívání a ztrapňování je max. několik desítek lidí. V prostředí internetu 

může být svědkem (ale i útočníkem) stejného chování i několik desítek tisíc lidí. 

Kyberšikana bývá u dětí školního věku často doplňkem klasické přímé a nepřímé 
šikany. Je tedy důležité při řešení prověřit případné souvislosti s klasickou šikanou. 

Tedy pokud probíhá klasická šikana (např. nadávky, ponižování), je nutné zjistit 
situaci oběti v kyberprostoru (mobil, profil, chat apod.) a naopak. Škola by se 

kyberšikanou měla zabývat vždy, když se o ní dozví. Základním úkolem musí být 
zmapování konkrétního případu, které škole pomůže rozhodnout se pro správný 

postup řešení.  
 

 

 
   Hranice, která odlišuje šikanování od škádlení nebo agrese, bývá někdy nezřetelná.  U žáků se 

za šikanování nepovažuje škádlení nebo agrese, které nemá znaky šikanování. Jedním  

z rozlišujících prvků je schopnost žáka škádlení opětovat, bránit se mu, zastavit ho. Ve 

chvíli, kdy se žák škádlení nebo agresi neumí nebo nemůže bránit, cítí se bezradný  

a bezmocný, a přesto škádlení nebo agrese pokračuje, pak toto chování přerůstá v šikanu. 

Podobně, jedná-li se o šikanu pedagoga žáky, pak šikana není zlobení a nerespektování ze 

strany žáků, které postrádá znaky šikany. Naopak přerůstá v šikanu, stává-li se vědomým, 

záměrným, úmyslným a cítí-li pedagog, že není v jeho moci jej zastavit, cítí se bezbranně, 

ztrácí autoritu a poměr sil v rolích žák/žáci x pedagog se obrací. 

 

 

   Většina obětí šikany a jejích svědků se snaží situaci udržet co nejdéle v tajnosti, bojí se 

někomu svěřit. Důsledkem může být podcenění závažnosti a rozsahu výskytu šikany nebo 

obtížné nalezení útočníků. Proto je v prevenci velmi důležité zaměřit se specificky na 

identifikaci rizikových znaků a signálů pro výskyt šikany. 

 

 
   Důvodem nebo obsahem šikany může být jakákoli odlišnost žáka nebo pedagoga, např. 

fyzická zdatnost, vzhled, hmotnost, barva pleti, tělesná neobratnost, inteligence - snížení 

rozumových schopností, nebo naopak nadání, jazyková/komunikační bariéra, socio-ekonomická 

odlišnost, psychická odlišnost, speciální vzdělávací potřeby žáka apod.  

 

   Šikana může mít také specifický obraz, odehrává-li se ve vztahu k žákům nebo pedagogům 

z důvodu etnicity (v ČR bývá v této souvislosti nejčastější anticiganismus), rasové nebo 

národnostní příslušnosti, náboženského vyznání nebo víry (často také v kombinaci s pohlavím 

např. muslimské dívky, židovští chlapci apod.), sexuální orientace (nejčastěji proti 

homosexuálům) apod. 
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3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 
 

   Škola je odpovědná v souladu s ustanovením § 29 Zákona č. 5651/2004 Sb. /Školský zákon/. 

Je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a 

souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí pro předcházení 

vzniku rizikového chování. 

   Každý pedagogický pracovník je povinen řídit se příslušnými pokyny a ustanoveními. 

Jeho odpovědnost je dána Zákonem č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů /§167, 

168 trestního zákona/. 

 

4. Prevence proti šikanování na ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 

 
Bezpečné prostředí ve škole: jak předcházet šikaně 
 

   Škola respektuje identitu a individualitu každého svého člena, odmítá násilí a zneužití 

moci v jakékoli podobě a přiznává riziko výskytu šikany. Objeví-li se šikana, přistupuje škola k 

řešení včasně a otevřeně. 
 
   Je důležité, aby se na vytváření bezpečného prostředí a předcházení šikany podílela celá 

škola. Stěžejní roli a zodpovědnost za tuto oblast nese ředitel školy, jeho role a aktivní přístup  

k problematice předcházení a řešení šikany je nenahraditelná. 

 

   Vedení školy pověřuje z řad pedagogických pracovníků š k o l n í  m e t o d i č k u  

p r e v e n c e  ( M g r .  R a d a n a  V a ř e j k o v á )  a  v ý c h o v n o u  p o r a d k y n i   

( M g r .  D a g m a r  M a c h á č k o v á ) ,  které se budou v tématu pravidelně vzdělávat  Tyto 

pověřené osoby by měly disponovat kompetencemi zejména k šetření a řešení počáteční šikany 

a vyhodnocování potřeb školy ve vztahu k pokročilé šikaně. 

 

   Škola má nastavena konkrétní a srozumitelná pravidla v chování ve svém školním řádu, 

která jsou specificky vztažená také k projevům šikany. Součástí školního řádu jsou pravidla pro 

používání informačních a komunikačních technologií, internetu a mobilních telefonů (během 

vyučování, o přestávkách, v prostoru školy). 

 

   Škola má nastaveny důsledky za porušení pravidel u žáků, rozlišuje závažnost porušení. 

Pedagogové a ostatní zaměstnanci školy znají své pravomoci a aplikují pravidla chování  

a důsledky za nedodržení jednotně a konzistentně pro všechny žáky. 
 
   Ve třídě jsou nastavena třídní pravidla, která nenahrazují ani nezdvojují školní řád. Ideální 

je, pokud se na tvorbě třídních pravidel a na reflexi jejich dodržování podílejí spolu  

s pedagogem (nejlépe třídním učitelem) do značné míry samotní žáci. 
 
   Škola usiluje o včasné odhalení šikany a za tímto účelem má nastavený funkční systém 

vzájemné komunikace mezi pedagogy o signálech, výskytu porušení pravidel nebo jiných 

rizikových faktorech tak, aby byl pedagog vždy včas informován o tom, jaká atmosféra je 

v jeho třídě. Současně má škola nastaven pravidelný monitoring varovných signálů výskytu 

šikany a využívá k němu adekvátní nástroje.  
 
   Škola zajišťuje informovanost všech svých členů o tom, co je a co není šikanování, jak se 

zachovat ve chvíli, kdy je žák nebo pedagog ohrožován agresory, a kam se může obrátit  



 

5 

 

o pomoc. Žáci, pedagogové i rodiče jsou srozumitelnou formou informováni o tom, na 

koho se mají obrátit a jak a komu je možné si stěžovat, pokud nejsou spokojeni s postupem 

pedagoga nebo školy. 
 
   Škola kontinuálně realizuje specifickou primární prevenci rizikového chování (včetně 

šikany), kterou má popsánu v Preventivním programu školy. Součástí tohoto programu školy 

je také t en to  školní program proti šikanování. Účelem je riziku účinně a konkrétně 

předcházet.  Současně má škola popsány postupy řešení krizových situací pro případ, že 

situace šikany nastala (krizový plán).  
 

   Škola zajišťuje podporu a rozvoj pedagogů v podobě dalšího vzdělávání; uvádějících 

učitelů pro začínající pedagogy; dostupné intervize a/nebo supervize. Plán dalšího vzdělávání 

pedagogů zahrnuje školení pedagogů a ve zvýšené míře pracovníka pověřeného řešením šikany 

(zpravidla školního metodika  prevence)   a   třídních   učitelů   (zejm. v prevenci šikanování,   v   

oblasti komunikace, řešení konfliktů, interakce mezi učitelem a žákem, v diagnostice 

klimatu školní třídy, v ovlivňování postojů žáků v přijímání různosti, v podpoře osobnostně-

sociálního rozvoje žáků,   v   tvorbě   pravidel   třídy   a   hodnocení   jejich   dodržování,    

v   evaluaci   klimatu   třídy jako  východiska  k plánování  služeb  školy).  Zároveň zajišťuje 

vzdělávání ředitelů v oblasti právního povědomí. 

 

   Škola zajišťuje pravidelnou realizaci třídnických hodin, které by měly žákům poskytnout 

bezpečný prostor k reflexi vlastní zkušenosti ve škole, kdy mohou mluvit o své 

spokojenosti ve škole, pocitu bezpečí, vztazích ve škole a ve třídě, učit se efektivně řešit 

konfliktní situace atd. 
 
   Škola má zmapovanou síť pomoci pro žáky i pedagogy ve svém regionu a navazuje s ní 

spolupráci (např. pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogickécentrum, středisko 

výchovné péče a neziskové organizace, orgán sociálně právní ochrany dětí, krizové centrum, 

zdravotnická zařízení, Policie ČR případně další odborníci).  

Třídní učitelé jsou povinni informovat rodiče o problematice šikanování. 
 

 

5. Stupně (zákonitosti vývoje) šikany 

 
1.   Zárodečná forma, potenciálně přítomná v každém kolektivu, projevuje se 

vyčleňováním některých jedinců na okraj skupiny – většinou slovní projevy, fyzické 

ústrky, neoblíbenost, ostatní postiženého odmítají, pomlouvají, je terčem vtipů. 
 

2.   Přitvrzování projevů: výhružky, nadávky, fyzické útoky, zatím jen od agresora(ů). 
 

3.   Vytvoření jádra, uskupení kolem agresora, pokud nezasáhne někdo zvenčí, znamená 

to začátek systematické šikany. 
 

4.   Většina skupiny přijímá normy agresorů, přidávají se i mírní a slušní žáci (i ve 

fyzickém násilí!!!). 
 

5.   Dokonalá šikana = totalita, ztráta zbytků zábran, brutalita se stává normou pro 

celou skupinu. 

Pro volbu způsobu šetření a řešení šikany je zásadní vyhodnocení závažnosti situace. Škola 

musí nejprve posoudit a odhadnout závažnost šikany.  
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   Po vyhodnocení závažnosti situace a dále v průběhu celého šetření škola musí zvažovat, 

zda je sama kompetentní šikanu šetřit a řešit nebo zdali požádá o pomoc zvenčí (např. 

pedagogicko- psychologickou poradnu, středisko výchovné péče, neziskovou organizaci). 

 

   Při vyšetřování a řešení pokročilé šikany se škola obrátí na externí odborníky na šikanu, 

kteří jsou vybaveni pro řešení třetího, ale i čtvrtého a pátého stadia. 
 
   Jeden typ pokročilé šikany – výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynč, je výjimkou. Zde 

nelze čekat na odborníka, oběti hrozí těžké poškození zdraví, kromě toho později to již 

nelze vyšetřit. Z tohoto hlediska má škola krizový plán obsahující předem promyšlené kroky, 

role a úkoly členů týmu. 
 
   Při řešení by měl být kladen akcent na to, že žák, který je obětí šikany, není jejím 

viníkem a neměl by tedy být důsledky řešení znevýhodněn.  Je důležité se samotným žákem 

probrat, co škola může udělat pro to, aby se zase cítil bezpečně. 
 
   Po celou dobu řešení škola zajišťuje ochranu informací a informátorů, jasně vyjadřuje 

negativní postoj k násilí a ukazuje, že je toto téma považováno za vážné. 
 
 Součástí řešení pak je vždy nastavení ozdravných mechanismů pro všechny, kteří se 

šikany účastnili, a dále pro celou skupinu (třídu). Pro nápravu situace ve skupině je potřeba 

pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří 

přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina či menšina). 

 

    Doporučuje se dále pracovat s agresorem (vedení k náhledu na vlastní chování, motivy 

apod.) i s obětí šikany. V případě potřeby doporučit zákonnému zástupci péči dítěte  

v pedagogicko- psychologické poradně, středisku výchovné péče nebo jiných odborníků – 

klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. 
 
   Škola eviduje projevy šikany a dále reviduje preventivní postupy, bezpečnostní a krizové 

plány a nastaví taková opatření, aby bránila návratu rizikového chování. 
 

   Pedagog musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé oběti poskytnout okamžitou 

pomoc. Učitel nebo vychovatel, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto 

ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku postihu pro neoznámení, případně nepřekažení 

trestného činu, nadržování, či schvalování trestného činu. 

 

   Řešením situací komplikovaného chování žáků se zabývá materiál Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) s názvem „Využití  právních  opatření  při  řešení  

problémového chování žáků na školách“, který je zveřejněn na webových stránkách MŠMT: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyuziti-pravnich-opatreni-pri-reseni 

problemoveho-chovani.  

 

   Podrobnější informace k možnostem právního řešení problematiky šikany ve  školách  je  

zpracováno  v metodickém  dokumentu  „Poznámky  k  možnostem  právního  řešení 

problematiky   šikany   ve   školách“,  který   je   též   zveřejněn   na   webových   stránkách   

MŠMT: http://www.msmt.cz/file/37239/  a  který  seznamuje školy s možnostmi  

preventivních,  kázeňských a sankčních opatření při výskytech šikany ve školách. 

  
 

Kdy začít vyšetřovat: 
 

1.   Žák je o přestávce sám, chodí do školy těsně před začátkem vyučování, do třídy těsně před 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyuziti-pravnich-opatreni-pri-reseni%20problemoveho-chovani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyuziti-pravnich-opatreni-pri-reseni%20problemoveho-chovani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyuziti-pravnich-opatreni-pri-reseni%20problemoveho-chovani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyuziti-pravnich-opatreni-pri-reseni%20problemoveho-chovani
http://www.msmt.cz/file/37239/
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zvoněním nebo až s učitelem. 

2.   Vyhledává blízkost učitelů. 

3.   Zhoršení prospěchu, nadměrná absence, objevuje se neomluvená absence. 

4.   Má v nepořádku své školní potřeby – poškozené, špinavé, rozházené. 

5.   Odřeniny, modřiny, zranění. 

6.   Nejistota, ustrašenost při vystoupení před třídou. 

7.   Žák je smutný, depresivní, nešťastný. 

8.   Od ostatních je častován posměšky, kritikou, nadávkami, hrubými žerty. 

9.   Je tělesně napadán, agresi neoplácí. Dostává panovačné příkazy a podřizuje se jim. 
 

 

6. Krizový plán a postupy při řešení šikanování 
 

1. Postup pedagogického pracovníka 

 
1. V případě, že rodiče informují pedagogického pracovníka o podezření na šikanování, 

zahájí okamžitě vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovnou 

poradkyní, informuje ředitele školy. 

2. V případě podezření na šikanování, zahájí pedagogický pracovník neprodleně 

vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovnou poradkyní, 

informuje ředitele školy. 

3. V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy, 

spolupodílí se na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy. 

 
2. Doporučené postupy vyšetřování: 

 

A) počáteční šikana : 

a/ rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili, 

a s oběťmi b/ nalezení vhodných svědků 

c/ individuální, eventuálně konfrontační rozhovory se svědky /nikoliv konfrontace oběti  

a agresorů/ 

d/ zajištění ochrany obětem 

e/ rozhovor s agresory - případně konfrontace mezi nimi 

 
B) pokročilá šikana - výbuch násilí skupiny proti jednotlivci či minoritní skupině 

a/ překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana 

oběti/ obětí b/ domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a 

postupu vyšetřování 

c/ zabránění domluvě agresorů na 

křivé výpovědi d/ pokračující pomoc a 

podpora oběti 

e/ nahlášení Policii ČR 

f/ zahájení vlastního vyšetřování 

 
 

   Učitel, popřípadě ředitel školy, vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to  

i v případě, že se podezření neprokáže. Na pedagogické radě navrhne potrestání agresorů. 

Účastní-li se šikanování většina problémové třídy nebo jsou-li normy agresorů třídou 

akceptovány, doporučuje se, aby šetření vedl odborník – specialista na problematiku 

šikanování z PPP, SVP, diagnostického ústavu, krizového centra apod. 
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 3. Postup ředitele školy 

 
1. Přijme informaci o šikanování /pedagog, žák, rodič či jiný dospělý/. 

2. Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu sama, či zda je potřeba intervence z venku 

– tj. pomoc specializovaných institucí a eventuálně též Policie ČR. 

3. V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na 

vyšetřování šikany dle jeho pokynů – v týmu je vždy metodik prevence a výchovná 

poradkyně. 

4. Zajistí informování rodičů o vyšetřování šikany, případně sám informuje o výsledcích 

vyšetřování, které řídí. 

5. V případě negativních dopadů šikanování na oběť zprostředkuje nebo zajistí zprostředkování 

péče PPP, střediska výchovné péče, atd. 

6. V mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce 

s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s 

následným umístěním v diagnostickém ústavu. 

7. Pokud dojde k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo 

skutkovou podstatu trestného činu, oznámí tuto skutečnost Policii ČR. 

8. Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví 

žáka. Pokud žák opakovaně páchá přestupky či se dopustí trestného činu, zahájí spolupráci s 

orgány sociálně právní ochrany dítěte bez odkladu. 

 
7. Nápravná opatření 
 
   Škola má k dispozici pro zastavení násilí agresorů nápravná opatření, z nichž některá 

přicházejí při šikanování v úvahu: 

 výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy)  

 realizace individuálního výchovného plánu agresora; 

 snížení známky z chování; 
 převedení do jiné třídy, pracovní či výchovné skupiny (je třeba individuálně 

posoudit efektivitu tohoto opatření, aby nedošlo k přesunutí šikany do nového 
prostředí a podmínek); 

 vyloučení ze školy při mimořádně závažné šikaně a opakované šikaně po 

rozhodnutí výchovné komise – nelze použít v případě žáka, který plní povinnou 

školní docházku. Při vyloučení žáka se musí postupovat v souladu se zákonem č. 

561/20004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský z ákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 

Sb., správní řád  

 doporučení rodičům, aby dobrovolně převedli žáka do jiné základní školy 

 doporučení rodičům,  aby  dobrovolně  umístili  žáka  do  pobytového  oddělení  

střediska výchovné péče,  případně   doporučení   realizovat   dobrovolný   

diagnostický   pobyt   žáka v diagnostickém ústavu; 

 podání návrhu orgánu sociálně-právní ochrany dětí k zahájení práce s rodinou, 

případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s 

následným umístěním v diagnostickém ústavu. 

 
 

8. Odpovědnost rodičů a komunikace školy s rodiči 
 
   Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, 
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zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. 

Rodičovskou odpovědnost týkající se osoby dítěte vykonávají rodiče způsobem a v míře 

odpovídající stupni vývoje dítěte. Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte. Dokud se 

dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to 

odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, 

zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Rodiče pak mají být 

všestranně příkladem svým dětem, zejména pokud se jedná o způsob života a chování v rodině. 
 
   Škola hned na začátku školního roku informuje rodiče o programu proti šikanování 

prostřednictvím třídních schůzek a informace jsou umístěny na webových stránkách školy. 

 
   Když rodiče přijdou žádat o pomoc ohledně šikany svého dítěte,  j e nutné rodiče v klidu 

vyslechnout, nechat vymluvit, nepoučovat, aktivně naslouchat.  Je potřeba se umět doptat na 

důležité informace. Podezření nebo tvrzení rodičů, že je jejich dítě šikanováno, se nesmí 

nikdy podcenit a je potřeba účinně a bezpečně situaci prošetřit.  

 

   Rozhovor s rodiči oběti probíhá individuálně. U počáteční šikany, která se dá vyšetřit 

během jednoho nebo dvou dnů, obvykle proběhne až po jejím vyšetření. Úkolem je rodiče 

informovat o zjištěních a závěrech školy a domluvit se na dalších opatřeních. Někdy je užitečné 

připravit rodiče oběti i na třídní schůzku, kde bude podána informace o řešení šikany. 

 
   Ve všech případech je potřeba informovat rodiče, že ve třídě byla šikana a škola ji řešila.  

U počáteční šikany zpravidla stačí podat informaci na pravidelné schůzce, u pokročilé šikany 

je na místě svolat schůzku mimořádnou. Vždy je důležité, aby byl na schůzce přítomný školou 

pověřený a vyškolený pedagog pro prevenci a řešení šikany (případně i externí odborník). 
 

 

9. Šikana zaměřená na učitele: jak jí předcházet a jak ji řešit 
 
   Šikana zaměřená na učitele ze strany žáků musí být chápána jako celostní  

a multidimenzionální problém, který se týká všech členů školy. Není pouze výsledkem 

osobnostních charakteristik učitele nebo jeho sociálních či pedagogických kompetencí, jak bývá 

někdy interpretována. Neměla by být proto v žádném případě považována za individuální 

záležitost konkrétního pedagoga, kterou by si měl vyřešit sám. Odpovědnost za prevenci  

a řešení šikany nese vedení školy, potažmo také zřizovatel. 

 
   Šikana zaměřená na učitele je specifická tím, že dojde k narušení jasně definovaných rolí 

(učitel × žák) a žák/student se dostane do pozice větší moci než pedagog, bez ohledu na 

formálně vyšší moc a autoritu učitele. Tato forma šikany je tedy charakteristická tím, že 

strana s nižším statusem a nižší mírou formálně přidělené moci ubližuje straně s vyšším 

statusem a formální autoritou. 

 
   Šikana zaměřená na učitele se nejčastěji odehrává ve škole – ve třídách a na chodbách, 

nicméně může se odehrávat také mimo školu ve veřejných prostorách, v místě bydliště 

pedagoga nebo v kyberprostoru. 

Je zapotřebí mít na paměti, že šikanou může trpět i vysoce zkušený a kompetentní 

pedagog, který dobře zná svůj předmět, ovládá třídní management a má dobré pedagogické 

schopnosti. Ani takový pedagog nemusí disponovat kapacitou zamezit některým šikanujícím 

projevům vůči sobě. Pedagog může vnímat situaci, kdy je šikanován žáky, jako stigma  

a pociťuje stud a selhání, což mu zároveň často brání vyhledat pomoc u kolegů, vedení 
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školy nebo ve svém okolí. V řešení situace pak pedagoga také oslabuje obecně zažitý mylný 

názor, že kompetentní pedagogové problém s udržováním kontroly ve třídě nemají. Učitelé se 

tak mohou ocitnout v paradoxní situaci, ve které jsou činěni zodpovědnými za násilí, které je 

namířeno proti nim samotným. Je zapotřebí, aby škola vytvořila bezpečné prostředí a atmosféru 

důvěry, ve kterém bude tento druh rizika – šikana učitele – uznán a budou nastaveny 

mechanismy a postupy (krizový plán) k ochraně pedagogů  a  k účinné prevenci a řešení 

takového chování, se kterými budou všichni žáci, pedagogové a zákonní zástupci seznámeni. 

 

10. Specifika pro řešení šikany zaměřené na učitele 
 
   Pro prevenci šikany zaměřené na učitele platí doporučení pro vytváření a udržování bezpečné 

školy.  

 

 Prevence stojí na celoškolním přístupu, který akcentuje dobré sociální klima, 

připouští riziko výskytu šikany učitele ve škole, otevřeně takové chování odmítá 

a realizuje prevenci případně intervenci, pokud k výskytu dojde. Uvědomění si 

rizika a jeho deklarace může významně snížit rozvoj šikany. 

 

 Vedení školy vyjadřuje pedagogům podporu, oceňuje jejich práci, vytváří 

atmosféru důvěry, podporuje spolupráci v pedagogickém sboru a zastává 

nekonfliktní způsob řešení problémů. 

 

 Škola má jasně stanovený způsob, jakým mají pedagogové podezření na šikanu své 

osoby nebo kolegy, nebo oznámení o šikaně podat, komu a jak s tím bude 

nakládáno. 

 

 Pedagog nastavuje a uplatňuje jasná pravidla ve třídě; na konflikt nebo 

nerespektování reaguje včas, pracuje s pravidly v chování a používá stanovené 

důsledky jejich nerespektování konzistentně; vyhýbá se řešení konfliktu  

a konfrontací ze strany žáka před celou třídou, usměrňuje řešení na individuální 

konzultaci; vyhýbá se konfrontačnímu tónu. 

 

 Pedagog posiluje zapojení  žáků/studentů  do výuky, dává jim na výběr, činí úkoly 

a výuku pro žáky/studenty zajímavými, propojuje výuku s běžným životem  

a potřebami žáků; jeho výklad a očekávání jsou pro žáky srozumitelné, odpovídají 

obtížnosti, kterou mohou zvládnout apod. 

 

 Očekává úspěch u všech žáků a podporuje je, dává žákům zpětnou vazbu  

k tomu, co udělali dobře, staví na silných stránkách žáků. 

 

 Nezpůsobuje ponížení nebo zesměšnění žáka před třídou; při hodnocení žáka 

zachovává jeho důstojnost. 

 

 Všímá si změn v náladě, emocích a v chování žáků a včas na ně reaguje. 

 

 Problémy neřeší sám, ale ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm, 

případně s vedením školy. 

 

 Všímá si prosociálního a kooperativního chování žáků a oceňuje je; podporuje 
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kooperaci mezi žáky a prostředím, kde se každý žák cítí přijatý. 

 

 Pedagog, který čelí šikaně ze strany žáků, je v dané situaci v pozici oběti, 

která by neměla zůstávat v situaci sama, ale měla by vyhledat pomoc ostatních. 

Nelze očekávat, že situaci, kterou lze klasifikovat jako šikanu, vyřeší pedagog  

v pozici oběti sám.  Proto je zapotřebí, aby tuto skutečnost škola neočekávala  

a nevyžadovala. Škola podporuje své pedagogy k vyhledání pomoci, zajišťuje 

bezpečí pro pedagoga a řeší vzniklou situaci se žáky, rodiči a ostatními pedagogy. 

 

 Škola má připravený krizový plán, ve kterém je specifikováno, jak se v situaci 

naplnění tohoto rizika zachová, jakou roli a možnosti řešení krizové situace má sám 

pedagog, jakou roli vedení školy, školní poradenské pracoviště apod. Plán rovněž 

zahrnuje pokyny pro zajištění bezpečí pro ohroženého pedagoga a žáky. 

 

 V případě bezprostředního ohrožení pedagoga žákem/žáky se pedagog řídí 

krizovým plánem školy. Pokud je tento plán nedostatečný, zajistí si pedagog pro 

sebe bezpečí (odejde ze třídy, přivolá si pomoc apod.) a požádá o spolupráci 

jiného kolegu nebo vedení školy pro zajištění dohledu ve třídě, případně izolaci 

agresora a zajištění bezpečí pro ostatní žáky ve třídě vyžaduje-li to situace. 

 

 Je zapotřebí, aby pedagog sám, jeho kolegové i vedení školy porozuměli tomu, že 

pedagog byl vystaven traumatickému zážitku. Tento zážitek může být bolestným  

i pro svědky (kolegy nebo žáky ve třídě). Je proto zapotřebí dovolit si čas na 

zpracování šoku, neobviňovat se, vyhledat si pro sebe sociální podporu od kolegů, 

přátel, rodiny, monitorovat u sebe znaky stresu, které se mohou objevit i později 

(např. problémy se spánkem, pozorností, úzkosti, zvýšená citlivost, nechuť k jídlu 

nebo naopak) a případně vyhledat pro sebe odbornou pomoc. 

 

 Šikana pedagoga bývá často spojena s šikanou mezi žáky. Škola zajistí 

posouzení sociálních vztahů ve třídě a na základě výsledků nastaví odpovídající 

řešení. 

 

 Pro třídu, ve které se šikana odehrávala, zajistí škola intervenční program  

k řešení šikany za účelem znovunastolení bezpečí ve třídě (jedná se o program 

selektivní nebo indikované primární prevence, nikoli všeobecné prevence). 

 

 V případě, že je pedagog nespokojený s řešením situace ze strany vedení školy, 

může se obrátit na příslušný inspektorát práce. 

 

 

11. Postupy pro vyšetření a řešení šikany: 
 

1.  Odhad závažnosti a stav šikany 

2. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi 

3. nalezení vhodných svědků 

4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů 

a svědků a konfrontace oběti s agresory) 

5. ochrana oběti 

6. předběžné vyhodnocení a volba ze dvou typů rozhovoru: 
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a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření) 

b) rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku) 

7. realizace vhodné metody: 

a) metoda usmíření; 

b) metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem   

a jeho rodiči) 

8. třídní hodina: 

a) efekt metody usmíření 

b) oznámení potrestání agresorů 

9. rozhovor s rodiči oběti 

10.   třídní schůzka 

11.   práce s celou třídou 

 
 
12. Krizový scénář pro výbuch skupinového násilí při pokročilé šikaně: 
 
A. První (alarmující) kroky pomoci 

1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy šikany; 

2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí 

B. Příprava podmínek pro vyšetřování 

3. zalarmováni pedagogů na poschodí a informování vedení školy; 

4. zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi; 

5. pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře); 

6. oznámení na policii, paralelně – navázání kontaktu se specialistou na šikanování, 

informace rodičům 

C. Vyšetřování 

7. rozhovor s obětí a informátory; 

8. nalezení nejslabších článků, nespolupracujících svědků; 

9. individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky; 

10. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné konfrontovat 

agresora (agresory) s obětí (oběťmi) 

D. Náprava 

11. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny. 

 

Komentář k jednotlivým krokům postupů viz kniha Nová cesta k léčbě šikany - Kolář M. 

(2011) 

 

13. Plán prevence 
 

 Vytvořit a zajistit pro žáky programy na podporu sebevědomí, umění 

komunikace, na zjištění rušivých zvláštností chování, sociometrie tříd atd. 

 Vysvětlit žákům, co je šikana a jak se jí mohou bránit (OV, besedy…). 

 Třídní učitel sleduje chování žáků, vede je k osobní odpovědnosti, spolupracuje 

s ostatními vyučujícími. Závažné problémy řeší s metodičkou prevence  

(Mgr. Radka Vařejková), výchovnou poradkyní (Mgr. Dagmar Macháčková), 

případně s vedením školy. 
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 Věnovat pozornost pohybovému režimu žáků o přestávkách i v hodinách. 
 Zařazovat oddechové chvilky pro uvolnění energie a odreagování stresu a agresivity. 

 

   Primární prevence v mimoškolních programech mimo vyučování se řídí metodickým 

pokynem a školním preventivním plánem proti šikanování. 
 

14. Užší realizační tým pro prevenci a řešení šikany: 
 

Ředitel školy: Mgr. Libor Slováček, MBA 

Zástupce ředitele školy pro I. stupeň: Mgr. Dagmar Hlochová 

Zástupce ředitele školy pro II. stupeň: Mgr. Ladislava Koblihová 

Metodik prevence: Mgr. Radana Vařejková 

Výchovný poradce: Mgr. Dagmar Macháčková 
 

 SOUČÁSTÍ TOHOTO PROGRAMU JSOU INFORMACE PRO RODIČE.  

 PŘÍLOHOU TOHOTO PROGRAMU JSOU:  

Záznam jednání se žákem 

Záznam jednání se zákonným zástupcem žáka 

Individuální výchovný program 

 

Tento program nabývá účinnosti dne 1. 9. 2016 

Ve Vsetíně, 1. 9. 2016 

 

 

 

Mgr. Radana Vařejková                                                             Mgr. Libor Slováček, MBA 

      metodik prevence                                                                             ředitel školy 
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Záznam o jednání s žákyní/žákem 

 Jméno žákyně/žáka:  ………………………………………………………….………………………     Nar.:  ……….………………….……… 

 Třída:  ………………….…………………………………………………….…….... Datum:  ……….…………….….……………….. 

 

S žákyní/žákem byl veden pohovor ohledně jejího/jeho rizikového chování, které svou závažností 

narušuje proces vzdělávání dané žákyně/daného žáka, případně dalších žáků. 

 

Oblasti nápravy:  

Žákyně/žák bude usilovat o nápravu níže uvedeného rizikového chování (dané oblasti zaškrtněte, 

případně doplňte) 

Rizikové chování žáka  
nenošení pomůcek   agresivní chování  

neplnění domácích úkolů  šikana  

podvodné jednání  krádež/e  

narušování výuky   ničení majetku školy  

odmítání práce při vyučování  ničení majetku jiných osob v rámci školy  

nerespektování pokynů učitele  užívání návykových látek ve škole a její blízkosti  

nevhodné chování ke spolužákům  poskytování návykových látek ostatním  

nevhodné chování k pracovníkům školy  nošení nevhodných předmětů do školy  

pozdní příchody   jiné:  

záškoláctví  jiné:  

skryté záškoláctví  jiné:  

vulgární chování  jiné:  

 

Specifikace problému (dle potřeby):   

 

 

 

 

Škola: 
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Popis výsledku jednání, další postup: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Termín kontrolního setkání: 

 

 

Podpisy zúčastněných: 

Pozice Jméno Podpis 

žákyně/ žák   

za školu:   
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Kontrolní setkání konané dne: ………………………………………….……………… 

 

Zhodnocení dosavadního vývoje:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Popis výsledku jednání, další postup: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termín kontrolního setkání: 

 

 

Podpisy zúčastněných: 

Pozice Jméno Podpis 

žákyně/ žák   

za školu:   
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Kontrolní setkání konané dne: ………………………………………….……………… 

 

Zhodnocení dosavadního vývoje:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis výsledku jednání, další postup: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Termín kontrolního setkání: 

 

 

Podpisy zúčastněných: 

Pozice Jméno Podpis 

žákyně/ žák   

za školu:   
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Záznam o jednání s žákyní/žákem a zákonným zástupcem žákyně/žáka 

Jméno žákyně/žáka: ………………………………………………………….………………………    Nar.:  ……….………………….………… 

  Třída:  ………………….…………………………………………………….…….... Datum:  ……….…………….….……………….. 

 

Jednání s žákyní/žákem a jejím/jeho zákonným zástupcem bylo zaměřeno na rizikové chování 

žákyně/žáka, které svou závažností narušuje proces vzdělávání dané žákyně/daného žáka, případně 

dalších žáků. 

Oblasti nápravy 

Žákyně/žák bude usilovat o nápravu níže uvedeného rizikového chování (dané oblasti zaškrtněte, 

případně doplňte): 

Rizikové chování žáka  
nenošení pomůcek   agresivní chování  

neplnění domácích úkolů  šikana  

podvodné jednání  krádež/e  

narušování výuky   ničení majetku školy  

odmítání práce při vyučování  ničení majetku jiných osob v rámci školy  

nerespektování pokynů učitele  užívání návykových látek ve škole a její blízkosti  

nevhodné chování ke spolužákům  poskytování návykových látek ostatním  

nevhodné chování k pracovníkům školy  nošení nevhodných předmětů do školy  

pozdní příchody   jiné:  

záškoláctví  jiné:  

skryté záškoláctví  jiné:  

vulgární chování  jiné:  

Náprava bude uskutečněna za podpory ze strany školy a zákonných zástupců (dané zaškrtněte, 

případně doplňte): 

Podpora ze strany zákonných zástupců Podpora ze strany školy 
kontrola školních výsledků dítěte  komunikace se žákem  

dohled nad přípravou do školy  komunikace s rodiči  

dohled nad docházkou dítěte do školy  nácvik potřebných dovedností žáka  

dohled nad hygienou  respektování individuálních potřeb žáka  

zajištění potřebných pomůcek do školy  vyhledávání pozitivních výkonů žáka  

komunikace se školou  jiné:  

jiné:  jiné:  

jiné:  jiné:  

jiné:  jiné:  

 

Škola: 
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Specifikace problému (dle potřeby):   

 

 

Popis výsledku jednání, dohodnutá opatření: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termín kontrolního setkání: 

 

 

Podpisy zúčastněných: 

Pozice Jméno Podpis 

žákyně/ žák   

zákonný zástupce žákyně/žáka   

za školu:   
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Kontrolní setkání konané dne: ………………………………………….……………… 

Zhodnocení dosavadního vývoje: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Popis výsledku jednání, další postup: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Termín kontrolního setkání: 

 

 

Podpisy zúčastněných: 

Pozice Jméno Podpis 

žákyně/ žák   

zákonný zástupce žákyně/žáka   

za školu:   
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Kontrolní setkání konané dne: ………………………………………….……………… 

Zhodnocení dosavadního vývoje:  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Popis výsledku jednání, další postup: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Termín kontrolního setkání: 

 

 

Podpisy zúčastněných: 

Pozice Jméno Podpis 

žákyně/ žák   

zákonný zástupce žákyně/žáka   

za školu:   
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INDIVIDUÁLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 

 

Jméno žákyně/žáka: ………………………………………………………….………………………     Nar.:  ……….………………….……… 

  Třída:  ………………….…………………………………………………….…….... Datum:  ……….…………….….……………….. 

 

Rizikové chování žákyně/žáka svou závažností narušuje proces vzdělávání dané žákyně/daného žáka, 

případně dalších žáků.  

Vymezení problému:  

 
 
 
 
 
 

Za účelem odstranění výše uvedeného rizikového chování se jednotlivé strany domluvily na plnění 

následujících úkolů a poskytování uvedené podpory. 

žákyně/žák  
 
 
 
 
 
 
 

zákonný 
zástupce 

 
 
 
 
 
 
 

 škola  
 
 
 

 

 

 

Škola: 
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V případě nezlepšení situace bude uplatněno níže uvedené opatření: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Termín/y setkání průběžného přezkoumání plnění úkolů:  

 
 
 
 
 

Závěr o plnění Individuálního výchovného programu bude proveden dne:  

 
 

Důležité informace (např. telefonní kontakty, konzultační hodiny,…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podpisem se vyslovuje souhlas se stanoveným programem:  
 
Pozice Jméno Podpis 

žákyně/ žák   

zákonný zástupce žákyně/žáka   

za školu:   
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Průběžné přezkoumání plnění Individuálního výchovného programu  

Datum:  ………………………………. 

žákyně/ žák  
 
 
 
 
 
 
 
 

zákonný zástupce   
 
 
 
 
 
 
 
 

škola  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Podpisy zúčastněných: 

Pozice Jméno Podpis 

žákyně/ žák   

zákonný zástupce žákyně/žáka   

za školu:   
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Průběžné přezkoumání plnění Individuálního výchovného programu  

Datum: ………………………………. 

žákyně/ žák  
 
 
 
 
 
 
 
 

zákonný zástupce   
 
 
 
 
 
 
 
 

škola  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podpisy zúčastněných: 

Pozice Jméno Podpis 

žákyně/ žák   

zákonný zástupce žákyně/žáka   

za školu:   
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Závěr o plnění Individuálního výchovného programu  

Datum: ………………………………. 

 

Závěr o plnění Individuálního výchovného programu byl učiněn 

 ve stanoveném termínu 

 před stanoveným termínem z důvodu ………………………………………………………………………………… 

 po stanoveném termínu z důvodu ………………………………………………………………………………………. 

 

 

K odstranění rizikového chování žákyně/žáka došlo 

 ve všech bodech 

 z části 

 beze změny 

 ……………………………………………………………… 

 

 

Navrhovaná opatření  

 budou uplatněna 

 nebudou uplatněna 

 

 

 

 

Prostor pro případnou specifikaci situace a další doplnění: 

 
 
 
 
 
 

 

 

Podpisy zúčastněných: 

Pozice Jméno Podpis 

žákyně/ žák   

zákonný zástupce žákyně/žáka   

za školu:   
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ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 

 

Informace pro rodiče 

Vážení rodiče, 

   naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi 

si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být 

připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví 

zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je 

spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či 

dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního 

učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Využít lze také naši e-schránku důvěry (e-

mailový kontakt na školního metodika prevence), která je k dispozici na webových stránkách školy. Vaši 

informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit. 
 

 

   Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné  

a vzdělávací cíle školy. Šikana se v zárodečné fázi vyskytuje v téměř každé škole,  

a proto je nutné věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. 

 
   Naše škola již několik let pracuje podle Minimálního programu prevence sociálně 

patologických jevů, jehož součástí je Program proti šikanování. Hlavní cíle programu, 

tzn. bezpečná a spolupracující škola - patří mezi priority našeho školního výchovně 

vzdělávacího programu. Snažíme se vytvářet zdravé a bezpečné sociální klima školy, 

prostředí přátelské vůči žákům, všem pracovníkům a rodičům, prostředí, ve kterém je 

žák úspěšně zařazen do třídního kolektivu a může se harmonicky rozvíjet. 
 

 

Časté omyly, čili 
 

  NENÍ PRAVDA , ŽE… 
 

 

o … ten, kdo šikanuje, je vyšinutý jedinec… 

o … ten, kdo je týrán, si za to může sám… 
o … mému dítěti se to (být agresorem, být obětí) nemůže stát… 
o … přísná kázeň to vyřeší… 
o … je to jen kočkování, vždycky to bylo, není to žádný problém… 
o … taková je doba, nedá se s tím nic dělat… 
o … není to moje věc, ať si to vyřeší tam, kde se to děje… 
o … vše se vyřeší změnou skupiny (třídy, školy)… 
o … ostatní ze skupiny (ze třídy) do toho netahejte, ti za nic nemůžou, nic 

nezmění a nic neřeknou, protože přece nebudou bonzovat… 
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ŠIKANOVÁNÍ Z HLEDISKA PRÁVA 
 

… je v řadě případů naplnění skutkové podstaty řady trestních činů: omezování osobní 

svobody, vydírání, vzbuzení důvodné obavy, loupeže, ublížení na zdraví, poškození cizí věci, 

znásilnění, pohlavního zneužívání… 

 

Čeho si v rodině všímat? 
 

Vážení rodiče, doporučujeme, abyste si všímali těchto možných příznaků 

šikanování: 
 

 Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. 
 Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo 

apod. 

 Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. 

 Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě 

odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější 

pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu. 

 Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé 

cesty, prosí o dovoz či odvoz autem. 

 Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze 

na svačinu). 

 Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!" 

 Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se. 

 Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o 

možné sebevraždě. Odmítá se svěřit s tím, co je trápí. 

 Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například 

opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze. 

 Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. 

 Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, 

možná projevuje i zlobu vůči rodičům. 

 Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, 

snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i 

simulovat (manipulace s teploměrem apod.) 

 Dítě se vyhýbá docházce do školy. 

 Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku. 

 

Co dělat v případě podezření na šikanu? 
 

 Pokud se Vám dítě svěří se svým trápením, důvěřujte mu, podpořte ho a slibte 

mu pomoci 

 Pokuste se zjistit co nejvíce informací - podrobností 

 Informujte školu o podezření na šikanování – obrátit se můžete na třídního 

učitele, metodika prevence sociálně patologických jevů, výchovnou poradkyni 

nebo vedení školy, navštivte nás! 

 Při řešení problému spolupracujte se školou, která bude respektovat požadavek 

na zachování důvěrnosti informací 
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Co nabízíme a co už umíme proti šikaně dělat? 
 

 �  Bereme vážně všechny informace, se kterými se nám svěříte. 

 �  Každou situaci profesionálně prošetříme podle dohodnutých postupů. 

 Podělíme se o všechny informace, které poskytovat můžeme a o které 

budete stát 

 Poradíme Vám, kam se obracet pro odbornou radu, kde sehnat další 

informační zdroje. 

 Nabízíme Vám v tomto přehledu základní informace, v nutných případech 

domluvíme společné setkání s odbornými pracovníky. 

 �  Víme, čeho si máme všímat. 

 �  Víme, jak odhadnout stupně šikany. 

 Víme, jakých konkrétních chyb se máme při vyšetřování jednotlivých 

stupňů šikany vyvarovat. 

 Máme speciální krizové plány, které nám pomáhají rychle reagovat, 

jakmile vyhodnotíme informace z šetření. 

 Víme, že musíme šikanu řešit komplexně, proto spolupracujeme  

s odborníky tam, kde končí naše profesní kompetence. 
 

Vážení rodiče, velice důležité je, abyste o šikaně něco věděli. Tento list přináší jen 

letmé nahlédnutí do problematiky. Jsme připraveni Vám poskytnout podrobnější 

údaje. Můžete také navštívit webové stránky: 

 

 www.minimalizacesikany.cz 

 Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz  

 Společenství proti šikaně, www.sikana.org  

 Internet poradna, www.internetporadna.cz  

 
 

Kontakty na pracovníky ZŠ Vsetín, Trávníky, zabývající se prevencí nebo kompetentní k řešení 

problémů: 
 

Metodička prevence: Mgr. Radana Vařejková  

Výchovná poradkyně: Mgr. Dagmar Macháčková  

Ředitel školy: Mgr. Libor Slováček, MBA 
 

Zástupkyně ředitele: Mgr. Dagmar Hlochová 

Mgr. Ladislava Koblihová 
 

+ jednotliví třídní učitelé 
 

http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.sikana.org/
http://www.internetporadna.cz/

