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Cíl programu 

Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. 

Důleţité je zaměřit se na oblast komunikace a vztahů mezi ţáky ve třídách, a to bez ohledu na 

to, zda tam k projevům šikany došlo či ne. Všichni pedagogičtí pracovníci musí vnímat 

vztahy mezi ţáky a atmosféru v třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi 

důleţitou součást své práce. 

 

Projevy šikanování 

1. Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany 

podle typu agrese – typu nebo prostředku týrání patří:  

 fyzická agrese, přímá a nepřímá (patří sem i krádeţe a ničení majetku oběti); 

 verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je  

i kyberšikana, děje se pomocí informačních a komunikačních technologií); 

 smíšená šikana, kombinace psychické a fyzické šikany (násilné a manipulativní 

příkazy apod.). 
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2. Podstatnou vlastností šikany je skrytost. Ta je dána tím, ţe často odhalení zejména 

pokročilé šikany brání z rozličných důvodů a pohnutek všichni účastníci vyšetřování 

včetně oběti. Z tohoto důvodů je důleţité umět rozpoznat přímé  

a nepřímé signály šikany  

 

3. Při vlastní diagnostice šikany je třeba zkoumat tento fenomén ze tří praktických 

pohledů - jako nemocné chování, závislost a poruchu vztahů ve skupině. 

 

 

 

Zákonná opatření 
 

A/ Právní předpisy 

 

1. Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a ţáky. V souladu s ustanovením  

§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy  

a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, ţáků  

a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky 

pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických 

jevů). Z tohoto důvodu pedagogický pracovník šikanování mezi ţáky předchází, jeho projevy 

neprodleně řeší a kaţdé jeho oběti poskytne okamţitou pomoc.  

 

2. Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech: 

 dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku 

nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. Trestní oznámení je moţné podat 

také na státní zastupitelství; 

 dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo poskytování 

školských sluţeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci jak 

ţáka, který byl útočníkem, tak ţáka, který byl obětí. Tato povinnost vyplývá ze 

školského zákona (§ 21 odst. 2 školského zákona, dle něhoţ mají zákonní zástupci dětí 

a nezletilých ţáků právo mj. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte či 

ţáka a právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záleţitostí 

jejich vzdělávání). Skutečnost, ţe dítě někoho šikanovalo nebo bylo šikanováno, lze 

chápat jako významnou skutečnost, která v průběhu vzdělávání nastala; 

 škola ohlašuje orgánu sociálně právní ochrany dětí takové skutečnosti, které 

nasvědčují tomu, ţe dítě je v ohroţení buď proto, ţe ho ohroţuje někdo jiný nebo 

proto, ţe se ohroţuje svým chováním samo  

(viz § 6, 7 a 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů); 

 v případě šikany se jedná o všechny případy, které škola oznámila policejnímu orgánu 

nebo státnímu zástupci a dále případy, které výše uvedeným nebyly oznámeny i 

přesto, ţe se stalo něco závaţného, protoţe nebyl zákonný důvod. 

 

3. Z hlediska zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„TZ“), můţe šikanování ţáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění (dále 

jen „trestných činů“). Proviněním se rozumí trestný čin spáchaný mladistvým - § 6 zákona č. 
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218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeţe za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeţe a 

o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeţe):  

 

vydírání § 175 TZ, omezování osobní svobody § 171 TZ, zbavení osobní svobody  

§ 170 TZ, útisku § 177 TZ, těţkého ublíţení na zdraví podle § 145, ublíţení na zdraví §146 

TZ, § 146a TZ, vraţdy § 140 TZ, loupeţe § 173 TZ, krádeţe § 205 TZ, násilí proti skupině 

obyvatelů a proti jednotlivci § 352 TZ, poškození cizí věci  

§ 228 TZ, znásilnění § 185 TZ, kuplířství § 189 TZ, pohlavního zneuţití § 187 TZ, apod. + 

nebezpečné vyhroţování § 353 TZ, nebezpečné pronásledování § 354 TZ, mučení a jiného 

nelidského a krutého zacházení § 149 TZ. 

 

4. Trestné činy ve vztahu ke kyberšikaně 

Kyberšikana obdobně jako školní šikana sice není sama o sobě trestným činem ani 

přestupkem, ale její projevy mohou naplňovat skutkovou podstatu např. těchto trestných činů:  

 nebezpečné pronásledování (stalking, § 354 TZ) – např. dlouhodobě opakované 

pokusy kontaktovat všemi dostupnými prostředky oběť, která proto pociťuje 

důvodné obavy o ţivot nebo zdraví své či svých blízkých; 

 účast na sebevraţdě (§ 144 TZ) – např. zaslání SMS oběti s úmyslem vyvolat u ní 

rozhodnutí k sebevraţdě; 

 porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 TZ) – např. „odposlech“ 

odesílaného e-mailu;      

 porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí  

(§ 183 TZ), např. zveřejnění fotografií z telefonu oběti; 

 pomluva (§ 184 TZ) – např. vytvoření webových stránek zesměšňujících oběť. 

 

5. Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme  

v tomto ohledu ţádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně 

nepřekaţení trestného činu (§ 367 TZ). V úvahu přicházejí i další trestné činy jako např. 

nadrţování (§ 366 TZ) či schvalování trestného činu (§365 TZ),  

v krajním případě i podněcování (§ 364 TZ).  

 

B/ Metodické materiály 

 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeţe, MŠMT 

č.j.21291/2010 

Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování 

mezi ţáky škol a školských zařízení, č. j.22294/2013-1. 

 

 

Komponenty programu 

 
1. Zmapování situace – analýza a evaluace 

 

Úkoly: 

 připravit dotazník mapující výskyt šikany na škole (pro učitele i ţáky) – 

školní metodik prevence – 1x ročně 
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 do poznámek v programu Bakaláři uvádět veškerá jednání s rodiči, 

zaznamenávat výchovné komise – třídní učitelé průběţně 

 1 x za pololetí kontrola záznamů a jejich vyhodnocení 

 

 

2. Motivování pedagogů pro změnu 

 

 

 Seznámení se skutečným stavem šikany je pak tím základním motivačním prvkem určujícím 

budoucí změnu. Klíčovým momentem je, aby učitelé výskyt šikany neodmítali, ale aby ho ani 

nevnímali jako své osobní selhání. Neznalost skutečné situace na vlastní škole je totiţ 

pochopitelné, neboť podstatnou vlastností šikanování je její skrytost a nepřístupnost pro 

vnější okolí. Další fází motivace je důvěra ve školní program proti šikanování – má smysl ho 

realizovat, protoţe povede k řešení a odstranění nebo alespoň omezení šikany. 

 

Úkoly: 

 zajistit školení k prevenci šikanování na přípravný týden – školní metodik 

prevence 

 seznámit všechny pedagogické pracovníky školy s přímými a nepřímými 

signály šikanování 

 poučit všechny pedagogické pracovníky školy o rozdílech mezi šikanováním a 

škádlením – vedení školy na pedagogické radě 

 

 

3. Společné vzdělávání a supervize všech pedagogů 

 

 

 

Dobrá komunikace jednotlivých pracovníků ZŠ a vedení ZŠ umoţňuje pruţně reagovat 

v krizových situacích. 

Předávání informací: 

 pravidelně – na poradách (4 x ročně) 

 průběţně – kdokoli z pracovníků ZŠ zaznamená jakékoli příznaky nezdravých 

vztahů a nevhodného chování mezi ţáky, ihned je sdělí třídnímu učiteli, výchovné 

poradkyni, metodikovi prevence nebo vedení ZŠ 

 informace na webových stránkách ZŠ – pro pracovníky ZŠ,ţáky,rodiče 

 proškolení všech pracovníků ZŠ – úvodní porada 

 doplňovat knihovnu odbornými publikacemi, odborná školení 

 speciální školení (pro výchovného poradce a metodika prevence) – předají 

informace ostatním na nejbliţší poradě 

 supervize – bude prováděna v rámci pedagogických rad psychologem a 

preventivou 

Úkoly: 

 zajistit školení k prevenci šikanování na přípravný týden – školní metodik 

prevence 

 bliţší spolupráce s obvodním školním metodikem prevence – školní metodik 

prevence 
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4. Užší realizační tým 

  

 

 ředitelka školy 

 zástupkyně ředitelky školy 

 školní metodik prevence 

 výchovná poradkyně 

 

 

 

5. Společný postup při řešení šikanování (šest skupin základních scénářů) 

 

Proškolený pracovník, většinou školní metodik prevence, na podkladě kvalifikovaného 

odhadu stadia a formy šikanování rozhodne, zda řešení zvládne škola sama, nebo si povolá 

odborníka specialistu (viz tabulka níţe).  

V případě, ţe jde o počáteční a obvyklou šikanu, kterou zvládne škola sama, odborník 

postupuje podle scénáře určeného pro tento typ šikanování. Pokročilé a komplikované šikany 

škola řeší ve spolupráci s odborníky z venku, zejména z PPP, SVP.  

Do komplikované šikany zařadíme především neobvyklé formy šikany. Dále sem zahrneme 

základní formy šikany, se kterými nemáme zkušenosti. Patří do nich šikany krajně ohroţující 

bezpečí pedagoga a ţivot oběti, dále šikany se změnou v základním schématu. Prakticky jde 

zejména o nějakou zvláštnost u přímých  

a nepřímých účastníků šikany. Patří sem rovněţ šikany s rozvinutým zakrývajícím systémem. 

Váţnou komplikací je intenzivnější závislostní vztah mezi oběťmi  

a agresory a váţnější dopady šikany na oběť - například známky úzkostné poruchy. 

 

Zdůrazňujeme, ţe šikanování je komplikovaný a paradoxní fenomén a běţné pedagogické 

postupy naprosto selhávají. Rovněţ obecné a hotové kuchařky v podobě receptů nefungují, 

spíše ublíţí, neţ pomohou.   
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Tabulka: Klasifikace scénářů pomoci podle cíle léčby, stadia a formy 

šikanování (Kolář, 2011) 

 

(1) Situace, které zvládne škola sama  

     (a) první pomoc pro obyčejnou počáteční šikanu; 

     (b) celková léčba pro řešení prvních dvou stadií šikanování, RTP – Rámcový 

         třídní program. 

(2) Scénáře, kdy potřebuje škola pomoc zvenku 
     (c) první pomoc pro komplikovanou počáteční šikanu;  

     (d) první pomoc (krizové scénáře) pro obyčejnou pokročilou šikanu; 

     (e) první pomoc (krizové scénáře) pro komplikovanou pokročilou šikanu, patří  

          sem např. výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynčování; 

     (f) celková léčba pro třetí stadium šikanování s běţnou i komplikovanou formou. 

 

 

Dva scénáře pro každou školu 

 

Pro školu jsou určeny následující dva scénáře. První je určen pro řešení počáteční obyčejné 

šikany. Důvodem je fakt, ţe těchto obyčejných počátečních šikan je nejvíce a tvoří obrovské 

podhoubí pro rozbujení pokročilých a neobvyklých šikan. Druhý scénář je určený k řešení 

výbuchu skupinového násilí, tzv. školního lynčování. V tomto případě nelze čekat na 

odborníka-specialistu, protoţe je oběť ohroţena bezprostředně na zdraví a později je většinou 

nemoţné případ vyšetřit. Škola proto nejprve zakročí sama, vyřeší akutní problém a později 

jej řeší za pomoci odborníka. 

 

(1) Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu (Kolář, 2011) 
1. odhad závaţnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany; 
2. rozhovor s informátory a oběťmi; 
3. nalezení vhodných svědků; 
4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů a 

svědků, hrubou chybou je konfrontace oběti s agresory); 
5. ochrana oběti; 
6. předběţná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovoru: 

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;  
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10. třídní schůzka; 
11. práce s celou třídou. 

 

(Komentář k jednotlivým krokům viz metodické doporučení nebo kniha Nová cesta 
k léčbě šikany - Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.) 

 

(2) Základní krizový scénář pro výbuch pokročilé šikany – Poplachový plán pro tzv. 

školní lynčování (Kolář, 2011)  

 

A. První (alarmující) kroky pomoci 

1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závaţnosti 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 – navázáni 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. Léčba 

11. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny. 

 

(Komentář k jednotlivým krokům viz metodické doporučení nebo kniha Nová cesta k léčbě 

šikany - Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.) 

 

 

Nápravná opatření 
 
(1) Škola má k dispozici pro zastavení násilí agresorů běţná, ale i mimořádná nápravná 
opatření.  

 výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy 
 sníţení známky z chování; 
 převedení do jiné třídy (je třeba individuálně posoudit efektivitu tohoto opatření, aby 

nedošlo k přesunutí šikany do nového prostředí a podmínek); 
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 ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení 

střediska výchovné péče, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt 

ţáka v diagnostickém ústavu; 

 ředitel školy podá návrh orgánu sociálně-právní ochrany dítěte k zahájení práce s 

rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběţného opatření či ústavní 

výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu; 

 

(2) 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 PPP, 

SVP nebo jiných odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů, 

případně převedení do jiné třídy.  

 

(3) Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je 

nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíţeli, ale nezasáhli (mlčící většina či 

menšina) apod. 

 

 
6. Primární prevence v třídních hodinách 

 

Třídní učitelé sledují vztahy ve třídě, podílí se na rozvoji pozitivních vztahů mezi ţáky a na 

zlepšení třídního klimatu.  

Kaţdá třída na začátku školního roku vypracuje svá „ Pravidla třídy „ a řídí se jimi. 

Ţáci jsou poučeni o tom, co je a co není šikana, na koho se mají obrátit, mají-li na šikanu 

podezření (třídní učitel, metodik prevence, výchovný poradce). 

 

 

7. Primární prevence ve výuce 

 

Téma prevence šikanování je zapracováno do jednotlivých předmětů (člověk a společnost, 

prvouka, výchova k občanství, výchova ke zdraví, tělesná výchova, výtvarná výchova). 

Učitelé se soustřeďují na rozvíjení pozitivních vztahů mezi ţáky, pracují s pravidly třídy a 

dynamikou třídního kolektivu, spoluvytvářejí bezpečné prostředí školy. 

 

 

8. Primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování 

 

Základní škola provádí prevenci o přestávkách a při všech činnostech organizovaných školou 

(exkurze, výlety, vycházky,krouţky,školní druţina ) . 

Ţáci mají moţnost vyuţívat schránku důvěry (na dveřích výchovné poradkyně). 

 

 

9. Ochranný režim¨ 

 

Školní řád stanoví pravidla chování ve škole, zakazuje násilí ţáků vůči spoluţákům a stanoví 

způsob potrestání. 

Poučení ţáků v dané oblasti třídními učiteli a učiteli ve vhodných předmětech. 

V souladu s pracovním řádem zajistit zvýšený a kvalitní dohled pedagogů o přestávkách, před 

začátkem vyučování, a to hlavně v prostorách kde by k šikanování mohlo docházet. 
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10. Spolupráce s rodiči 

 

Rodiče jsou seznámeni s nekompromisním bojem školy proti šikaně, na webových stránkách 

školy, informováni na třídních schůzkách. 

Rodiče jsou průběţně seznamování s aktivitami Základní školy na webových stránkách školy. 

Spolupráce se zástupci rodičů ve Školské radě. 

Pravidelné schůzky s rodiči a moţnost kontaktovat kohokoli z pedagogických pracovníků ve 

škole po předchozí domluvě. 

 

 

11. Školní poradenské služby 

 

výchovná poradkyně        – konzultační hodiny po domluvě 

školní metodik prevence  – konzultační hodiny po domluvě 

 

 

12.Spolupráce se specializovanými zařízeními 

 

     Při předcházení případům šikany spolupracovat s institucemi: 

 v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné 

péče, speciálně pedagogickými centry, 

 v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, 

psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, 

včetně individuální a rodinné terapie,  

 v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální 

prevence (moţnost vstupovat do kaţdého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými 

stranami, s rodinou) 

 

13. Vztahy se školami v okolí 

Domluva ředitelů na spolupráci při řešení šikany. 

Předávání informací o problémových ţácích při přechodu na jinou školu. 

 

Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne 22.ledna2014. 

V Praze 20. ledna2014                                                                         Ing. Dagmar Votavová  
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Příloha – úkoly pro pracovníky: 
 
1. Ředitel školy 

a)   Podporuje pozitivní vzájemné vztahy mezi ţáky a učiteli. 

b) Zajistí vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) v akreditovaných 

kurzech k problematice šikanování. 

c)  Zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad ţáky, zaměří 

se na prostory, kde k šikanování jiţ došlo nebo kde by k němu mohlo docházet. 

d)  Zajistí, aby pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky šikanování, a to 

jak pro jeho oběti a pachatele, tak i pro celý školní kolektiv. Za zvlášť nebezpečnou je třeba 

povaţovat tendenci podceňovat počáteční projevy šikanování. 

e)  Ve školním řádu jasně stanoví pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení. 

f)  Zajistí, aby s krizovým plánem byli vţdy na začátku školního roku prokazatelně seznámeni 

ţáci (přiměřeně jejich věku) a jejich zákonní zástupci. 

g) Zajistí formy spolupráce s dalšími institucemi při řešení šikany (pedagogicko-

psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany 

dítěte, Policií ČR). 

h)   Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu vlastními silami nebo zda škola potřebuje 

pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a Policií ČR.   

ch) V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat péči 

pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického 

centra nebo dalších odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. 

i) V mimořádných případech doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového 

oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt ţáka v místně 

příslušném diagnostickém ústavu. 

j)  Zajistí informování dotčených rodičů o vyšetřování šikany. 
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k) Dojde-li k závaţnějšímu případu šikanování nebo při podezření, ţe šikanování naplnilo 

skutkovou podstatu trestného činu (provinění) oznámí tuto skutečnost Policii ČR. 

l) Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohroţují bezpečí a zdraví 

ţáka. Pokud ţák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, zahájí 

spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu. 

m) V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na 

vyšetřování šikany dle jeho pokynů 

n)  Informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, které řídí. 

 

2. Pedagogický pracovník 

a) Seznámí se s charakteristikou šikanování a projevy šikanování. 

b) Zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících 

aktivit, a současně vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku 

rizikového chování (sociálně patologických jevů). 

c) Předchází šikanování mezi ţáky, projevy šikanování neprodleně řeší a kaţdé jeho oběti 

poskytne okamţitou pomoc. 

d)  Rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince. 

e)  Vede důsledně a systematicky ţáky k osvojování norem mezilidských vztahů zaloţených 

na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu ţáka. Pomáhá rozvíjet 

pozitivní mezilidské vztahy a úctu k ţivotu druhého člověka. 

f)  Zajistí dodrţování školního řádu, kde budou jasně stanovena pravidla chování včetně 

sankcí za jejich porušení. 

g)  Bude znát metody vyšetřování šikanování pro počáteční šikanu i pokročilou formu šikany. 

h)  Bude dodrţovat výchovná opatření v klasifikačním řádu při potrestání agresorů. 

ch) Bude dodrţovat v souladu s pracovním řádem dohled nad ţáky, zaměří se na prostory, kde 

k šikanování jiţ došlo nebo kde by k němu mohlo docházet. 
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i)  Bude se podílet na realizaci Programu proti šikanování (součást Minimálního 

preventivního programu), zejména na krizovém plánu, který eliminuje či minimalizuje škody 

v případě, ţe k šikanování ve školním prostředí dojde. 

j)  Informují-li rodiče o podezření na šikanování, zahájí okamţitě vyšetřování šikany, 

spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem, informuje ředitele školy. 

k)  Má-li podezření na šikanování, zahájí okamţitě vyšetřování šikany, spolupracuje 

s metodikem prevence a výchovným poradcem, informuje ředitele školy. 

l)  V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy, spolupodílí se 

na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy. 

m)  Informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případech, ţe se podezření 

neprokáţe. 

3. Třídní učitel 

a) Seznámí se s charakteristikou šikanování a projevy šikanování. 

b)  Zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících 

aktivit, a současně vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku 

rizikového chování (sociálně patologických jevů). 

c)  Předchází šikanování mezi ţáky, projevy šikanování neprodleně řeší a kaţdé jeho oběti 

poskytne okamţitou pomoc. 

d) Rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odp. jedince. 

e)  Vede důsledně a systematicky ţáky k osvojování norem mezilidských vztahů zaloţených 

na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu ţáka. Pomáhá rozvíjet 

pozitivní mezilidské vztahy a úctu k ţivotu druhého člověka. 

f)  Zajistí dodrţování školního řádu, kde budou jasně stanovena pravidla chování včetně 

sankcí za jejich porušení. 

g) Bude znát metody vyšetřování šikanování pro počáteční šikanu i pokročilou formu šikany. 

h)  Vytváří dobré vztahy uvnitř třídního kolektivu, zabývá se vztahy v třídním kolektivu. 
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ch) Vytváří pocit bezpečí kaţdého jedince a jeho začlenění do třídního kolektivu a vytváří 

dobré sociální klima třídy. 

i)  Posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech ţáků do aktivit třídy. 

j)  Bude dodrţovat v souladu s pracovním řádem dohled nad ţáky, zaměří se na prostory, kde 

k šikanování jiţ došlo nebo kde by k němu mohlo docházet. 

k)  Bude se podílet na realizaci Programu proti šikanování (součást Minimálního 

preventivního programu), zejména na krizovém plánu, který eliminuje či minimalizuje škody 

v případě, ţe k šikanování ve školním prostředí dojde. 

l)  Zajistí, aby ţáci byli seznámeni s negativními důsledky šikanování, a to jak pro jeho oběti 

a pachatele, tak i pro celý třídní kolektiv. Za zvlášť nebezpečnou je třeba povaţovat tendenci 

podceňovat počáteční projevy šikanování. 

m)  Seznámí prokazatelně s krizovým plánem vţdy na začátku školního roku ţáky (přiměřeně 

jejich věku) a jejich zákonné zástupce. 

n) Bude dodrţovat výchovná opatření v klasifikačním řádu při potrestání agresorů. 

o)  Informují-li rodiče o podezření na šikanování, zahájí okamţitě vyšetřování šikany, 

spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem, informuje ředitele školy. 

p)  Má-li podezření na šikanování, zahájí okamţitě vyšetřování šikany, spolupracuje 

s metodikem prevence a výchovným poradcem, informuje ředitele školy. 

q)  V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy, spolupodílí se 

na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy. 

r)  Informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případech, ţe se podezření 

neprokáţe. 

s)  Informuje dotčené rodiče o vyšetřování šikany. 

4. Školní metodik prevence a výchovný poradce 

a) Seznámí se s charakteristikou šikanování a projevy šikanování. 
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b)  Zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících 

aktivit, a současně vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku 

rizikového chování (sociálně patologických jevů). 

c)  Předchází šikanování mezi ţáky, projevy šikanování neprodleně řeší a kaţdé jeho oběti 

poskytne okamţitou pomoc. 

d)  Rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince. 

e)  Vede důsledně a systematicky ţáky k osvojování norem mezilidských vztahů zaloţených 

na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu ţáka. Pomáhá rozvíjet 

pozitivní mezilidské vztahy a úctu k ţivotu druhého člověka. 

f)  Zajistí dodrţování školního řádu, kde budou jasně stanovena pravidla chování včetně 

sankcí za jejich porušení. 

g)  Bude znát metody vyšetřování šikanování pro počáteční šikanu i pokročilou formu šikany. 

h)  Bude dodrţovat v souladu s pracovním řádem dohled nad ţáky, zaměří se na prostory, kde 

k šikanování jiţ došlo nebo kde by k němu mohlo docházet. 

ch) Bude se podílet na realizaci Programu proti šikanování (součást Minimálního 

preventivního programu), zejména na krizovém plánu, který eliminuje či minimalizuje škody 

v případě, ţe k šikanování ve školním prostředí dojde. 

i)  Informují-li rodiče o podezření na šikanování, zahájí okamţitě vyšetřování šikany, 

spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem, informuje ředitele školy. 

j)  Má-li podezření na šikanování, zahájí okamţitě vyšetřování šikany a informuje ředitele 

školy. 

k) V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy, spolupodílí se 

na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy. 

l)  Informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případech, ţe se podezření 

neprokáţe. 
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Příloha: informace pro rodiče 
 
Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky 

 Č.j. 22294/2013-1 

 

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje výchovu a vzdělávání žáků. 

Její zákeřnost spočívá v tom, že často zůstává dlouhodobě skrytá a může u jejích obětí docházet 

k závažným psychickým traumatům s dlouhodobými následky. Proto je v zájmu rodičů i školy, aby 

znali základní informace k prevenci a uměli tento specifický problém řešit. 

  

Charakteristika šikanování 

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, 

případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem 

nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou 

bránit. Ne každý konflikt ve škole musí mít charakter šikanování, důležitým znakem je právě cílenost a 

opakovanost. 

 

Podoby šikanování 

1. přímá podoba šikany: 

- fyzické útoky v podobě bití  

- vydírání  

- loupeže  

- poškozování věcí  

- slovní útoky v podobě nadávek  

- pomluvy  

- vyhrožování 
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- ponižování 

- sexuální obtěžování až zneužívání 

- kyberšikana prostřednictvím elektronické komunikace (útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, 

vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod.) 

2. nepřímá podoba šikany 

- demonstrativní přehlížení 

- ignorování žáka či žáků 

  

Postup rodičů při podezření na šikanování 

Odhalení šikany bývá obtížné, proto je nesmírně důležitá spolupráce s rodiči. Postup by měl 

být následující: 

1. Rodiče informují o podezření na šikanování třídního učitele popřípadě dalšího pedagogického 

pracovníka, při jehož hodinách nebo dohledu nad žáky k šikaně dochází. 

2. Nejsou-li podezření na projevy šikany bezodkladně a uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických 

pracovníků včetně metodika prevence či výchovného poradce, obrátí se rodiče s informací na ředitele 

školy. 

3. V případech prokazatelných projevů šikany se rodiče přímo obrátí s informací na ředitele školy. 

4. Jsou-li rodiče přesvědčeni, že postupuje škola při řešení šikanování nedostatečně, je možné jednat 

v této záležitosti se zřizovatelem školy nebo podat stížnost na školu České školní inspekci. Stížnost lze 

podat písemně, osobně nebo v elektronické podobě a je možné ji adresovat příslušnému 

inspektorátu ČŠI. Stížnost je možno podat i na ústředí tzn. na adresu: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 

5, resp. elektronicky na adresu posta@csicr.cz. 

 

Možné příznaky šikanování: 

- Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. 

- Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod. 

mailto:posta@csicr.cz
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- 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 na ně. 

- Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. 

Odmítá svěřit se 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 agresívní 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. 
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