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ZŠ Zaječice       Školní program proti šikanování 

 

Poznámka: 

Školní program proti šikanování je nedílnou součástí ŠPP při ZŠ Zaječice. 

 

 

 

Vnější charakteristika šikanování: 

1. 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. 

Zahrnuje jak fyzické útoky např. v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní 

v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako 

demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Rovněž se 

může realizovat prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. 

2. Kyberšikana je jednou z forem psychické šikany. Je to zneužití ICT (informačních a komunikačních 

technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho 

záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je 

oběť napadána útočníkem nebo útočníky. 

3. Kyberšikanou není oprávněná kritika na internetu bez zlého úmyslu, bez nadávek a ponižování. 

Termínem kyberšikana neoznačujeme rovněž vzájemné internetové psychické násilí a ani věcný 

konflikt (i opakovaný) mezi rovnocennými partnery. 

4. Za šikanování se nepovažuje škádlení a agrese, která nemá znaky šikanování (opakování, záměrnost 

atd.). Například, když se tzv. „poperou“ dva přibližně stejně silní žáci kvůli dívce, která se jim oběma 

líbí, nejde o šikanování, protože tu chybí nepoměr sil, kdy oběť se neumí nebo z různých příčin 

nemůže bránit. 

 

Projevy šikanování: 
 

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

agrese nebo prostředku týrání patří: 

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

✓ verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí 

informačních a komunikačních technologií); 
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✓ smíšená šikana, kombinace psychické a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy 

apod.). 

2. Podstatnou vlastností šikany je skrytost. Ta je dána tím, že často odhalení zejména pokročilé šikany 

brání z rozličných důvodů a pohnutek všichni účastníci vyšetřování včetně oběti. Z tohoto důvodů je 

důležité umět rozpoznat přímé a nepřímé signály šikany. 

 

Metody řešení šikany: 

A. Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu 

1. odhad závažnosti 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. předběžná 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 

zákonnými zástupci; 

8. třídní hodina:  

a) efekt metody usmíření; 

b) oznámení potrestání agresorů; 

9. rozhovor se zákonnými zástupci oběti;   

10. třídní schůzka; 

11. práce s celou třídou. 

 

B. Základní krizový scénář pro výbuch pokročilé šikany – Poplachový plán pro tzv. školní 

lynčování 

✓ První (alarmující) kroky pomoci: 

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

2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí. 

 

✓ 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); 
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6. oznámení na policii, paralelně – navázáni kontaktu se specialistou na šikanování, informace 

rodičům. 

 

✓ 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). 

 

C. Léčba 

1. Metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny. 

Pokročilé a komplikované šikany škola řeší ve spolupráci s odborníky z venku, zejména z PPP, SVP, 

orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR. 

 

D. Nápravná opatření 
 

1. Škola má k dispozici pro zastavení násilí agresorů běžná, ale i mimořádná nápravná opatření: 

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

✓ snížení známky z chování; 

✓ ředitel školy doporučí zákonným zástupcům dobrovolné umístění dítěte do pobytového 

oddělení střediska výchovné péče, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický 

pobyt žáka v diagnostickém ústavu; 

✓ ředitel školy 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; 

✓ škola umožní agresorovi individuální výchovný plán. 

2. Doporučuje se dále pracovat s agresorem (vedení k náhledu na vlastní chování, motivy apod.) i s 

obětí šikany. V případě potřeby škola doporučí zákonnému zástupci péči dítěte v PPP, SVP nebo 

jiných odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. 

3. 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) apod.  

 

Spolupráce se specializovanými institucemi 
 

Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce školy 

s dalšími institucemi a orgány zejména: 

✓ v resortu školství – s PPP, SVP, 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. 
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Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou 

podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy oznámí tuto skutečnost Policii ČR. 

Ředitel školy oznámí orgánu sociálně-právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a 

zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy 

zahájí spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu. 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci 
 

Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření záležitosti 

zodpovědný ředitel školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy, školního 

metodika prevence, a dalších pedagogických pracovníků, jaks rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. 

Při jednání se zákonnými zástupci dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na 

zachování důvěrnosti informací. Je nutné předem informovat zákonné zástupce o tom, co dělat v 

případě, když se dozvědí o šikanování. 

Seznámení žáků, zákonných zástupců a pedagogických s ŠPPŠ Program proti šikaně bude vyvěšen na 

stránkách školy skolazajecice.cz, dále pak u ředitele školy Mgr. Radka Machatého, a školní metodičky 

prevence Mgr. Ilony Cinkové. 

Žáci budou o programu informováni třídními učiteli v rámci hodin prvouky a přírodovědy. 

Celý učitelský sbor bude o ŠPPŠ informován na pedagogické poradě. 

Zákonní zástupci žáků budou seznámeni s ŠPPŠ v rámci třídních schůzek a při osobním jednání s 

třídním učitelem. Bude jim také třídními učiteli sděleno, že plné znění ŠPPŠ bude k dispozici na 

webových stránkách školy www.skolazajecice.cz.  

 

Závěrečná ustanovení 
 

a) Uložení směrnice se řídí spisovým řádem školy.  

b) Směrnice byla projednána na pedagogické radě 28. srpna 2020 

c) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen:  

   školní metodik prevence 

 

Vypracovala Mgr. Ilona Cinková školní metodik prevence 

Schválil Mgr. Radek Machatý ředitel školy 

 

V Zaječicích dne 28. srpna 2020 

 

       Mgr. Radek Machatý, ředitel školy 

http://www.skolazajecice.webnode.cz/
http://www.skolazajecice.webnode.cz/

