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Školní program proti šikanování 

Program je součástí MPP školy a je zpracován na základě Metodického pokynu ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení -č.j.: 

24246/2008-6 

 

1.   Cíl programu 

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

      Škola se zaměří na rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky ve třídách i mezi žáky a učiteli a to 

bez ohledu na to, zda tam k projevům šikany již došlo či ne. 

 

2.  Odpovědnost za plnění programu 

 na tvorbě a realizaci programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci 

 jeho koordinace je v kompetenci ŠMP 

 za realizaci a hodnocení je odpovědný ředitel školy 

       

3.  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 nebo skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších 

důvodů nemohou bránit. 

 

      Zahrnuje: 

 fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí 

 slovní útoky v podobě nadávek, pomluv vyhrožování či ponižování 

 sexuální obtěžování až zneužívání 

 kyberšikanu v podobě útoků pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů 

na internetové stránky, nedovoleného natáčení na video, na mobilní telefony 

 

      Nebezpečí působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, v dlouhodobosti a často i celoživotních 

následcích na duševním a tělesném zdraví oběti. 

 

4.  Projevy šikanování 

      Základní formy: 

 verbální šikana přímá, nepřímá – psychická šikana /součástí je i kyberšikana/ 

 fyzická šikana přímá, nepřímá /patří sem i krádeže a ničení majetku oběti/ 

 smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany /násilné a manipulativní příkazy/ 

      Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. 

 

5.  Prevence šikanování 

      Základem prevence šikanování a násilí ve škole je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi 

žáky, mezi žáky a učiteli. 

     Je nezbytně nutné vytvářet bezpečné prostředí a to znamená především: 
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 podporovat vzájemnou toleranci a solidaritu 

 podporovat vědomí sounáležitosti /kulturní vystoupení, adaptační pobyty, sportovní soutěže/ 

 posilovat a vytvářet podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy. 

 rozvíjet spolupráci mezi dětmi ve třídách i napříč ročníky a rozvíjet jejich vzájemný respekt 

a sebeúctu /celoškolní akce – Den dětí, Sportovní den, Prezentace projektů žáků 2. st. na 

1.stupni, Den vody, …./ 

 rozvíjet a posilovat jednání žáků v souladu s právními normami a s důrazem na právní 

odpovědnost jedince /věková hranice trestní zodpovědnosti/ 

 

6.  Odpovědnost školy 

      V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb. /školského zákona/ má škola 

jednoznačnou odpovědnost za žáky, je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků 

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 musí pedagogický pracovník šikanováním mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně 

řešit a každé jeho oběti poskytnou okamžitou pomoc. 

 

7.  Krizový plán 

     V případě, že k šikanování ve škole dojde, jsou rozpracované dva typy scénářů: 

1. První zahrnuje situace, kdy škola zvládne situaci řešit vlastními silami. Do této skupiny patří 

postupy pro počáteční stádia šikanování a rámcový třídní program pro řešení zárodečného 

stádia šikanování. 

2. Druhý zahrnuje situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a nezbytná její součinnost se 

specializovanými institucemi a policií. Sem patří řešení případů pokročilé a nestandartní 

šikany, například výbuchu skupinového násilí vůči oběti. 

 

7.1. Postup vyšetřování v případě, že jde o počáteční stádia šikanování – škola vyšetří 

        situaci vlastními silami 

        a) Pedagogický pracovník, který má podezření na šikanování, bude postupovat podle 

následujících pravidel: 

1. Konfrontuje svá pozorování s dalšími kolegy. 

2. Co nejdříve oznámí své podezření vedení školy, výchovnému poradci, ŠMP a konzultuje 

další postup. 

3. V soukromí vyslechne pověřený pracovník ve spolupráci s pracovníkem ŠPP více 

nezaujatých svědků, popřípadě konfrontuje svědky mezi sebou:  Zaměří se hlavně na 

následující otázky: 

 Kdo je obětí, případně kolik obětí je? 

 Kdo je agresorem, kolik agresorů je? Kdo z nich je iniciátor, kdo je aktivní účastník 

šikanování a kdo je obětí a kdo agresorem? 

 Co, kdy, kde a jak dělali agresoři obětem? 

 K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo? 

 Jak dlouho šikana trvá? 
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4. Ve spolupráci se ŠMP se spojí s rodiči případné oběti, konzultuje s nimi výskyt nepřímých 

znaků šikany. Požádá je o pomoc a spolupráci. 

5. Vyslechne oběť – citlivě, diskrétně, zaručí bezpečí a důvěrnost informací. Upozorní, že 

nebude problém řešit před celou třídou! 

6. Zajistí ochranu oběti šikany. 

7. Vyslechne agresory, případně konfrontuje agresory mezi sebou. Snaží se najít nejslabší 

článek, dovést je k přiznání či k vzájemnému obviňování. 

8. Požádá vedení školy o svolání výchovné komise /vedení školy, výchovný poradce, TU,   

ŠMP/, která na základě shromážděných informací posoudí, zda se jedná o šikanu a jaký je 

její stupeň závažnosti, navrhne další postup vůči obětem i agresorům i třídě jako celku. 

9. Seznámí rodiče agresora /pokud je nezletilý/ se situací, sdělí jim navrhovaná opatření a 

požádá je o spolupráci. Pokud odmítají, zváží oznámení na Policii ČR a orgánům sociálně 

právní ochrany dítěte. Pokud je agresor zletilý, jedná se pouze s ním. 

10. Seznámí rodiče oběti /pokud jde o nezletilého žáka/ se situací, domluví se na opatřeních 

k nápravě vzniklé situace. 

11. Vysvětlí nebezpečí a důsledky šikany ve třídě, oznámí potrestání viníků. Třídu nadále 

pozorně sleduje a konzultuje postup se ŠMP. 

   

b)  V případě, že šikanování oznámí rodiče, pracuje TU nebo ŠMP obdobně podle výše 

uvedených pravidel. Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné 

vyšetření záležitosti zodpovědný ředitel školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce 

vedení školy, pracovníků ŠPP a dalších pedagogických pracovníků jak s rodinou oběti, tak i 

s rodinou agresora /je-li nezletilý/. Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní 

přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací. 

 

   Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných 

činů či provinění /dále jen trestných činů/ 

 vydírání (§ 235) 

 omezování osobní svobody (§ 213) 

 útisku (§ 237) 

 ublížení na zdraví (221-224) 

 loupeže (§ 234) 

 násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci (zvláště § 197 a) 

 poškozování cizí věci (§ 257) 

 znásilnění (§ 241) 

 kuplířství (§ 204) apod. 

 

Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu 

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

trestného činu (§ 168, 167 trestního zákona). 
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Vymezení odpovědnosti 

Ředitel školy: 

 zajistí vzdělávání pracovníků v oblasti šikanování a sociálně patologických jevů obecně 

 zajistí, aby žáci a pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky 

šikanování 

 zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti násilného chování a sociálně 

patologických jevů obecně 

 zajistí, aby ve školním řádu byla jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za 

jejich porušení. 

 

Zástupce ředitele školy: 

 zajistí v souladu s pracovním řádem pedagogických pracovníků dohled nad žáky v době 

vyučování i při školních akcích 

 spolupracuje se ŠMP a TU při řešení krizových situacích 

 

ŠMP: 

 koordinuje plán proti šikanování 

 spolupracuje s TU a vedením školy při řešení krizových situacích 

 spolupracuje s okresním metodikem, Policií ČR, orgány sociálně právní ochrany dítěte 

 podílí se na prevenci sociálně patologických jevů 

 

Třídní učitelé: 

 na začátku školního roku informují žáky i rodiče, na koho se obrátit při problémech – 

TU, pracovníky ŠPP, vedení školy, linka důvěry například / linka bezpečí 800 155 555 

nebo 116 111- bezplatně z celé ČR/, pracovníci v PPP, orgány sociálně právní ochrany 

dítěte apod. 

 prokazatelně seznámí na začátku školního roku žáky i rodiče s programem proti šikaně 

 řeší okamžitě projevy sociálně patologického chování /ve spolupráci s výchovným 

poradcem a ŠMP/ 

 v průběhu školního roku na třídnických hodinách diskutují s žáky o slušném chování i 

pozitivních mezilidských vztazích 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci: 

 rozvíjejí pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka 

 vedou žáky k osvojení norem slušného chování 

 řeší okamžitě projevy sociálně patologického chování /ve spolupráci s pracovníky ŠPP a 

TU/ 

 jednají se žáky jako s partnery 

 udržují ovzduší důvěry mezi žáky a pedagogy 

 v kritických situacích dají jasně najevo, že špatné chování nelze tolerovat 

 nesmí být lhostejní k projevům agresivity 
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7.2.  Postup vyšetřování v případě, že jde o projev pokročilé a nestandardní šikany-škola 

požádá o pomoc odborníky zvenku 

Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo 

skutkovou podstatu trestného činu /provinění/, ředitel školy oznámí tuto skutečnost Policii ČR. 

Dále ředitel oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a 

zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin /provinění/ popřípadě opakovaně páchá přestupky, 

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

 

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

s dalšími institucemi a orgány. 

Zejména: 

 v resortu školství -  s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým 

centrem – Žďár nad Sázavou 

 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 v Novém Městě na Moravě, EZOP 

 

8.  Výchovná opatření 

 Doporučuje se dále pracovat s agresorem /jeho náhled na vlastní chování motivy, 

rodinné prostředí/. V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-

psychologické poradny, střediska výchovné péče nebo jiných odborníků – klinických 

psychoterapeutů nebo psychiatrů. 

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

nezbytné vypořádat se s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli /mlčící většina/. 

Další práce se třídou je v kompetenci TU, ŠMP nebo výchovného poradce. 

 

Další výchovná opatření vychází z platného znění dokumentů školy. 

 

9. Závěrečná ustanovení 

Školní program proti šikanování nabývá účinnosti dnem: 1. 5. 2011 

Zaměstnanci školy s ním byli seznámeni na provozní poradě dne:  26. 4. 2011 

Seznámení žáků se Školním programem proti šikanování bude zapsáno v třídních knihách do: 

31. 5. 2011 

Program je vyvěšen na webových stránkách školy. 

Školní program proti šikanování zpracoval:  

Mgr. Zdeněk Ptáček, 

metodik prevence 

V Novém Městě na Moravě dne 26. 4. 2011 

 

Mgr. Jan  Krakovič 

ředitel školy   


