
  MPP – prevence proti šikaně 
 

1.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. Povaha a 
provedení útoků pak určuje její závažnost. 
 
(3) Důležité znaky šikanování: záměrnost, cílenost, opakování (není podmínkou), nepoměr 
sil, bezmocnost oběti, nepříjemnost útoku, samoúčelnost agrese. 
 
(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 (podrobněji viz metodické doporučení). 
 
(5)  
a) 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.  
b) Od kyberšikany je potřeba odlišovat příbuzné fenomény, které jsou často s kyberšikanou 
provázány nebo se s ní částečně překrývají, nicméně samy o sobě označují jiný typ násilného 
chování. Patří mezi ně například happy slapping, sexting, hoax, spam, cyberstalking, flaming, 
phising (podrobněji viz metodické doporučení, příloha č. 7 - Kyberšikana). 
 

2. Odpovědnost za plnění programu: 
 

- na tvorbě i realizaci programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci 
- koordinace programu je v kompetenci ŠMP 
- za realizaci a hodnocení je odpovědná ředitelka školy 
 
1. Výchovný poradce 
 
Výchovná poradkyně úzce spolupracuje s metodikem prevence, v případě odhalení šikanování 
navrhuje opatření, svolání výchovné komise, vede individuální konzultace s dětmi, s 
rodiči,informuje o možnostech odborné péče a další pomoci (adresář sociálních služeb, linku 
bezpečí, apod.). Jedná se sociálním odborem. Konzultuje problémy s odbornými pracovišti – 
SPC,PPP. 



 
2. Metodik prevence 
 
Metodik prevence spoluvytváří Program proti šikanování, podílí se na jeho realizaci. 
Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vniklého problému dává podněty 
k možné nápravě. Spolupracuje se specializovanými institucemi a organizacemi, zejména s 
metodikem prevence v PPP. Předává informace týkající se diagnostiky a řešení šikany. Zajistí 
doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného chování a 
šikanování.  
 
3. Pedagogové 
 
Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle 
principů a metod v rámci koncepce školy. Třídní učitelé se podílí se na odhalování šikany a 
vyšetřování počáteční šikany. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy 
prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace. 
Pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky žáky a studenty k osvojování norem 
mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a 
individualitu žáka. Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého 
člověka. Všichni pedagogičtí pracovníci by měli vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru v 
třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce. Důležité 
aktivity školy nelze spojovat jen s určitým vyučovacím předmětem nebo skupinou předmětů. 
Vztahy a chování pedagogických i nepedagogických pracovníků vůči sobě a vůči žákům 
ovlivňují chování žáků. 
 
4. Ředitelka školy 
 
Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení 
vzájemného soužití ve škole. Svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, 
pedagogů, pracovníků orgánů péče o dítě, psychologů apod. Je odpovědný za systémové 
aktivity školy v oblasti prevence šikanování a násilí. Vychází přitom z komplexního pojetí 
preventivní strategie, která je ve smyslu Metodického pokynu k primární prevenci sociálně 
patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 20 
006/2007-51součástí Minimálního preventivního programu školy. Zajistí vzdělávání 
pracovníků (pedagogických i nepedagogických) v akreditovaných kurzech k problematice 
šikanování. Zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky 
zejména ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, mezi 
dopoledním a odpoledním vyučováním, podle potřeby při přecházení žáků mezi budovami 
školy, do zařízení školního stravování a do školní družiny. Především v prostorách, kde k 
šikanování již došlo nebo kde by k němu mohlo docházet. Zajistí, aby žáci i  pedagogičtí 
pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky šikanování, a to jak pro jeho oběti a 
pachatele, tak i pro celý třídní (školní) kolektiv. Za zvlášť nebezpečnou je třeba považovat 
tendenci podceňovat počáteční projevy šikanování. 
 
 
 
 
 
 



3. Postupy ZŠ Velký Ořechov  při výskytu šikanování 

Metody vyšetřování šikanování: 

A. Vyšetřování počáteční šikany  

1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 
2. Nalezení vhodných svědků. 
3. Individuální, případně konfrontační rozhovory 
    se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů). 
4. Zajištění ochrany obětem. 
5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 

B.Vyšetřování pokročilé šikany  

B. Pokročilá šikana s neobvyklou formou – výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. 
třídního lynčování, vyžaduje následující postup: 

1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. 
2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 
3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 
4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 
5. Nahlášení policii. 
6. Vlastní vyšetřování. 

1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. 
2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 
3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 
4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 
5. Nahlášení policii. 
6. Vlastní vyšetřování. 

Při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách škola spolupracuje s dalšími institucemi a 
orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, 
orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR. 

Výchovná opatření 

(1) S případným agresorem je nadále pracováno (jeho náhled na vlastní chování, motivy, 
rodinné prostředí). V případě potřeby je mu zprostředkována péče pedagogicko-
psychologické poradny, střediska výchovné péče nebo jiných odborníků – klinických 
psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. 

(2) Pro potrestání agresorů lze užít i následující běžná výchovná opatření: 

• Napomenutí, důtka třídního učitele, důtka ředitele,  

• Snížením stupně z chování. 



 
 (3) Pro nápravu situace ve skupině je nadále potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je 
nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina). 

4) V mimořádných případech se užijí další opatření:  

• Ředitelka  školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, 
případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném 
diagnostickém ústavu. 

 
• Ředitelka  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. 

 

Spolupráce školy s rodiči žáků 

                    Při podezření na šikanování žáka je nezbytná spolupráce vedení školy, třídního 
učitele, školního metodika prevence a dalších pedagogických pracovníků jak s rodinou 
agresora, tak s rodinou oběti. Nelze však předpokládat, že rodiče budou vždy hodnotit situace 
objektivně, proto se doporučuje upozornit je na to, aby si všímali možných příznaků šikany a 
nabídnout jim pomoc. Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a 
zejména na zachování důvěrnosti informací. Pokud se rodiče setkají s příznaky šikanování, 
měli by se poradit s třídním učitelem, školním metodikem prevence, ředitelem školy, popř. 
psychologem, etopedem nebo jiným specialistou. 

Spolupráce školy se specializovanými a ostatními institucemi 

   1. Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy, 
výchovného poradce nebo zástupce školy s dalšími institucemi a orgány, a to zejména ve 
zdravotnictví s pediatry, odbornými lékaři, psychiatrickou péčí, v oblasti soudnictví se soudci, 
obhájci a žalobci (také využívání alternativních trestů), v oblasti sociální péče s oddělením 
péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (možnost vstupovat do každého šetření, 
jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou). 

   2. Při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu, 
je ředitel školy povinen oznámit tuto skutečnost Policii ČR. 

   3. Škola je povinna bez zbytečného odkladu oznámit orgánu sociálně-právní ochrany 
skutečnosti, které ohrožují žáka(svěřence) nebo že žák(svěřenec) spáchal trestný čin, popř. 
opakovaně páchá přestupky. 

 

 

 



4. Prevence šikany 
     
                    V první řadě spočívá prevence v tom, že učitel má důsledně sledovat strategii 
založenou na podpoře outsiderů. Může si záměrně všímat dětí plachých, úzkostných, nějak 
handicapovaných, méně chápavých, méně výřečných, méně sympatických, izolovaných. 
Může využívat každé příležitosti k tomu, aby je povzbudil, dodal jim odvahy, posílil jejich 
sebevědomí, ujistil je, že jsou stejně hodnotné jako ti ostatní, aby jim dal příležitost v něčem 
vyniknout, zapojit je do nějaké společné činnosti, zapadnout lépe do kolektivu. 
                   Dalším dobrým stavebním kamenem prevence šikany je příjemná atmosféra ve 
škole, ve třídním kolektivu mezi žáky i mezi kantory. Přispět může nejvíce učitel jako 
autorita. V prostředí kde jsou vztahy založeny na partnerství, jsou vztahy určitým způsobem 
imunní, umožňují mít jiný názor, umožňují vzájemné přijetí, kooperaci, pomáhání si, 
porozumění. Způsob, jakým můžeme žáky těmto dovednostem učit, jsou především sociálně – 
psychologické hry, kde je důležitá interaktivní a prožitkový styl učení. V takovém prostředí se 
šikaně nedaří. 
                       K prevenci šikany patří ochrana dětí před vlivem mediálního násilí a 
pornografie, které snižují citlivost dětí ke kultuře, oslabují smysl pro kázeň atd. Omezení 
konzumu tohoto zboží není záležitostí pouze školy, ale hlavně rodiny. 
Účinnou součástí prevence proti šikaně je také dozor dospělých nad žáky. Tento způsob 
především snižuje počet příležitostí k šikaně. 
 
Součástí prevence šikany je primární prevence vedená v třídních hodinách, ve výuce  
a ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování. 
 
                                                                                                    Ing. Miriam Vandová 
                                                                                                   ( metodička  prevence ) 
 
 

 

 


