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PPRROOGGRRAAMM  PPRROOTTII  ŠŠIIKKAANNOOVVÁÁNNÍÍ    

  
Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního 

programu ZŠ a MŠ Veřovice, Veřovice 276, 74273 pro školní rok 2019/2020 

 

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit 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. Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje 

základní výchovné a vzdělávací cíle školy. Šikana je zvlášť zákeřná, protože často zůstává 

dlouho skrytá. 

Vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je 

potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření dobrých 

vztahů uvnitř třídních kolektivů, zabývat se jimi ještě před vznikem šikanování. Na prevenci 

šikany i při řešení jednotlivých případů by měli spolupracovat pedagogičtí pracovníci podle 

předem dohodnutých postupů. 

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

je zaměřit se na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách, a to bez ohledu na to, zda 

tam k projevům šikany již došlo či ne. Tento krizový plán eliminuje či minimalizuje škody 

v případě, že k šikanování ve školním prostředí dojde. 

Jednou z nejčastějších forem šikany je také elektronická šikana, tj. kyberšikana, která 

může mít podobu např. zakládání falešných profilů na jméno žáka či učitele, 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 
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úkolem musí být zmapování konkrétního případu, které škole pomůže rozhodnout se pro 

správný postup řešení. 

Co ještě není a co už je šikana 

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. 

 

Každý pedagogický pracovník na naší škole vede důsledně a systematicky žáky 

k osvojování norem mezilidských vztahů založených na principech respektujících 

individualitu žáka a rozvíjí pozitivní mezilidské vztahy a jednání s právními normami a 

důrazem na odpovědnost jedince. 

 

Krizový plán pro řešení šikanování 

 

Na začátku roku jsou žáci seznámení se školním řádem třídním učitelem. Součástí 

tohoto poučení je i problematika šikany. Třídní učitelé žákům vysvětlí náplň a práce 

výchovného poradce, školního metodika prevence, jak se na ně může obrátit. Žáci jsou 

seznámení s tím, jak šikanu poznají a v případě pomoci se mají obrátit na třídního učitele, 

školního metodika prevence či výchovného poradce. Žáci jsou také informování o možnosti 

požití schránky důvěry a pravidlech jejího užívání. Během roku probíhají průběžně na I. i II. 

stupni třídnické hodiny, kde mohou učitelé reagovat na vzniklou situaci ve škole. 

Zákonní zástupci jsou na první třídní schůzce s danou problematikou seznámení. 

Taktéž s náplní výchovného poradce a školního metodika prevence. Kdykoli po domluvě či 

v rámci konzultačních hodin mohou vyhledat metodika prevence či výchovnou poradkyni. 

Zákonní zástupci podepisují účast na třídních schůzkách. 
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1. Řešení šikany v počátečním stádiu 

1) Rozhovor s informátory a oběťmi – vytvoření vnějšího obrazu šikanování 

2) Nalezení vhodných svědků 

3) Individuální, případně konfrontační rozhovor se svědky 

4) Ochrana oběti 

5) Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 

6) Výchovná komise 

7) Rozhovor s rodiči oběti 

8) Práce s celou třídou 

9) Na nejbližší pedagogické radě informovat pedagogický sbor  

zodpovídá: třídní učitel, ŠMP, výchovný poradce, vedení 

(Situace, které škola zvládne řešit vlastními silami. Do této skupiny patří postupy pro 

počáteční stadia šikanování a rámcový třídní program pro řešení zárodečného stadia 

šikanování.) 

 

 

2. Řešení šikany v pokročilém stádiu 

1) Překonání šoku pedagogických pracovníků, bezprostřední ochrana oběti 

2) Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu řešení, informování 

vedení školy  

3) Zabránit domluvě agresorů 

4) Nahlášení policii, navázáni kontaktu se specialistou na šikanování  

5) Informovat rodiče 

6) Vlastní vyšetřování  

7) Projednání na výchovné komisi, účast zákonného zástupce i žáka-agresora, přijetí 

výchovného opatření, doporučení zákonným zástupcům vyhledat odborníka  

8) Podat informace žákům konkrétní třídy  

9) Svolat mimořádnou třídní schůzku, informovat rodiče ostatních žáků 

10) Kontaktovat odborné pracovníky z PPP nebo dalších neziskových organizací pro 

práci se třídou  

11) Na nejbližší pedagogické radě informovat pedagogický sbor  

12) V dalším časovém období pracovat s danou třídou, informovat pedagogickou radu  

zodpovídá: třídní učitel, ŠMP, výchovný poradce, vedení 
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3. Krizový scénář řešení šikany učitele 

 

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

pomoc ostatních - ředitele školy, školního metodika prevence nebo kolegy, ke kterému 

má důvěru. 

2) Pedagog může vnímat situaci, kdy je šikanován jako stigma, pociťuje stud a selhání, 

což mu může bránit vyhledat pomoc u kolegů, vedení školy nebo ve svém okolí. 

Všichni učitelé proto znají možnost kontaktovat linku bezpečí. 

3) Šetření dané situace proběhne stejně jako v bodě I. 

4) Škola musí zajistit bezpečí pro pedagoga a řešit vzniklou situaci se žáky, rodiči a 

ostatními pedagogy. V případě potřeby zajistí vedení školy učiteli chráněné prostředí - 

dočasně agresora přeřadí do jiné třídy, případně zajistí přítomnost druhé osoby (ped. 

asistenta) ve třídě. 

5) Šikana učitele může být traumatickým zážitkem nejen pro daného pedagoga, ale také 

pro svědky, kolegy nebo žáky ve třídě, ředitel školy nabídne nebo zajistí odbornou 

pomoc psychologa a podporu všem.  

6) Šikana pedagoga bývá často spojena s šikanou mezi žáky. Pro třídu, ve které se šikana 

odehrála, zajistí škola odborný program k řešení šikany za účelem znovunastolení 

bezpečí ve třídě (program selektivní nebo indikované primární prevence). 

 

 

Tento dokument je otevřený, v průběhu roku s ním pracujeme, případně ho doplňujeme. 

 

 

 

Organizace a odborníci, kteří se budou podílet na prevenci SPJ a řešení šikany 

 

Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, e-mail) 

MěÚ - OSPOD Ing. Anna Hrachovcová -  

vedoucí  

 

 

556 833 170  

anna.hrachovcova@mufrenstat.cz 

 Svatoslava Nová, 

Dis 

 

556 833 180  

svatava.nova@mufrenstat.cz 

 Gabriela 

Mechlová, DiS 

 

556 833 173  

gabriela.mechlova@mufrenstat.cz 
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 Bronislava 

Papáková 

 

556 833 179  

bronislava.papakova@mufrenstat.cz 

 Olga Šindlerová 556 833 175  

olga.sindlerova@mufrenstat.cz 

Policie ČR por.Mgr. Petr 

Gřes 

nprap. Zbyněk Tomšík 

Nový Jičín 

tisknj@mvcr.cz 

PPP Nový Jičín PhDr. Pavel Letý 556 771 140 

ompa@pppnj.cz 

Centrum nové naděje  Frýdek- Místek 

558 629 223 

cnnfm@cnnfm.cz 

 

 

 

Preventivní aktivity zaměřené specificky proti vzniku šikanování 

 

 - třídnické hodiny 

 - okamžité řešení všech problémů, hledání možných řešení žáky 

 - stanovení pravidel chování ve třídě a důslednost jejich dodržování 

 - aktivity v předmětu OSV (osobnostní a sociální výchova), dramatizace, hraní rolí 

 - komunitní kruh 

- časté zapojování skupinové práce a práce ve dvojicích, střídání skupin, oceňování,       

vstřícné komunikace a dobré spolupráce 

 - modelové situace, prožitkové aktivity 

 - hodnocení a sebehodnocení 

 - projektové dny – spolupráce napříč ročníky 

 - projekty v předmětu Občanská výchova (2. stupeň) 

 - předmět Člověk a svět na 1. stupni 

     - dle možností zajišťovat celou řadu besed, preventivních programů, exkurzí  

      - podporovat různé celoškolní soutěže – výtvarné, sportovní, vědomostní,…  

(viz Minimální preventivní program 2019/2020) 
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Zajištění vzdělání pedagogických a nepedagogických pracovníků v problematice 

šikanování 

 

Podle nabídky vzdělávacích zařízení a aktuální poptávky učitelského sboru v průběhu  

školního roku. 

Vzdělávání poskytuje např. Minimalizace šikany (www.minimalizacešikany), Fakta 

www.fakta.cz, KVIC Nový Jičín www.kvic.cz, Institut pro další vzělávání, o.p.s. 

 

 

 

 

Ve Veřovicích 26. září 2019    Mgr. Karolina Guzdková 
 

http://www.minimalizacešikany/
http://www.fakta.cz/
http://www.kvic.cz/

