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1. Úvod 

 
Program proti šikanování vychází z metodického pokynu ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi 

žáky škol a školských zařízení. Je součástí Preventivního programu 

školy a měli by se s ním seznámit pracovníci školy. 

S programem budou také seznámeni žáci na třídnických hodinách a 

jejich zákonní zástupci na třídních schůzkách. 

Součástí programu jsou základní informace o šikaně, opatření 

k prevenci šikany a krizový plán při výskytu šikany ve škole. 

Škola je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví v průběhu 

vyučování a předcházet vzniku rizikového chování. 

Každý pedagog musí šikaně předcházet a její projevy neprodleně řešit. 

 

2. Definice pojmu šikana 

 
Šikana označuje fyzické a psychické omezování či týrání jedince 

v kolektivu. 

Šikana je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit, 

ponižovat nebo zastrašovat jiného člověka. Šikanování je druhem 

týrání, které posiluje pocit moci nad obětí. Oběť bývá silnějším 

jedincem nebo skupinou lidí donucena pod hrozbou násilí k jednání, 

které ji ponižuje nebo jinak traumatizuje. 

Varianty šikany jsou různé, stejně jako metody, kterými je prováděna. 

Zpravidla má agresor nad obětí fyzickou či početní povahu. 

 

3. Analýza současné situace 

 
Pracovníci školy se snaží sledovat chování žáků v různých situacích. 

V rámci Preventivního programu školy připravujeme programy 

zaměřené na mezilidské vztahy a šikanu jako takovou. Důležitá je 

každodenní cílená práce se třídou a s jednotlivci. Vyučující jsou 

zapojeni do školních dozorů, kdy se snažíme eliminovat možnost 

agrese a šikany. 

 

 



 

4. Podezření ze šikanování – ve škole 

 
- žák je o přestávkách sám, do třídy chodí těsně před zvoněním 

- vyhledává blízkost učitelů 

- jeho prospěch se zhoršuje, často chybí z nejasných důvodů 

- nemá v pořádku školní potřeby – poškozené, rozházené 

- objevují se na jeho těle modřiny, zranění 

- je nejistý a ustrašení při projevu před třídou 

- zdráhá se mluvit o sobě, nechce vyjadřovat své názory 

- posměšné poznámky na adresu žáka 

- kritika žáka, výtky na jeho adresu 

- příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků 

- honění, strkání, rvačky, které oběť neoplácí 

 

5. Varovné signály pro rodiče 

  
- za dítětem nepřichází domů spolužáci 

- dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas 

- nechce chodit do školy, odkládá odchod z domova 

- prosí o dovoz či odvoz ze školy 

- chodí ze školy hladové 

- usíná s pláčem, má neklidný spánek 

- dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně 

- bývá doma smutné, objevují se výkyvy nálad, odmítá se svěřit 

- dítě žádá o peníze, případně je doma krade 

- často hlásí ztrátu osobních věcí 

- je často agresivní k sourozencům, projevuje zlobu vůči rodičům 

- stěžuje si na bolest hlavy, břicha, snaží se zůstat doma 

- zdržuje se doma víc, než mělo ve zvyku 

 

 

 

 

 

 



 

6. Řešení šikany 

 
U každého dítěte se mohou objevit příznaky, které budou nasvědčovat, 

že by mohlo jít o šikanování. Pokud dítě přijde samo a svěří se nám se 

svým problémem – je třeba ho povzbudit a rozptýlit jeho obavy, že 

žaluje. Vyzvedneme jeho sílu a odvahu sdělit tyto skutečnosti. 

Utvrdíme ho, že nám může důvěřovat, že jeho sdělení bereme vážně a 

budeme to řešit. Je třeba rozlišit klukoviny od skutečné šikany. 

 Řešení bude probíhat ve sborovně za přítomnosti metodika prevence, 

výchovného poradce, třídního učitele a ředitelky školy. Ta dále 

informuje OSPOD, případně Policii ČR, či další orgány (PPP…). 

Okamžitá ochrana oběti – žák bude umístěn do prostoru kanceláře 

zástupce ředitelky, popřípadě do sborovny, kde bude pod dohledem 

vyučujícího, který určí zástupkyně ředitelky. Budou kontaktováni 

rodiče, aby si dítě vyzvedli a domluvili se na dalším postupu. Kontakt 

na rodiče nalezneme v katalogu, který je umístěn u zástupce ředitelky 

nebo v systému Bakalář, kam má přístup každý vyučující. 

Postup řešení: 

- rozhovory s těmi, kteří na šikanování upozornili a oběťmi 

- nalezení svědků 

- individuální pohovory se svědky (nikdy konfrontace oběti a 

agresora) 

- sběr informací od ostatních učitelů 

- rozhovor s agresory 

- zajištění ochrany oběti (např. zatelefonování rodičům a žáka jim 

předat) 

- rozhovor s rodiči oběti 

- závěrečné vyhodnocení a udělení kázeňských přestupků 

- práce s celou třídou 

- po vyřešení nepovažujeme šikanu za ukončenou, dále oběti i 

agresory dlouhodobě sledujeme 

 

 

 

 

 



Ředitelka svolá mimořádnou schůzi, seznámí učitele s okolnostmi 

vzniku a vyšetřování případu. Přednese návrh na výchovná opatření a 

na způsob práce s klimatem třídy. O výchovném opatření nechá 

hlasovat a vyhotovit zápis s domluveným postupem (monitoring 

chování, zvýšený dozor….). 

Individuální schůzky s rodiči – je třeba jednat s rodiči obětí a agresorů 

odděleně. Jednání se zúčastní ředitelka, VP, ŠMP, TU. Je vhodná 

přítomnost obou rodičů projednávaných dětí. Ti jsou seznámeni 

s případem a opatřeními, která škola přijme. Obě strany podepíší zápis 

z jednání. 

 

7. Prevence šikany 

 
Šikanování mezi dětmi nesmíme podceňovat. Dochází k němu v době, 

kdy se osobnost agresora teprve vytváří. Její přehlížení a tolerance 

může vyústit v násilí mnohem většího rozsahu. 

Každý pedagog je odpovědný za příznivé klima ve třídě. 

Preventivní opatření: 

- podporovat rozvíjení pozitivních vztahů mezi dětmi 

- vést děti k sebedůvěře, odpovědnosti, komunikaci 

- respektovat práva žáků, zároveň vést k plnění povinností 

- podporovat důvěru mezi žáky a pedagogy 

- informovat děti i rodiče na koho se mají obrátit při problémech – 

TU, VP, ŠMP, vedení školy, schránka důvěry, linka důvěry…. 

- včasné podchycení náznaků agrese, násilí 

- prevence ve výuce – vysvětlit žákům pojem šikana - školní 

výlety, třídnické hodiny, adaptační kurzy… 

- spolupráce s rodiči 

- jasné vymezení pravidel ve Školním řádu 

- TU sledují chování žáků 

- žáci mohou využívat schránku důvěry 
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