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Školní program proti šikanování vychází z následujících dokumentů: 

 

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve 

školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 

 

   Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školských  

       zařízeních. 

 

 

Tvorba a realizace: všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ Měřín 

 

Zodpovídá: ředitelka školy, Mgr. Iveta Hlávková 

 

Koordinace a sestavení: školní metodička prevence, Mgr. Iva Kolářová 

 

 

 

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 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.  Za šikanování se nepovažuje škádlení a agrese, která nemá znaky 

šikanování (opakování, záměrnost atd.). Například, když se tzv. „poperou“ dva přibližně stejně 

silní žáci. 

 

 

Odpovědnost školy chránit děti před šikanou 
 
  Škola má jednoznačnou odpovědnost za  svoje žáky. V souladu s ustanovením  

§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání  jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků 

a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro 

jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování. Z tohoto důvodu pedagogický 

pracovník šikanování mezi žáky předchází, jeho projevy neprodleně řeší a každé jeho oběti 

poskytne okamžitou pomoc.  

 

  Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech: 



 dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku nebo 

trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. Trestní oznámení je možné podat také na 

státní zastupitelství 

 dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo poskytování 

školských služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci jak 

žáka, který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí 

 škola ohlašuje orgánu sociálně právní ochrany dětí takové skutečnosti, které nasvědčují 

tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný nebo proto, že  ohrožuje 

svým chováním samo sebe  

 

  Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit děti před 

šikanou. Zahrnuje v sobě metody řešení a další opatření zaměřená přímo na nápravu šikanování. 

Navazuje na všeobecnou prevenci rizikového chování ve škole a tedy na školní MPP. 

 

 Ředitelka školy je orientována v metodice, organizaci a právní problematice šikanování a  

vytváří příznivé podmínky pro metodičku prevence vyškolenou v problematice na řešení šikany a 

iniciuje rozvíjení školního programu proti šikanování. 

 

 

Základní komponenty školy pro řešení šikany  
 
      1.  zmapování situace ve škole – analýza a evaluace  

      2.  motivování pedagogů pro účinnou prevenci i řešení šikany 

      3.  společné vzdělávání a supervize všech pedagogů v oblasti prevence šikany 

      4. ustanovení preventivního týmu (výchovné komise): ředitelka školy, zástupci třídních 

učitelů z 1. a 2. stupně,  školní metodička prevence, výchovná poradkyně 

5. společný postup při řešení šikanování (dva základní scénáře) 
6. primární prevence v třídních hodinách 
7. primární prevence ve výuce 
8. primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování 
9. ochranný režim (demokraticky vytvořený smysluplný školní řád, účinné dohledy učitelů) 
10. spolupráce s rodiči (seznámení s nekompromisním bojem školy proti šikaně na webových 

stránkách, pomocí informativního dopisu a při třídních schůzkách) 
11. školní poradenské služby poskytované výchovnou poradkyní a metodičkou prevence 
12. spolupráce se specializovanými zařízeními (PPP, SVP, orgán sociálně- právní ochrany dětí, 

Policie ČR, speciální pedagogové, psychologové, preventivní organizace Ponorka, pediatr) 
13. vztahy se školami v okolí (domluva ředitelů na spolupráci při řešení šikany, kdy se jí 

účastní žáci z různých škol). 

 

 

Postup řešení při výskytu šikany ve škole 
 

  Školní metodička prevence po konzultaci s preventivním týmem, na podkladě 

kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování rozhodne, zda řešení zvládne škola sama, 

nebo si povolá odborníka specialistu.  

Z tohoto důvodu má škola vypracované dva scénáře pro řešení šikany. 

  První scénář je určen pro řešení počáteční obyčejné šikany. Důvodem je fakt, že těchto 

obyčejných počátečních šikan je nejvíce a tvoří obrovské podhoubí pro rozbujení pokročilých a 

neobvyklých šikan. Druhý scénář je určený k řešení výbuchu skupinového násilí, tzv. školního 

lynčování. V tomto případě nelze čekat na odborníka-specialistu, protože je oběť ohrožena 



bezprostředně na zdraví a později je většinou nemožné případ vyšetřit. Škola proto nejprve zakročí 

sama, vyřeší akutní problém a později jej řeší za pomoci odborníka. 

 

 

 

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 rodiči) 
8. třídní hodina: 

a. efekt metody usmíření 
b. oznámení potrestání agresorů 

9. rozhovor s rodiči oběti  
10. třídní schůzka 
11. práce s celou třídou 

         

 
 

Základní krizový scénář pro výbuch pokročilé šikany – 

 Poplachový plán pro tzv. školní lynčování 

 
A. První (alarmující) kroky pomoci 

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

2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí 

 

 

B. Příprava podmínek pro vyšetřování 

3. zalarmování pedagogů na poschodí a informování vedení školy 

4. zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi 

5. pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře) 

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

rodičům 

 

C. 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) 
 



D. Léčba 

11. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny 

 

 

Nápravná opatření 
 
 1. Škola použije pro zastavení násilí agresorů běžná, ale i mimořádná nápravná opatření: 

 výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy) 
      výchovná opatření navrhuje preventivní tým a schvaluje pedagogická rada 
 snížení známky z chování 
  převedení do jiné třídy, pracovní či výchovné skupiny (je třeba individuálně posoudit 

efektivitu tohoto opatření, aby nedošlo k přesunutí šikany do nového prostředí a podmínek) 

 ředitel školy doporučí rodičům 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 

 

 2. Dále pracujeme s agresorem (vedení k náhledu na vlastní chování, motivy apod.) i s obětí 

šikany. V případě potřeby doporučíme zákonnému zástupci péči dítěte v PPP, SVP nebo jiných 

odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů, případně převedení do jiné 

třídy.  

 

 3. Pro nápravu situace ve skupině  vždy pracujeme s celým třídním kolektivem. Je nezbytné 

vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina či menšina) apod. 

 

            4. Při nápravě šikanování bude situace projednaná s rodiči agresora i oběti, vždy odděleně. 

Jednání s rodiči budou přítomni:vedení školy, výchovná poradkyně, metodička prevence, třídní 

učitel. Rodiče  budou informováni o závěrech a zjištěních školy a domluví se na dalších 

opatřeních. Škola volí taktní přístup, všechny informace jsou důvěrné.  V případě zájmu rodičů 

nabídne škola rodičům agresora i oběti odbornou pomoc. Kontakty jsou k dispozici u ŠMP. 
 

 

Spolupráce se specializovanými institucemi 
 

 1. Při předcházení případům šikany a při jejich řešení  spolupracuje vedení školy, školní            

metodička prevence, výchovná poradkyně s dalšími institucemi a orgány zejména:  

 v resortu školství – s PPP, SVP, speciálně pedagogickými centry (v případě integrovaných 

dětí na běžných školách); 

 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 

(možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s 

rodinou), případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany.  

 

 2. Při poskytování poradenských služeb, např. při intervenčních programech předem 

informujeme žáky, včetně jejich zákonných zástupců. Využíváme informovaný souhlas. 



Výstupem práce externí odborné instituce  je vždy písemná zpráva s adekvátními informacemi  

Aby byly pro školu informace relevantní, dohodne vždy před započetím poradenských  obsah a 

rozsah práce. 

  

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

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

 

 4. Ředitelka 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. 

 

 
 
 Webové stránky s tématikou školní šikany a kyberšikany 
 
Společenství proti šikaně, www.sikana.org 
E-Nebezpeci pro učitele, www.e-nebezpeci.cz  
Národní centrum bezpečnějšího internetu, www.ncbi.cz 
 
 Kontakty 
 
Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz 
Poradna webu Minimalizace šikany, www.minimalizacesikany.cz 
Internet poradna, www.internetporadna.cz 
Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu 
internetu, www.Horka-linka.cz 
Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na 
Internetu,  www.napisnam.cz 

 
 

 

            Program školy proti šikanování projednala a schválila pedagogická rada dne 30. 8. 2018 
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