
ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 

 

 
 

Tento program je součástí MPP 

 

Z čeho vycházíme:  

 

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

ve školách a školských zařízení, č. j. MSMT – 21149/2016  

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 

 

Manuál postupu řešení šikany a záškoláctví na základních školách v podmínkách správního 

obvodu Opava v souladu s legislativou institucí (vypracovali členové Týmu pro mládež, 

červenec 2012) 

 

Každý žák, učitel i zaměstnanec školy se musí chovat tak, aby záměrně neubližoval druhým 

lidem. Vzhledem k tomu, že přibývá  případů, kdy si žáci neuvědomují, že se dopouštějí 

závažného přestupku, je nutné připomenout několik pravidel týkajících se šikany a ostatních 

nežádoucích jevů. Škola má odpovědnost za žáky. Z tohoto důvodu pedagogický pracovník 

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

okamžitou pomoc. 

 

 

1/ CO JE ŠIKANA? 

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit žáka, 

případně skupinu žáků. Jde o cílené a opakované fyzické či psychické útoky na jedince, kteří 

se neumí nebo nemohou bránit.  

FYZICKÁ:  bití, vydírání, loupeže, poškozování věcí 

SLOVNÍ:  nadávky, urážky, pomluvy, vyhrožování, ponižování, hanlivé obrázky 

KYBERŠIKANA: útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých a 

nepravdivých materiálů 

   na internetové stránky 

NEPŘÍMÁ:  přihlížení a podpora šikany, záměrné přehlížení a ignorování žáka či 

skupiny žáků 

 

SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ A OBTĚŽOVÁNÍ:  

   nemístné narážky, fyzické kontakty, intimní projevy 

 

 

2/ CO DĚLAT, KDYŽ SE SETKÁM SE ŠIKANOU ČI JINÝMI JEVY? 

 

Pokud jsem svědek, musím to nahlásit někomu dospělému (učitel, rodič)! 

 

Pokud jsem oběť: 

1. Musím se bránit sám – řeknu, aby mi to přestali dělat. 

2. Pokud nepřestanou, musím vše ohlásit někomu dospělému (ve škole nebo doma) 

 



3/ VYŠETŘOVÁNÍ A POSTUP 

Vyšetřováním šikany se na naší škole zabývá tým učitelů: 

PaedDr. Ivana Pavlíková – ředitelka školy 

Mgr. Kateřina Baronová – výchovná poradkyně 

Mgr. Renata Schreierová – školní metodik prevence  

třídní učitel daného žáka (žáků) 

 

Ředitelka školy rozhodne, zda: 

 škola řeší šikanu vlastními silami   

 škola řeší šikanu v součinnosti se specializovanými institucemi a Policií ČR   

 

 

4/  OPATŘENÍ, KTERÁ VYPLÝVAJÍ ZE ŠETŘENÍ ŠIKANY, KTEROU ŘEŠÍ 

ŠKOLA 

 

Žáci jsou zváni k pohovoru, ze kterého se pořizuje zápis. Žák po přečtení zápis podepíše. 

Tyto protokoly jsou tajné a žádný jiný žák není seznámen s obsahem tohoto zápisu.  

 

Dalším krokem jsou výchovná opatření (ŘD, TD, popřípadě snížení známky z chování 

v daném pololetí), se kterými musí všichni agresoři (viníci) počítat. Škola si vyhrazuje 

právo přistoupit i k alternativním výchovným opatřením. 

 

Škola vyrozumí o problému zákonné zástupce žáka (žáka, který byl útočníkem i žáka, 

který byl obětí) a splní oznamovací povinnost (Policie ČR,  OSPOD), pokud dojde 

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

trestného činu. Pedagog, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme žádné 

opatření, se vystavuje riziku trestního postihu. 

 

 

5/  PREVENTIVÍ OPATŘENÍ 

 

- Besedy o problematice na třídnických hodinách 

- Aktivity k problematice přímo ve výuce (občanská, rodinná výchova aj.) 

- Mimoškolní aktivity (kroužky, výlety, aj. akce) 

- Ochranný režim (smysluplný školní řád, účinné dohledy učitelů) 

- Spolupráce s rodiči (pohovory s rodiči na třídních schůzkách, individuální pohovory, 

informace na webu školy) 

- Schůzky školního poradenského týmu 

- Spolupráce se specializovanými zařízeními 

- Proškolení pedagogických pracovníků v oblasti problematiky 

 

 

 

 

 

PaedDr. Ivana Pavlíková                                               Mgr. Renata Schreierová        

       ředitelka školy                                                                    školní metodička prevence

                                                 


