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Školní program proti šikanování 

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

je jev, který doprovází společnou výchovně vzdělávací činnost.  Chceme být připraveni a 

snažíme se vytvářet prostředí důvěry, které výskyt šikany minimalizuje. Užíváme takové 

metody, přístupy a techniky, které vedou k včasnému objevení všech podob rozvíjející se 

šikany. Tento školní program proti šikaně je otevřený a lze jej doplnit o zkušenosti žáků, rodičů 

a pracovníků školy. Důležitým předpokladem pro fungování programu je celoškolní přístup 

(jednotnost a důslednost). 

Naše cíle jsou: 

1.     vytvořit prostředí omezující vznik šikany  

2.    odhalit počínající šikanu  

3.    zamezit jejímu dalšímu trvání  

Prevence šikany 

•    Podporovat rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky. 

•    Vedení žáků k sebedůvěře, přiměřenému sebevědomí a odpovědnosti za své 

jednání. 

•    Jednat s dětmi jako s partnery, respektovat jejich práva, vést k plnění povinností. 

•    Udržovat důvěru mezi žáky a pedagogy. 

•    Nebýt lhostejný k projevům agresivity. 

•    Informovat žáky i rodiče, na koho se obrátit při problémech – třídní učitel, školní 

schránka důvěry, výchovný poradce, vedení školy, metodik prevence, linka důvěry … 

 

 

Prevence ve vyučovacích hodinách 

Třídní učitelé sledují vztahy ve třídě, podílí se na rozvoji pozitivních vztahů mezi žáky a na 

zlepšení třídního klimatu. Každá třída na začátku školního roku vypracuje svá „Třídní pravidla“ 

a řídí se jimi. Důležitá je pravidelná a důsledná kontrola ze strany všech vyučujících. 

Učitelky zapisují na záznamový arch i skutečnosti týkající se chování, pravidelně každý měsíc 

je vyhodnocují a vyvozují závěry. Žáci jsou poučeni o tom, co je a co není šikana, na koho se 

mají obrátit, mají-li na šikanu podezření. Téma prevence šikanování je zapracováno do 

jednotlivých předmětů (především český jazyk, prvouka, OSV, výchova ke zdraví). Učitelé se 

soustředí na rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky, pracují s pravidly třídy, školním řádem a 

dynamikou třídního kolektivu, spoluvytváří bezpečné prostředí školy.  

Prevence mimo vyučování 

ZŠ provádí prevenci o přestávkách (dozory ve třídách, na chodbách) a při všech činnostech 

organizovaných školou (exkurze, výlety, vycházky, kroužky, školní družina, školní klub). Žáci 

i rodiče mají možnost využívat schránku důvěry, konzultace u výchovné poradkyně a 

metodičky prevence, e-mailových adres pracovníků školy. 

 



Spolupráce s rodiči 

Rodiče jsou seznámeni se základními dokumenty formou webových stránek a na třídních 

schůzkách. Jakékoliv podezření na šikanu svého dítěte hlásí třídnímu učiteli, vedení školy, 

výchovné poradkyni, metodičce prevence či kterékoliv učitelce, které důvěřují. Rodičům jsou 

umožněny pravidelné schůzky a možnost kontaktovat kohokoli z pedagogických pracovníků ve 

škole po předchozí domluvě.  

 

Spolupráce s institucemi 

Škola spolupracuje i s jinými organizacemi, zvláště PPP, SVP a Policií ČR či OSPOD. 

Do prevence proti šikaně jsou zapojeni všichni pracovníci školy. Informace si mezi sebou 

předávají na pedagogických radách i formou individuálního pohovoru.  

 

KRIZOVÝ SCÉNÁŘ PRO POČÁTEČNÍ STADIA ŠIKANY 

Zdroje informací 

- sdělení rodičů 

- vlastní pozorování 

- poznatky od vyučujících nebo žáků 

Všichni pedagogičtí pracovníci musí postupovat koordinovaně a chránit zdroj informací. 

 

 

1.krok – odhad závažnosti 

 Velmi důležité je určit, zda: 

- daný problém vyřešíme v rámci školy, 

- požádáme o pomoc odborníka zvenčí (PPP, SVP, atd.). 

V případech pokročilého stadia už tato problematika patří odborníkům. 

Pro odhad závažnosti máme 4 kritéria: 

- způsob chování a vypovídání obětí a svědků, 

- závažnost a četnost agresivních projevů, 

- čas – jak dlouho šikanování trvá, 

- počet agresorů a obětí. 

 



 Stadia šikanování: 

V prvním a druhém stadiu může šikanu řešit škola, v pokročilejších stadiích je nutné obrátit se 

na odborníky. 

1. stadium – mírné, převážně psychické formy násilí, žák není oblíbený, nebaví se s ním, 

pomlouvají ho, vymýšlí na jeho účet drobné legrácky. Tato zárodečná forma se 

vyskytuje téměř ve všech sociálních skupinách. Pokud se této počáteční podobě 

opakovaného „legračního“ ubližování slabšímu nebudeme věnovat, může se z ní stát i 

pokročilá šikana. K tomu může přispět, ať už vědomě, či nevědomě, sám pedagog 

(častěji vytýká nějakému žákovi jeho slabiny nebo neschopnost, snižuje jeho autoritu). 

2. Stadium – počátky fyzické agrese. Spolužáci si na neoblíbeném dítěti začnou 

odreagovávat nepříjemné pocity, např. z očekávané písemné práce nebo prostě jen 

z toho, že je docházka do školy obtěžuje. 

3. Stadium – vytváří se skupina spolupracujících agresorů, už se nešikanuje nahodile, ale 

systematicky. Objevuje se falešná solidarita – normou třídy je „nebonzovat“. Projevuje 

se pokřivená morálka – všichni o šikaně vědí, ale nikdo nic neudělá. 

4. Stadium – normy agresorů jsou přijaty většinou třídy. I mírní a ukáznění žáci se mohou 

začít chovat krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka. 

5. Stadium – násilí jako normu přijímají všichni žáci ve třídě. Dokonce i oběť přijme 

normy skupiny za své a nepřipadá jí to nenormální. Oběť agresora brání. Tato šikana se 

v současné době může objevit i ve třídách základních škol. 

2. krok – rozhovor s informátory a obětí (provádí výchovný poradce, metodik prevence) 

 

- Jakoukoliv informaci nezpochybňovat, ale prověřit a vše si zaznamenat. Nereagovat 

obranně, nebagatelizovat. Chránit zdroj a obsah informací. Behaviorální zápis!!!!!!! 

- Důležité je, aby nás oběť vnímala jako oporu.  

- Rozhovor musí být proveden tak, aby o něm ostatní spolužáci nevěděli (možná pomsta 

agresorů). S obětí je nutné hovořit jiný den než s agresory. 

- Důležité je domluvit se s rodiči na spolupráci, na způsobu ochrany dítěte, ubezpečit je, 

že pomůžeme a naznačit příští kroky. 

 

3. krok-nalezení vhodných svědků 

- žáci, kteří s obětí sympatizují, kamarádí s ní nebo ji alespoň neodmítají.  

- rozhovor se svědky vést jednotlivě mezi čtyřma očima, aby o nich nevěděli ostatní žáci 

(souvisí s ochranou oběti) 

4. krok – individuální, rozhovory se svědky 

- rozhovory zorganizovat tak, aby o nich druzí nevěděli.  

- závažnou chybou vedoucí k ohrožení vyšetřování je společné vyšetřování svědků a 

agresorů. Za zásadní chybu je považována konfrontace oběti a agresora.  



5.krok-ochrana oběti  

- zvýšená pozornost ve školním klimatu třídním učitelem, zvýšený dozor, zorganizovat 

bezpečné příchody a odchody dítěte ze školy, 

- po dobu šetření je možné se souhlasem vedení školy nechat oběť doma 

- lze doporučit rodičům odborníka z PPP nebo SVP, či jiné instituce zabývající se touto 

problematikou 

6.  krok – rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi 

- poslední krok ve vyšetřování. 

- dokud nemáme shromážděné důkazy, nemá smysl s agresorem mluvit. Vše zapře a 

podezření vyvrátí nebo zpochybní.  

- Rozhovor má v první řadě agresora okamžitě zastavit a ochránit oběť, ale i jeho před 

následky jeho činů. 

7. krok – jednání výchovné komise 

- vedení školy, metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel, rodiče žáka, případně 

odborník z PPP, SVP 

Orientační posloupnost vedení jednání:  

- Zákonní zástupci jednotlivých žáků (agresorů) by měli být zváni na jednání ve škole 

písemnou formou a mezi jednotlivými jednáními se zákonnými zástupci by měla být 

časová prodleva.  

- Seznámení rodičů s problémem, který jsme zjistili – projevy chování u jednotlivého 

konkrétního dítěte (agresora) – vedení školy, popř. řešitel problému (ŠMP, VP, TU)  

- Postupné vyjádření všech pedagogů – jaký postoj zaujímá škola k těmto nevhodným a 

nežádoucím projevům chování – vedení školy 

- Vyjádření žáka  

- Vyjádření zákonných zástupců – možná navrhovaná řešení ze strany rodičů, možnosti 

řešení pro nápravu chování u svého dítěte (agresora), aby se situace zlepšila, možnost 

spolupráce se školou  

- Rozhodování komise za zavřenými dveřmi 

- Seznámení rodičů a žáka se závěrem komise – konkrétní možná řešení – seznamuje 

vedení školy, domluva na časovém horizontu z hlediska nápravy chování agresora, 

zpětná kontrola, zda se situace uklidnila – třídní učitel, upozornit rodiče na další 

výchovná opatření, pokud tato přijatá opatření nepomohou – vedení školy  

- Provedení zápisu z jednání, který obsahuje závěr, podpisy všech zúčastněných osob a 

souhlas rodičů, že byli s celou záležitostí seznámeni a s navrhovanými řešeními 

souhlasí. 

 

 

 

 



8. krok – rozhovor se zákonnými zástupci oběti 

- u počáteční šikany, která se dá vyšetřit během jednoho nebo dvou dnů, obvykle 

proběhne až po jejím vyšetření. Úkolem je rodiče informovat o zjištěních a závěrech 

školy a domluvit se na dalších opatřeních 

- sejít se v jiný den, než jsou výchovné komise 

- sdělit zákonným zástupcům, jak jsme v dané věci postupovali (kroky řešení, závěry, 

domluva na dalších opatřeních, možnosti další spolupráce) 

- časový horizont pro sledování situace  

9. krok – práce s celou třídou 

- uzavření celé záležitosti vedením školy přede všemi žáky ve třídě. Výsledky šetření 

šikany, včetně potrestání agresorů je nutné oznámit před celou třídou. Děti musí vědět, 

že ve škole šikana nebude trpěna. Jestliže děti (přihlížející většina) neuvidí, že my jsme 

zásadně proti takovému jednání, začnou ho považovat za normální. 

- ozdravění třídy – dlouhodobý proces 

- nastavení nových funkčních pravidel, třídu neustále sledovat 

- TU + ŠMP informovat všechny členy pedagogického sboru (obecné informace – shrnutí 

případu, seznámit je s nastavenými pravidly). 

- Jednotnost a důslednost pedagogického sboru 

- Při nezastavení problematiky šikanování kontaktovat ŠMP, VP (přivolání pomoci – 

instituce zabývající se touto problematikou) 

 

Evaluace 

Vyhodnocování programu probíhá průběžně na čtvrtletních poradách, celkové hodnocení se 

provádí 1x ročně. 

 

 

 

 

 


