
PROGRAM K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY 

Příloha Minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice, p.o. 

 

I. 

Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j.: MŠMT-

149/2016 a Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 

(Dokument MŠMT č.j.:21291/2010-28). 

Tento program slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve 

škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje možnosti řešení šikany. Je 

určen všem žákům školy, pedagogickým pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým 

pracovníkům a rodičům. 

 

II. 

Charakteristika 

Šikana je agresivní chování žáka vůči žákovi, učiteli a je založeno na vědomé, záměrné, 

úmyslné a obvykle skryté snaze ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně i profesionálně – vůči 

učiteli. Je charakteristická nepoměrem sil, bezmocností oběti, nepříjemností útoku 

a samoúčelností agrese. 

 

Podoby šikany: 

 

Přímá – může mít podobu fyzickou (bití, plivání), verbální (vulgární nadávky, zraňující 

komentáře k rase, národnosti, etnicitě, náboženství nebo sexualitě, výhružky, násilné 

a manipulativní příkazy) nebo neverbální (urážlivá gesta a zvuky, zírání, používání 

zastrašujících nebo výhružných výrazů ve tváři nebo v řeči těla), ničení, schovávání, kradení 

věcí. 

 

Nepřímá – má za cíl způsobit emocionální a psychologické utrpení a poškodit sociální status 

oběti, ne přímo, ale přes prostředníka. Bývá většinou nefyzická, ale třetí strana může být 

manipulována do situace, kdy má zapříčinit fyzické ublížení Nefyzické formy nepřímé šikany 

pak mohou zahrnovat záměrnou ignoraci, izolování žáka nebo učitele, rozšiřování pomluv, 

lží, neoprávněná nařčení ze sexuálního obtěžování nebo nespravedlivého hodnocení učitelem, 

ničení pověsti a reputace, ponižování před ostatními, nepříjemné sexuální provokace. 

 

Kyberšikana – za pomoci sociálních sítí. Může mít podobu zakládání falešných profilů 

s dehonestujícím obsahem, prezentace ponižujících videí, zraňujících komentářů, rozesílání 

vulgárních nebo výhružných koláží, psaní výhružných SMS nebo e-mailů. Ve své podstatě má 

kyberšikana mnohem větší dosah, čímž ještě víc zhoršuje prožívání oběti. Při řešení šikany je 

vždy důležité prověřit souvislost mezi klasickou šikanou a kyberšikanou. Škola by se měla 

kyberšikanou zabývat vždy, když se o ní dozví. Aby se ale mohla rozhodnout pro správný 

postup řešení, je vždy nutné důkladné zmapování konkrétního případu. 

 

 

Jak odlišit šikanování od škádlení či agrese? 

 

Za šikanování se u žáků nepovažuje škádlení, které chápou jako legraci obě strany nebo 

agrese nemající znaky šikanování. 

Hranice, která odlišuje šikanování od škádlení či agrese bývá někdy nezřetelná. Jedním 

z rozlišujících prvků je schopnost žáka škádlení opětovat, bránit se mu, zastavit ho. 



V okamžiku, kdy se žák neumí nebo nemůže bránit, cítí se bezradný, bezmocný, a přesto 

škádlení nebo agrese pokračuje, pak toto chování přerůstá v šikanu. 

Většina obětí se snaží situaci udržet co nejdéle v tajnosti, bojí se někomu svěřit. Důsledkem 

toho může být podcenění závažnosti a rozsahu nebo obtížné nalezení agresorů. V prevenci je 

tedy důležité včas identifikovat rizikové znaky a signály pro výskyt šikany 

Důvodem pro vznik šikany může být jakákoli odlišnost, např. fyzická zdatnost, vzhled, 

hmotnost, barva pleti, inteligence (ať vyšší, či nižší), jazyková bariéra, socioekonomická 

odlišnost, apod. Šikana nastává také z důvodu etnicity, rasové nebo národní příslušnosti, 

náboženského vyznání nebo víry, sexuální orientace apod. 

 

 

III.  

Bezpečné prostředí ve škole: jak předcházet šikaně 

 

Škola odmítá násilí a zneužití moci v jakékoli podobě a přiznává riziko výskytu šikany. Je 

důležité, aby se na vytváření bezpečného prostředí podílela celá škola. 

Ve škole působí školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce. 

Ve školním řádu jsou uvedena konkrétní a srozumitelná pravidla chování, nastaveny důsledky 

za jejich porušení. Je důležité také rozlišovat závažnost porušení.  

Třída má vytvořena třídní pravidla, která nenahrazují ani nezdvojují školní řád. Nejlepší je, 

pokud se na jejich vytvoření a na reflexi jejich dodržování podílejí do určité míry i samotní 

žáci. V každé třídě jsou pravidelně realizovány třídnické hodiny, které by měly žákům 

poskytnout bezpečný prostor k vyjádření o vztazích ve třídě, ve škole a učit se efektivně řešit 

konfliktní situace. 

Existuje systém vzájemné komunikace mezi pedagogy, škola zajišťuje informovanost všech 

svých členů, rozvoj a podporu pedagogů. 

Probíhá monitoring varovných signálů výskytu šikany. 

Škola má vytvořen Minimální preventivní program, školní program k prevenci a řešení šikany 

a realizuje specifickou primární prevenci rizikového chování. 

Škola má zmapovanou síť pomoci pro žáky i pedagogy ve svém regionu a navazuje s těmito 

organizacemi spolupráci. 

 

 

IV. 

Základní postup v řešení šikany 

 

Školní šikanování má svůj zákonitý vnitřní vývoj.  

 

První stadium: Zrod ostrakismu  

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je 

neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, 

spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již 

zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje.  

 

Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace  

V zátěžových situacích (což může být i školou vytvářené konkurenční prostředí), kdy ve 

skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich 

odreagovávají nepříjemné pocity, například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu 

s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje 



a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. Stupňování agrese může být dáno také 

neřešením předchozí situace.  

 

Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra  

Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat 

a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají 

jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Třída ví, o koho jde. Jde 

o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. Většinou platí mezi ostatními žáky 

názor „raději on, než já“.  

 

Čtvrté stadium: Většina přijímá normy  

Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává 

neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. Platí „Buď 

jsi s námi, nebo proti nám.“ U členů „virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési 

alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat 

krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení.  

 

Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana  

Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým 

programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty 

lidí, které pro přehlednost můžeme označit jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna 

práva, ti druzí nemají práva žádná. Ve čtvrtém a pátém stadiu hrozí reálné riziko prorůstání 

parastruktury šikany do oficiální školní struktury. Stává se to v případě, kdy iniciátor 

šikanování je sociometrickou hvězdou. Je žákem s výborným prospěchem, má kultivované 

chování a ochotně pomáhá pedagogovi plnit jeho úkoly.  

 

Zvláštnosti u psychických šikan  

U psychických šikan zůstává princip stadií nezměněn. Nicméně jejich podoba je jiná. 

V popředí je nepřímá a přímá verbální agrese čili psychické násilí. Často se zraňuje „jen“ 

slovem a izolací. Rozdíl je pouze v tom, že se nestupňuje násilí fyzické, ale psychické. 

Krutost psychického násilí si však v ničem nezadá s nejbrutálnější fyzickou agresí. 

 

 

Pro volbu způsobu šetření a řešení šikany je zásadní vyhodnocení závažnosti situace. Škola 

musí nejprve posoudit a odhadnout závažnost šikany. Mezi vyšetřováním a řešením 

počátečních a pokročilých stadií šikany existuje zásadní rozdíl. Po vyhodnocení závažnosti 

situace musí škola zvážit, zda je sama kompetentní situaci šetřit a řešit, nebo zda-li požádá 

o pomoc externí odborníky. Pomoc zvenčí je vždy potřeba ve čtvrtém a pátém stádiu. Při 

výskytu tzv. školního lynče již nelze čekat na odborníka, ale je potřeba okamžitě jednat podle 

krizového plánu, který obsahuje předem promyšlené kroky vedoucí k ochraně oběti. 

Při řešení je kladen důraz na ochranu informací a informátorů, oběť není označována za 

viníka a neměla by být důsledky řešení znevýhodněna. Škola vyjadřuje po celou dobu 

negativní postoj k násilí a poukazuje na závažnost situace. 

Součástí řešení jsou ozdravné mechanismy pro všechny, kteří se šikany zúčastnili, pro celou 

skupinu - třídu, ale i pro ty, kteří pouze přihlíželi. Doporučuje se také dále individuálně 

pracovat s obětí i agresorem, popřípadě doporučit zákonnému zástupci péči v některé další 

organizaci. 

Škola nastaví taková opatření, která budou bránit návratu rizikového chování. 

 

Při řešení by se škola měla vyvarovat těchto nevhodných postupů:  



− přehlížení, bagatelizací agresivního nebo násilného chování  

− odkazování na to, aby si oběť svoji situaci řešila sama, „postavila se jí“  

− nucení žáků, aby veřejně řekli, co viděli nebo se veřejně ihned na místě omlouvali  

− vedení rozhovoru s žákem o situaci před ostatními žáky, vedení rozhovorů žáků 

zapojených do šikany společně  

− nedostatečného vyhodnocení závažnosti problému a z toho plynoucí volby 

neadekvátních postupů nebo nepřiměřeného trestu 

− emotivního řešení problému (k řešení problému je třeba přistupovat věcně)  

− agresivního řešení problému (např. násilím) - příliš autoritativního řešení (např. 

zastrašováním nebo vyhrožováním), což může vést spíše ke zhoršení situace, případně 

ke skrytějším formám šikany, nebo i k jinému rizikovému jednání  

− předjímání recidivy útočníka  

− řešení i méně závažného rizikového chování v součinnosti s policií (zbytečná 

kriminalizace útočníka)  

− automatického obviňování oběti (sekundární viktimizace)  

− vyhýbání se problematickým aktivitám jako zdrojům budoucí  

 

 

V. 

Šikana zaměřená na učitele: jak ji předcházet a jak ji řešit 

 

Je specifická tím, že dojde k narušení jasně definovaných rolí (učitel x žák) a žák se dostane 

do pozice větší moci než pedagog. Může se odehrávat ve škole, ve veřejných prostorách 

mimo školu, ale i v kyberprostoru. Může jí trpět i zkušený a kompetentní pedagog. 

Prevence závisí na celoškolním přístupu s dobrým sociálním klimatem. 

V případě ohrožení pedagoga je přivolán školní psycholog nebo metodik prevence nebo 

někdo z vedení školy. Pedagog se může obrátit také na některého ze svých kolegů. 

 

 

VI. 

Krizový plán 

 

Účinné a bezpečné vyšetření šikany vychází ze správného odhadu závažnosti a formy 

šikanování. Projevy chování připomínající šikanu je vhodné oznámit metodičce prevence, 

školní psycholožce nebo paní ředitelce a dohodnout se na dalším postupu. 

 

Zjistí-li zaměstnanec školy informace o počáteční šikaně je povinen postupovat podle 

následujících instrukcí: 

1. Neprodleně tuto skutečnost oznámit třídní učitelce, metodičce prevence, školní 

psycholožce nebo ředitelce. 

2. Výše jmenované provedou rozhovory s těmi, kdo na šikanu upozornili a s oběťmi. 

Upozorní a po domluvě provedou zápis z tohoto jednání.  

3. Vhodné je pokusit se najít ještě další svědky a provést s nimi rozhovor. 

4. Nikdy nekonfrontovat oběti a agresory. 

5. Zajistit ochranu obětem. Oznámit nastalou situaci rodičům oběti a společně domluvit 

další postup. 

6. Při negativních dopadech na oběť doporučit rodičům spolupráci s odborníky např. 

školní psycholožka nebo pedagogicko - psychologickou poradnu. 

7. Předběžné vyhodnocení a volba ze dvou typů rozhovorů:  



a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory směřující k metodě usmíření, 

b) rozhovor s agresory směřující k metodě vnějšího nátlaku. 

8. Realizace vhodné metody. 

a) metoda usmíření 

b) metoda vnějšího nátlaku formou výchovného pohovoru nebo výchovné komise za 

účasti agresora a jeho rodičů 

9. Agresora potrestat podle stupně provinění, jak je uvedeno ve školním řádu. 

10. Na třídnické hodině oznámit způsob potrestání agresorů a zhodnotit efekt metody 

usmíření. 

11. I nadále pracovat se třídou na zlepšení třídního klimatu. 

 

 

VII. 

Krizový plán při výbuchu skupinového násilí při pokročilé šikaně tzv. školní lynč 

 

Závažnější forma šikany může vykazovat znaky skutkové podstaty některých trestných činů. 

Škola není schopná vyřešit tuto situaci sama, proto se obrátí na externí odborníky. 

 

1. Zaměstnanec školy se snaží o zvládnutí vlastního šoku, snaží se o rychlý odhad 

závažnosti a formy šikany. Zajišťuje bezprostřední záchranu oběti, přivolává lékaře, 

odděluje agresory. 

2. Kontaktuje metodičku prevence, školní psycholožku nebo paní ředitelku a dohodne se 

na dalším postupu. 

3. Např. dozorem jiné dospělé osoby je potřeba znemožnit skupině agresorů domluvit se 

na křivé výpovědi.  

4. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti.  

5. Vedení školy informuje rodiče oběti o události. 

6. Vedení školy nahlásí událost na Policii ČR. 

7. Metodička prevence nebo školní psycholožka nebo paní ředitelka provede rozhovor 

s obětí a informátory. 

8. Snaží se o nalezení nejslabších článků, nespolupracujících svědků. 

9. Následuje individuální, případně konfrontační rozhovor se svědky. 

10. Provede se rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory. Nikdy 

nekonfrontovat oběť s agresory. 

11. Po dohodě s rodiči oběti spolupracovat s dalšími institucemi a orgány např. PPP, 

OSPOD, klinický psycholog, psychoterapeut.  

12. Agresora potrestat v součinnosti se školním řádem. 

13. Dále pracovat s agresorem, umožnit mu náhled na vlastní chování, motivy, promluvit 

o rodinném prostředí, popřípadě zprostředkovat péči u externích odborníků.  

14. Provést změnu konstelace ve skupině, pracovat se třídou, ve které k šikaně došlo. 

Uskutečňuje školní psycholožka nebo metodička prevence ve spolupráci s třídním 

učitelem, případně organizace zvenčí.  

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Blanka Svobodová – školní metodik prevence 


