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1. Úvod 

Program proti šikanování (dále PPŠ) vychází z metodického pokynu ministryně školství, mládeže a 

tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních. 

Měl by být součástí Minimálního preventivního programu a měli by se s ním seznámit pracovníci 

školy.  

S PPŠ budou seznámeni žáci a jejich zákonní zástupci v období leden – březen a dále pak vždy na 

začátku školního roku. Součástí PPŠ je pár obecných informací o šikaně, opatření k prevenci šikany  

a krizový plán při výskytu šikany ve škole.  

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 sb. (Školský zákon), je škola povinna zajišťovat 

bezpečnost a ochranu zdraví v průběhu vyučování a předcházet vzniku rizikového chování.  

Každý pedagogický pracovník musí šikaně předcházet a jeho projevy neodkladně řešit.  

2. Co je šikana (šikanování) 

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašit jiného 

žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou 

vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje 

jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeže, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní 

v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až 

zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či 

žáků třídní nebo jinou skupinou žáků. Šikana je závažnou agresivní poruchou chování vyskytující 

se v sociálním prostředí od útlého dětského věku po stáří. Je věkově neomezená. Šikana v dnešní 

době získává novou podobu – Kyberšikana – počítačová šikana. 

Kyberšikana je jednou z forem psychické šikany. Je to zneužití ICT (informačních a komunikačních 

technologií, zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho 

záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je 

oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její závažnost. 

Tam, kde k šikanování dochází je demoralizovaná celá skupina dětí. Přihlížením a nečinností 

k ubližování bezbranným jedincům se učí tolerovat bezpráví, které má často charakter trestné 

činnosti.  

3. Projevy šikanování 

Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany podle typu 



   

agrese – typu nebo prostředku týrání patří: 

- Fyzická agrese, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti) 

- Verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se 
pomocí ICT) 

- Smíšená šikana, kombinace psychické a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy 
apod.) 

 

Kdo šikanuje 

Nejčastěji chlapci, kteří vyrůstali v chladném a odmítavém rodinném prostředí. Rodiče akceptují 

násilí jako řešení nejrůznějších problémů, tolerují je svým dětem a sami je často tvrdě trestají.  

Násilník bývá tělesně zdatný, agresivní k vrstevníkům, verbálně i k učitelům. Může být 

temperamentní, sebevědomý, bystrý, ale i méně nadaný, všeobecně oblíbený a také vynalézavě 

krutý.  

Obětí šikanování se zpravidla stává dítě, které nemělo možnost naučit se obranným postojům, jinak 

řečeno zdravé agresivitě. Bývá plaché, úzkostné, pasivní, někdy i tělesně slabší nebo neobratné. 

Jeho pasivita provokuje často násilníky, kteří „testují“ co všechno si bezmocná oběť nechá líbit. 

4. Varovné signály pro učitele 

Učitel může mnoha způsoby zlepšovat pozici potenciálních obětí v třídním kolektivu. Je dobré, 

pokud si bude více všímat dětí tělesně slabších, psychicky labilních, něčím nápadných, 

vymykajících se průměru. Pedagog by měl připustit, že i v jeho třídě může docházet k šikanování. 

Pokud zjistí, že se tak děje, musí zaujmout k celé věci stanovisko a poskytnout morální podporu 

obětem. 

 Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty 

na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou 

nebo „legrací“ zranitelný.  

 Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo 

pohrdavým tónem. 

 Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil. 

 Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, 

a skutečnost, že se jim podřizuje.  



   

 Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich.  

 Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, 

že je oběť neoplácí.  

 Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. 

 

 

5. Varovné signály pro rodiče 

 Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.  

 Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. 

 Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. 

 Nechuť jít ráno do školy (zvláště pokud dítě dříve mělo školu rádo). Dítě odkládá odchod 

z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti 

k jídlu. 

 Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz 

či odvoz autem. 

 Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).  

 Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze sna, např. „Nechte mě!“ 

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

 Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné 

sebevraždě. Odmítá se svěřit co ho trápí. 

 Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (např. opakovaně, že je ztratilo), 

případně doma krade peníze. 

 Dítě nápadně často ztrácí osobní věci.  

 Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje 

zlobu vůči rodičům. 

 Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat 

doma, případně i simulovat (např. manipulace s teploměrem). 



   

 Dítě se vyhýbá docházce do školy. 

 Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.  

 

6. Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu (Kolář, 2011) 

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 

9. Rozhovor s rodiči oběti 

10. Třídní schůzka 

11. Práce s celou třídou 

 

7. Rady dětem 

Děti, není hanbou se svěřit dospělému, situace se tím rozhodně nezhorší, ba naopak. Vyhledejte 

co nejdříve pomoc u třídního učitele, pedagogického poradce ve škole, s rodiči vyhledejte pomoc 

v psychologické poradně, kde se naučíte chování v situaci ohrožení. 

 

Trápíš se kvůli šikaně 

O šikaně mluvíme, jestliže jeden nebo více spolužáků úmyslně, většinou opakovaně ubližuje jiným. 

Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co je ti nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to 

prostě jenom bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci, bije tě. Ale může ti znepříjemňovat 



   

život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali 

si tě. 

Chyba: 

 není v tobě, ale často ve špatných vztazích celé třídy 

 ostatní jsou k tvému trápení lhostejní, nebo mají strach se tě zastat, nebo se dokonce 

zlomyslně na tvém neštěstí přiživují. 

Pamatuj: 

 nikdo nemá právo ti ubližovat! 

 strach obrátit se o pomoc /dospělí mi nebudou věřit, děti se mi pomstí apod./ je častý 

a pochopitelný, ale bohužel všechno ještě zhoršuje. 

Obrať se: 

 na rodiče, výchovného poradce nebo učitele, ke kterému máš důvěru a svěř se. Je povinností 

nás dospělých tento problém řešit. Jedná-li se o opakované potíže, tak na ně většinou děti 

samy nestačí a často dochází k jejich zhoršování.  

 na linku bezpečí, bezplatně můžeš volat na telefon 800 155 555. 

8. Opatření k prevenci násilí a šikanování mezi žáky 

Šikanování mezi dětmi nesmíme podceňovat. Dochází k němu v době kdy se osobnost agresora i 

oběti teprve vytváří. Jeho přehlížení a tolerance hrozí vyústit v násilí mnohem většího rozsahu.  

Preventivní opatření: 

 včasné podchycení náznaků agrese, násilí a šikany v žákovském kolektivu 

 prevence ve výuce (zejména ve výchovných předmětech) i mimo výuku 

(školní výlety apod.) 

 spolupráce s rodiči 

 třídnické hodiny 

 spolupráce se specializovanými pracovišti (Pedagogicko-psychologická poradna Kladno, 

Středisko výchovné péče Slaný) 

 vytipování a evidence problémových žáků 



   

 spolupráce třídních učitelů s metodikem prevence a s výchovnými poradci 

9. Jak postupovat, když je dítě šikanováno  

U každého dítěte se mohou objevit příznaky, které budou nasvědčovat, že by mohlo jít o oběť 

šikanování. Ideálním stavem je, když dítě samo přijde a svěří se vám se svým problémem. V tu 

chvíli musíte dítě povzbudit, pochválit ho, a rozptýlit jeho obavy o tom, že žaluje. Vyzvedněte 

naopak jeho sílu a odvahu sdělit tyto závažné skutečnosti. Utvrďte své dítě v tom, že má ve vás 

naprostou oporu, že vám může maximálně důvěřovat, a že jeho sdělení berete vážně a budete to 

řešit. Odložte veškerou práci, není nic důležitějšího, než situace vašeho dítěte. Pochopitelně, že 

odlišíte např. běžnou klukovskou šarvátku od skutečné šikan.  

Co tedy dělat: 

1. Zjistěte od dítěte dopodrobna, co se stalo, kdy se to stalo a kde, zeptejte se ho na všechny, 

kdo byl situaci přítomen. Je důležité, aby rozhovor s dítětem probíhal v atmosféře důvěry a 

podpory. 

2. Poskytněte dítěti veškerou ochranu (např. při cestě do školy a ze školy, i za cenu, že se 

budete uvolňovat z práce – viz zákony ČR). 

3. Poskytněte dítěti dostatek péče, více s ním komunikujte, věnujte se mu ve volném čase, 

odjeďte na chatu, chalupu nebo k prarodičům. 

4. Nemáte-li jistotu, že dítě nebude ohroženo během pobytu ve škole, ponechejte dítě doma, 

ale pozor – zvažte, zda v jeho situaci může samo.  

5. Znovu ubezpečujte dítě, že udělalo dobře, že vám vše sdělilo, mluvte s ním více než dříve.  

6. Zhodnoťte a to velice kriticky, co mohlo vyvolat stav, který skončil šikanou. Neobviňujte 

pouze školu, nastavte si „zrcadlo pravdy“. Neomlouvejte sebe, ani své dítě. Svým zjištěním 

se v první fázi dítěti nesvěřujte, ale připravte nápravu.  

7. Hledejte, jak dítěti dále pomoci prostřednictvím příslušného odborníka. 

 

 

 

 

 



   

 

V případě objevení šikany ve škole postupuje škola podle Metodického pokynu ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy. č.j. 22294/2013-1 k řešení šikanování ve školách a školských zařízení. 

Všichni pedagogové jsou seznámeni s konkrétními postupy při projevech školního šikanování. S 

Metodickým pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách 

a školských zařízeních č.j. 22294/2013-1 se všichni pedagogové seznámili. 

 

 

V Kladně 1.9.2016     školní metodik prevence 

       Mgr. Kristýna Sladká 


