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                       ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ     

    
 

      Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a 

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

21149/2016). Spadá do Minimálního preventivního programu školy a jeho součásti je krizový 

plán, který obsahuje základní postupy při minimalizaci škody v případě, že došlo k šikanování 

ve školním prostředí. 

 

 

   Cílem tohoto programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující 

prostředí. Základem prevence šikanování a násilí je podpora pozitivních vzájemných vztahů 

mezi žáky, spolupráce mezi nimi a jejich vzájemného respektu.  

 

 

1. Společné vzdělávání  

 

   Pedagogičtí pracovníci školy se průběžně zúčastňují vzdělávacích seminářů, projektů a akcí. 

Informace a různé materiály předávají dále během metodických sdružení a předmětových 

komisí pedagogickému sboru.  

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

předávají průběžně formou individuálního pohovoru nebo na pedagogických radách. Zároveň 

jsou seznámení s bezpečnostním plánem školy. Pedagogickému sboru je neustále k dispozici 

metodička prevence, výchovná poradkyně a školní psycholožka. 

 

 

2. Realizační tým 
 

Na řešení šikany se podílejí: 

 metodička prevence Mgr. Šárka Plainerová 

 výchovná poradkyně Mgr. Adéla Kubečková 

 zástupkyně školy Mgr. Jana Čiscoňová 

 třídní učitel/ka 

 vedoucí vychovatel Mgr. Miloš Dobeš, vychovatel/ka (v případě řešení šikany ve 

školní družině nebo na internátu) 

 

 

Školní poradenské pracoviště tvoří: 

 výchovná poradkyně Mgr. Adéla Kubečková 

 metodička prevence Mgr. Šárka Plainerová 

 školní psycholožka PhDr. Vladimíra Nováková 

 

 



3. Zmapování situace ve škole 

 

3.1. Sociální charakteristika školy 

 

   Škola zajišťuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle ŠVP 

vycházejícího z RVP pro základní školy. Vzhledem k tomu, že na kole jsou žáci se zrakovým 

postižením, se specifickými poruchami učení, s lehkou mozkovou dysfunkcí, autismem, jsou 

žáci přijímáni i během školního roku na diagnostický pobyt. Někteří z nich jsou pak vřazeni 

do naší školy, a tím se zvyšuje riziko narušení vztahů ve třídách. Často k nám přicházejí žáci 

s nízkým sebehodnocením, ze sociálně slabších rodin, z nepodnětného prostředí apod. Proto je 

potřeba se zaměřovat na celkový rozvoj jejich osobností.  

   Součástí školy je internát, kde jsou ubytováni žáci od 1. – 9. třídy, a proto se v kolektivním 

soužití může objevit šikanózní projevy jedinců. 

 

3.2 Informace od pedagogů 

 

   Jsme škola s menším počtem žáků ve třídách, což umožňuje individuální přístup pedagogů 

k žákům a vytváření pozitivního klimatu ve třídě. Nízké počty žáků usnadňují včasný a 

účinný zásah v krizových situacích. Kdykoliv si někdo z pracovníků školy všimne příznaků 

nezdravých vztahů a nevhodného chování k některým žákům, neprodleně to sdělí třídnímu 

učiteli a školnímu metodikovi prevence, vedení školy.  

 

3.3 Informace od žáků 

 

   Od žáků prvního stupně získává pedagog informace takřka denně. Žáci druhého stupně se 

s problémy svěřují třídnímu učiteli, metodičce prevence nebo výchovné poradkyni. Žáci, kteří 

navštěvují školní psycholožku, se často se šikanou svěřují právě jí. Žáci mohou také svůj 

písemný vzkaz s problémem vhodit do „schránky důvěry“, která je umístěna u šaten druhého 

stupně. Častěji však žáci využívají ústní svěření pedagogovi.  

 

3.4 Informace od rodičů 

 

   Když rodiče přijdou žádat o pomoc ohledně šikany svého dítěte, nereaguje pedagog obranně 

a nedůvěřivě. Nevyjadřuje pochybnosti, nechápe prosbu rodičů jako stížnost. Nezlehčuje 

situaci tvrzením, že jejich dítě provokovalo, nebo že se jednalo o škádlení atd. Je nutné rodiče 

v klidu vyslechnout, nechat vymluvit, nepoučovat, aktivně naslouchat. Je potřeba se doptat na 

důležité informace. Podezření nebo tvrzení rodičů, že je jejich dítě šikanováno, se nesmí 

nikdy podcenit a je potřeba účinně a bezpečně situaci prošetřit. 

 

3.5 Hodnocení MPP 
 

   Na konci každého školního roku provede metodička prevence celkové zmapování situace a 

vytýčí další cíle podle priorit. Zaměří se na formy rizikového chování, s kterými byl největší 

problém, na prognózu jejich výskytu do budoucnosti. Vyhodnotí preventivní aktivity.  

 

4. Diagnostika  

 

   Pokud chceme odhalit šikanu je zapotřebí se dívat více kolem sebe, více si všímat dění a 

chování jednotlivců nejen během vyučování, ale také během přestávek a poledních pauz. 

Nově se může šikana realizovat prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. 



kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů 

na internetové stránky apod. 

 

 

Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.:  

 žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády;  

 při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními;  

 při přestávkách vyhledává blízkost učitelů;  

 má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený;  

 působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči;  

 stává se uzavřeným;  

 jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje;  

 jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené;  

 zašpiněný nebo poškozený oděv;  

 stále postrádá nějaké své věci;  

 odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy;  

 mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy;  

 začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole;  

 odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit.  

 

Přímé varovné signály šikanování mohou být např.:  

 posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, 

hrubé žerty na jeho účet; účet např. z důvodu etnicity, sexuální orientace, 

náboženského vyznání apod.;  

 kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejm. pronášené nepřátelským, nenávistným, 

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;  

 skutečnost, že se žák podřizuje ponižujícím a panovačným příkazům spolužáků;  

 nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k nucení 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;  

 žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům apod.  

 

 

5. Společný postup při řešení případů šikanování – viz příloha 1 

 

6. Primární prevence šikany 

 

   Cílem je rozvíjet pozitivní vztahy mezi žáky. Vést žáky k sebedůvěře, přiměřenému 

sebevědomí a odpovědnosti za své jednání. Udržovat ovzduší důvěry mezi žáky a pedagogy. 

V kritických situacích dát jasně najevo, že toto chování je špatné a nelze je tolerovat.  Nebýt 

lhostejný k projevům agresivity, a to i v případě, že není pedagog pověřen dozorem.  

Třídní učitel by měl znát záliby svých žáků, zajímat se o to, jak tráví volný čas, a umět si 

s nimi o tom popovídat, mají-li zájem. 

 



6.1 Primární prevence ve výuce 

 

   Všichni učitelé vnímají nutnost vytvoření bezpečného prostředí ve třídách. Netolerují u žáků 

hrubé, vulgární, agresivní a nezdvořilé chování. Zaujímají striktně záporné stanovisko vůči 

projevům rasismu, xenofobie či nacionalismu. Vedou žáky k jednání s úctou a respektem se 

všemi, bez rozdílu rasy, náboženství, kultury a sociálního zázemí. Vyzdvihují dílčí úspěchy 

slabších žáků, kteří se mohou stát terčem šikany. Kladou důraz na slušné chování a vzájemné 

pomoci, motivují ostatní, aby se takové chování stalo normou. Vytvářejí spolu se žáky 

pravidla chování ve třídním kolektivu. 

   Podle možnosti svého předmětu zařazují do výuky prvky o bezpečném chování, rozvíjí 

pozitivní vztahy. Umožňují rozvoj vzájemné spolupráce, práce žáků ve skupinách, 

v komunikujícím kruhu. Snaží se vyhýbat technikám a metodám, které vytvářejí napětí mezi 

žáky – např. ironizování, zesměšňování, nenaplněné hrozby. Co nejvíce omezují nudu při 

výuce – šikana, často vzniká jako zdroj zábavy pro agresory.  

  Součásti prevence je rozvoj v oblasti zdravého životního stylu (prvouka, výchova ke zdraví, 

tělesná výchova), v oblasti společenskovědní a sociálně právní (vlastivěda, dějepis, výchova 

k občanství), v oblasti přírodovědné (prvouka, biologie). 

 

6.2 Primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování 

 

   Při všech činnostech organizovaných školou (exkurze, výlety, vycházky, kroužky, školní 

družina) pedagogové zajišťují dozor. V rámci smysluplného vyplnění volného času škola 

umožňuje žákům bezplatně navštěvovat keramický a šachový kroužek, show - down, hry na 

hudební nástroje. Ve všech těchto aktivitách je u žáků podporována solidarita a tolerance, 

rozvoj pozitivních mezilidských vztahů a vzájemný respekt, dodržování zásad slušného 

chování. 

 

7. Účinný ochranný režim 

 

   Pedagogové provádějí dozory o přestávkách (ve třídách, na chodbách), věnují náležitou 

pozornost k chování žáků a snaží se předcházet situacím, které by mohly vyústit v ublížení 

žákovi. Velmi kritické bývá období odchodu ze školy, kdy se žáci hromadí v šatnách. Zde 

však vyučující, kteří učí poslední hodinu, dohlíží na hladký průběh odchodu.   

   Ochranný režim je zajištěn a garantován školním řádem. Školní řád stanoví pravidla 

chování ve škole (práva a povinnosti žáků), zakazuje násilí žáků vůči spolužákům a stanoví 

způsob výchovného opatření. Žáci jsou o dané oblasti poučeni třídními učiteli. Celé znění 

školního řádu lze najít na webových stránkách školy. 

   Jako součást ochranného režimu funguje „schránka důvěry“. K pocitu bezpečí žáků ve 

školním prostředí jsou také vytvářena „třídní pravidla“, na jejichž dodržování by měli dohlížet 

jak pedagogové, tak jednotliví žáci. V případě závažných projevů násilí či patologických 

vztahů mezi žáky, upravuje postup řešení krizový plán. 

 

8. Spolupráce s rodiči 
 

   Rodiče jsou seznámeni se základními dokumenty formou webových stránek. Pro 

informovanost rodičů se konají dvakrát ročně třídní schůzky, všichni učitelé mají konzultační 

hodiny a kontakty na ně jsou uvedeny na webových stránkách školy. Každoročně škola 

pořádá den otevřených dveří, každé dva měsíce vychází školní časopis. V souladu s platnou 

legislativou škola každý rok žádá rodiče o informovaný souhlas s poskytováním 

poradenských služeb školní psycholožky. 



   Při podezření na šikanování žáka je nezbytná spolupráce jak s rodinou oběti, tak i s rodinou 

agresora. V průběhu vyšetřování nebo bezprostředně po skončení jsou prokazatelně 

seznámeni zákonní zástupci žaků se situaci (sepsán záznam rozhovoru s rodiči). Úkolem je 

rodiče informovat o zjištěních a závěrech školy a domluvit se na dalších opatřeních.  Při 

jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci i na taktní přístup a zejména na zachování 

důvěrnosti informací. 

   Prostřednictvím žákovských knížek jsou rodiče seznamováni s aktuální nabídkou a účastí  

jednotlivých tříd v preventivních programech zaměřených na vztahy a klima ve třídě.  

 

9. Aktivita školy v prevenci proti šikaně 

 

 preventivní programy interaktivní formou pořádané o. s. KAPPA – HELP Přerov,  

Sdružení D Olomouc 

 projektové dny zaměřené na prevenci nežádoucích jevů 

 práce učitelů, případně ŠMP nebo VP s třídním kolektivem 

 zájmové kroužky 

 dotazník na zjištění sociálního klimatu ve třídě 

 informační leták o šikaně pro rodiče  

 informační nástěnka o sociálně patologických jevech, schránka důvěry 

 poradenské služby  

 

10. Spolupráce se specializovanými zařízeními 

 

Pedagogicko - psychologická poradna 

U Sportovní haly 1a 

779 00 Olomouc 

Telefon: 585 221 045, 585 224 573 

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Tomanová 

 

Krajský školský koordinátor prevence OK 

Jeremenkova 40a 

779 11 Olomouc  

Telefon: 585 508 545 

Kontaktní osoba: PhDr. Ladislav Spurný 

 

Orgán sociálně právní ochrany dětí 

Štursova 1 

779 11 Olomouc 

Telefon: 585 562 111; 585 562 217; 585 562 453; 585 562 407 

 

Středisko výchovné péče 

Ústavní 97/9 

779 00 Olomouc – Svatý Kopeček 

Telefon: 585 385 106 

 

Středisko sociální prevence Olomouc, p. o. 

Na Vozovce 622/26  

779 00 Olomouc - Nová Ulice 

Telefon: 585 754 736 



11. Průběžné vyhodnocování situace ve škole (evaluace) 

   Školní metodička prevence si vede vlastní záznamy o výskytu rizikového chování, 

vzdělávacích akcích pro učitele, preventivních aktivitách pro žáky a rodiče. Z jednání 

výchovných komisí jsou pořizovány zápisy. Předem plánované akce jsou rovněž v měsíčním 

plánu školy. Všichni pedagogové mají přístup k materiálům týkajících se prevence rizikového 

chování. 

   Součástí preventivních aktivit, realizovaných odborníky, je i zpětná vazba, tedy poskytnutí 

informací o průběhu preventivního programu, jeho výsledcích a doporučení pro další práci se 

skupinou žáků. U ostatních programů zhodnotí metodička prevence spolu s učiteli jeho 

účinnost na základě diskuse se žáky, popřípadě dotazníku. Na konci školního roku zpracuje 

závěrečnou zprávu o plnění MPP na škole a zároveň předá vedení školy podklady pro výroční 

zprávu za uplynulý školní rok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci 15. 12. 2016 

 

 

Vypracovala: Mgr. Šárka Plainerová                                Schválil: PaedDr. Jaromír Hudek 

                        metodik prevence                                                              ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogický sbor byl seznámen na poradě dne 23. 01. 2017 . 



Příloha 1 

  

 

 STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA  

prof. V. Vejdovského  Olomouc - Hejčín 

779 00 Olomouc, Tomkova 42 

 

 

                                                           KRIZOVÝ PLÁN 

                                                                ŠIKANA  

 

    Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného 

žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických (bití, vydírání, 

loupeže, poškozování věcí, sexuální obtěžování až zneužívání) a psychických útocích (slovní 

útoky, pomluvy, vyhrožování, ponižování) jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině 

žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Projevuje se i v nepřímé  

podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků skupinou spolužáků. Nově 

se může realizovat i prostřednictvím moderních komunikačních prostředků, především 

internetem a mobilem. 

    Šikanování je nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné a vzdělávací cíle 

školy. Základním cílem školy je pocit bezpečí žáků, dobré sociální prostředí tříd a školy, 

dobré produktivní výkony žáků, kteří se vzájemně respektují a spolupracují mezi sebou a 

učiteli. 

    Každý projev chování naznačující šikanu je třeba oznámit školní metodičce prevence 

rizikového chování nebo výchovné poradkyni, které společně stanoví další postup a následně 

informují ředitele školy.  

 

 

A. Základní postup školy při řešení počáteční šikany  

 

1. Schůzka třídního učitele, metodika prevence a výchovné poradkyně, případně další svědků 

z řad pedagogů, stanovení závažnosti a formy šikany. 

 

2. Rozhovor s obětí, popřípadě s informátory. 

 

3. Nalézt další svědky a provést s nimi individuální rozhovory. 

 

4. Nikdy nekonfrontovat oběti a agresory! 

 

5. Rozhovor s agresorem. 

 

6. Zvolit symptomatickou léčbu, která rychle a bezpečně zastaví šikanu. 

 

7. Zajistit ochranu oběti (oznámit stav věci rodičům a společně domluvit další postup). 

 

8. Podle stupně provinění agresora potrestat dle klasifikačního řádu školy a informovat jeho 

rodiče. 

 

9. Práce se třídou, ve které k šikaně došlo. 

 



10. Ze všech rozhovorů provést zápis s podpisem zúčastněných. 

 

 

B. Základní postup řešení pokročilé šikany (opakované přestupky, trestné provinění, 

skupinové násilí) 

 

1. Bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí. 

 

2. Zvládnutí vlastního šoku pedagogického pracovníka, který byl přítomen odhalení tohoto 

druhu šikany. Bleskový odhad závažnosti a formy šikany. 

 

3. Pedagogičtí pracovníci se se školním poradenským střediskem domluví na spolupráci a 

postupu vyšetřování. 

 

4. Zabránit domluvě agresorů na křivé výpovědi. 

 

5. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti. 

 

6. Dle závažnosti případu kontaktovat Policii ČR, orgány sociálně právní ochrany dítěte. 

 

7. Informovat rodiče a domluvit schůzku. 

 

8. Vlastní vyšetřování událostí (rozhovory s obětmi, se svědky, nalézt nejslabší článek 

nespolupracujících svědků, s agresory). 

 

9. Potrestat agresora s využitím běžných výchovných opatření. 

 

10. Pracovat s agresorem (náhled na jeho vlastní chování, motivy, rodinné prostředí).  

 

11. Zprostředkovat péči školního psychologa, pedagogicko  – psychologické poradny, 

případně psychoterapeuta pro oběť i pro agresora. 

 

12. Práce se třídou, ve které šikaně došlo. 

 

13. Ze všech rozhovorů provést zápis s podpisem zúčastněných. 

 

14. V mimořádných případech ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte 

k zahájení práce s rodinou agresora, popřípadě doporučí rodičům agresora dobrovolné 

umístění dítěte do příslušného diagnostického ústavu. 

 

 

C. Podmínky trestní postižitelnosti pachatelů šikany 

 

 pachatel se dopustil jednání, které splňuje znaky konkrétního trestného činu tak, jak 

jsou vymezeny v trestním zákoně  

 musí být prokázán úmysl pachatele dopustit se takového jednání a míra společenské 

nebezpečnosti  

 jeho jednání dosahuje intenzity uvedené v zákoně  



 

K tomu, aby byl pachatel postižen, musí být starší 15 let (15-18 let mladiství). K trestní 

odpovědnosti mladších 15 let nedochází, neznamená to však, že nemohou být postiženi jinak, 

případně to mohou být rodiče. Nezletilý pachatel může být postižen nařízením ústavní 

výchovy, může nad ním být stanoven dohled. 

 

Pokud k šikanování došlo v průběhu vyučování, nese plnou odpovědnost škola. Prokáže-li se 

zanedbání ředitele školy nebo některého pedagoga, může být právně nebo pracovněprávně 

potrestán. Na školském zařízení lze v oprávněných případech požadovat i náhradu škody 

vzniklé v důsledku šikany. A to jak náhradu na věcech, tak na zdraví, včetně způsobené 

psychické újmy. Pokud dítě v důsledku šikany nemohlo např. docházet do školy (vyšší stupeň 

šikany), nese školské zařízení odpovědnost i za škody vzniklé rodičům dítěte v důsledku např. 

uvolnění ze zaměstnání, zajištění hlídání dítěte, zajištění doprovodu do a ze školy apod. 

 

Kdy se obrátit na policii? 

 

Pokud se vedení školy domnívá, že šikana již nabyla takového rozsahu a takové podoby, aby 

bylo možné kvalifikovat ji jako přestupek, nebo že případně byla naplněná skutková podstata 

trestného činu. Není nutné, aby vedení školy samo přesně rozhodlo, o kterou z uvedených 

dvou možností jde. Na polici ČR se obrátí i v případě podezření na jednu z nich. 

 

 

D. Výchovná opatření (míru zhodnotí intervenční tým):  
 

napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, snížená známka 

z chování. 

 

 

Internetové odkazy 

 

Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz 

Společenství proti šikaně, www.sikana.org 

Internet poradna, www.internetporadna.cz 

www.minimalizacesikany.cz  (praktické rady pro rodiče, učitele, žáky) 

 

 

Vypracovala: 

Mgr. Šárka Plainerová 

školní metodik patologických jevů 

květen 2015 

 

 

___________________________________________________________________ 
Zpracováno v souladu s metodickým pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení 

šikanování ve školách a školských zařízeních (Dokument Č. j. MŠMT- 22294/2013-1).                                                
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