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Program proti šikaně 

 

Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy k prevenci a řešení šikany mezi žáky škol a školských zařízení č. j. č.j. MSMT-
21149/2016 a je součástí školního Minimálního preventivního programu. Je vypracován v 
souladu s platným zněním Školního řádu. 

1) Cíl programu 

Program proti šikanování slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího 
prostředí ve škole. Zaměřuje se především na prevenci šikany a nabízí pedagogům postupy 
při jejím řešení. 

2) Odpovědnost za plnění programu: 

 na tvorbě i realizaci programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci 

 jeho koordinace je v kompetenci ŠMP 

 za realizaci je odpovědný ředitel školy 

3) Charakteristika šikany 

Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany patří:  

 Přímá šikana může mít podobu fyzickou (např. bití, plivání, tahání za vlasy), verbální (např. 
vulgární nadávky, výhružky, násilné a manipulativní komentáře) nebo neverbální (např. 
urážlivá gesta a zvuky, používání zastrašujících výrazů ve tváři, nebo v řeči těla, ničení, 
schovávání, kradení věcí nebo učebních pomůcek)  

 Nepřímá šikana má za cíl způsobit emocionální a psychologické utrpení. Hlavní agresor 
působí bolest tak, aby to vypadalo, že žádný takový záměr ve skutečnosti nemá. Nepřímá 
šikana je většinou nefyzická (např. záměrná ignorace žáka nebo učitele, rozšiřování pomluv 
a lží, ničení pověsti a reputace, ponižování před ostatními žáky i pedagogy, nepříjemné 
sexuální provokace)  

 Kyberšikana (elektronická šikana) může mít podobu např. zakládání falešných profilů na 
jméno žáka nebo učitele, prezentace ponižujících videí na portálech, zasílání vulgárních a 
výhružných SMS nebo e-maily 

Jeden nebo více žáků úmyslně a většinou opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či 
spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci. 

Šikana je každé chování, které splňuje tyto znaky: 

 je cílené vůči jedinci nebo skupině 

 je obvykle opakované, často dlouhodobé 

 jeho záměrem je oběti ohrozit, ponížit či zastrašit 



 oběť se mu neumí bránit a dlouhodobě trpí 

 

Šikana není: 

 jednorázová rvačka, nevhodný vtip či konflikt 

 vyčlenění dítěte z kolektivu, pokud není motivováno snahou ublížit či pobavit se na 
jeho úkor 

4) Stadia šikany: 

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. 

(Kolář, 2011) 

 

5) Varovné signály šikanování  

Přímé varovné signály šikanování:   

 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 
zranitelný.  

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

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

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

 Skutečnost, že žák se 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 je jeden z účastníků viditelně slabší a snaží se uniknout.  

 Žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům apod.  
 
 
Nepřímé varovné signály šikanování: 
 

 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.  

 



 

 

Zákonní zástupci žáků by si měli všímat především těchto možných signálů šikanování:  

 

 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 dítěte jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá 
odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat i strach.  

 Ztráta chuti k jídlu.  

 Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o 
odvoz autem.  

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

 Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, 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 svěřit se s tím, co ho trápí.  

 Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je 
ztratilo), případně doma krade peníze.  

 Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.  

 Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, projevuje i zlobu 
vůči rodičům.  

 Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat 
doma; své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem 
apod.).  

 Dítě se vyhýbá docházce do školy.  

 Dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku. 

 

6) Právní odpovědnost školy  

Škola má odpovědnost za žáky. V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb. 
(školského zákona) jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu 
zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet 
podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování.  

Z tohoto důvodu pedagog musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé jeho oběti 
poskytnout okamžitou pomoc. Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v 
následujících případech:  



 dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo poskytování 
školských služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci jak žáka, 
který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí  

 škola ohlašuje orgánu sociálně právní ochrany dětí takové skutečnosti, které nasvědčují to-
mu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný nebo proto, že se ohrožuje 
svým chováním samo  

 dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku nebo 
trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. Závažnější forma šikany může vykazovat 
znaky skutkové podstaty například těchto činů:  

 § 146 trestního zákoníku (dále jen „TZ“) ublížení na zdraví  

 § 171 TZ omezování osobní svobody  

 § 175 TZ vydírání  

 § 177 TZ útisku  

 § 185 TZ znásilnění  

 § 191 TZ šíření pornografie  

 § 205 TZ krádež  

 § 228 TZ poškození cizí věci  

 § 353 TZ nebezpečné vyhrožování Každý má povinnost překazit páchání nebo spáchání 
trestného činu (§ 367 TZ).  

Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu 
orgánu. Jestliže to neudělá, sám spáchal trestný čin nepřekažení a neoznámení trestného 
činu a vystavuje se tím trestnímu postihu. S účinností od 1. 12. 2016 se rovněž výše 
popsaných trestných činů bude moci dopustit i sama škola jako právnická osoba, kdyby 
například úmyslně zatajovala, že u nich uvedeným trestným činům dochází. 

 

7) Prevence šikany 

Každý pedagog je odpovědný za vytvoření zdravého klimatu třídy. 

Je povinen zejména: 

 podporovat rozvíjení pozitivních vztahů mezi dětmi 

 jednat s dětmi jako s partnery 

 udržovat ovzduší důvěry mezi dětmi a pedagogy 

 v kritických situacích dát jasně najevo, že špatné chování nelze tolerovat 

 nebýt lhostejný k projevům agresivity 

 informovat děti i rodiče, na koho se obrátit při problémech- třídní učitel, školní 
poradenské pracoviště, vedení školy, linka důvěry 

Školní metodik prevence (ŠMP): 



 koordinuje plán proti šikanování a následně s programem proti šikanování seznámí 
všechny pedagogické pracovníky, 

 spolupracuje s TU a vedením školy při řešení krizových situací, 

 spolupracuje s okresním metodikem prevence, zdravotnickými zařízeními nebo 
psychology, Policií ČR, orgány sociálně právní ochrany dětí a mládeže, 
organizacemi, které se zabývají prevencí šikany (Pavučina) 

 podílí se na aktivitách v rámci prevence šikany. 

Třídní učitelé (TU): 

 na začátku školního roku informují žáky i rodiče, na koho se obrátit při problémech ve 
škole (TU, ŠMP, školní poradenské pracoviště, vedení školy),  

 řeší okamžitě projevy sociálně patologického chování (ve spolupráci s výchovným 
poradcem a ŠMP), 

 v průběhu školního roku diskutují se žáky o slušném chování i pozitivních 
mezilidských vztazích. 

Rodiče: 

 v případě podezření na šikanu týkající se nejen jejich dítěte, ale i ostatních 
spolužáků, informují TU nebo jiného pedagoga, ŠMP, ŠPP, nebo přímo vedení školy, 

 spolupracují se školou při řešení problému, 

 vzdělávají se v dané oblasti, 

 spolupracují s PPP či jinými odbornými pracovišti v případě problémů. 

Aktivity školy v prevenci proti šikaně: 

 adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků 

 prožitkové programy a besedy na téma prevence šikanování 

 práce učitelů s třídními kolektivy 

 informační leták, doporučená literatura a kontaktní adresy na webových stránkách 
školy, na nástěnkách ŠMP a VP 

 práce školního poradenského pracoviště, pravidla chování ve Školním řádu 

8) Krizový plán 

Postup při řešení šikany nebo podezření na šikanu: 

 informovat TU, také ŠMP a vedení školy, dohodnout další postup, je třeba postupovat 
velmi uvážlivě a citlivě, každý případ je jiný, dodržovat diskrétnost a důvěrnost 
informací, neřešit před celou třídou, 

 zorientovat se v situaci, provést orientační šetření (ŠMP ve spolupráci s TU), 

 zvážit, zda požádat o spolupráci okresního metodika prevence, zda provést, 
sociometrické testy, zda přivolat Policii ČR apod., 

 postupovat v souladu s Metodickým pokynem MŠMT k prevenci a řešení šikanování 
mezi žáky škol a školských zařízení č. j. MSMT-21149/2016. 



 

 

Vyšetřování počáteční šikany  

Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi - v soukromí, upozornit, že případ 
nebude řešen před celou třídou. (TU, ŠMP) 

1. odhad závažnosti a formy šikany;  
2. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi;  
3. nalezení vhodných svědků;  
4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů a 

svědků a konfrontace oběti s agresory);  
5. ochrana oběti;  
6. předběžné vyhodnocení 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: a) efekt metody usmíření; b) oznámení potrestání agresorů;  
9. rozhovor s rodiči oběti;  
10. třídní schůzka;  
11. práce s celou třídou. 

Vyšetřování pokročilé šikany s výbuchem skupinového násilí 

A. První (alarmující) kroky pomoci 

1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy šikany; 

2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí 

B. Příprava podmínek pro vyšetřování 

3. zalarmováni pedagogů na poschodí a informování vedení školy; 

4. zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi; 

5. pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře); 

6. oznámení na policii, paralelně – navázání kontaktu se specialistou na šikanování, 
informace rodičům 

C. Vyšetřování 

7. rozhovor s obětí a informátory; 

8. nalezení nejslabších článků, nespolupracujících svědků; 

9. individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky; 



10. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné 
konfrontovat agresora (agresory) s obětí (oběťmi) 

 
 

9) Výchovná opatření 

Doporučuje se dále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné 
prostředí, …). V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogickopsychologické 
poradny, střediska výchovné péče nebo jiných odborníků - klinických psychoterapeutů nebo 
psychiatrů. 

Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné 
vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina). Další práce se 
třídou je v kompetenci TU, ŠMP nebo VP, případně jiných odborníků. Je třeba si uvědomit, 
že naším cílem není potrestat viníky, ale především zajistit nápravu a zlepšení vztahů ve 
třídě. 

Pro potrestání agresorů lze užít následující výchovná opatření: 

 napomenutí a důtka TU, důtka ředitelky školy 

 snížení známky z chování 

 převedení do jiné třídy 

V mimořádných situacích je možnost užít i jiná opatření: 

 ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení 
SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně 
příslušném diagnostickém ústavu, 

 ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dětí k zahájení práce s 
rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní 
výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu. 

10) Spolupracující organizace: 

 pedagogicko-psychologická poradna   
 orgán sociálně právní ochrany dítěte,  
 Policie ČR 
 případně s organizacemi specializujícími se na prevenci a řešení šikany. 
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Vypracovala: Mgr. Ilona Adámková 

 


