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Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování 
 
Vážení rodiče, 
Naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. 
Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. 
Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a 
účinně takové bezpráví zastavit.  S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. 
Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o 
pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, 
bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence, 
výchovnou poradkyni či ředitele školy). Využít lze také schránku důvěry. Vaši informaci 
budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit. 
Zdroj: Kolář, 2011 
  



Školní program proti šikanování 

Školní program proti šikanování je na rok 2019/2020 a je součástí Školní preventivní strategie 

ZŠ gen. H. Píky a MŠ Štítina pro školní roky 2019/2024. 

Program proti šikanování byl vytvořen ve spolupráci se všemi vyučujícími dle Metodického 

pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování č. j. 25832/2008-16 ze dne 15. 12. 2008, také 

byla využita publikace Kolář, M. Bolest šikanování. 

Koordinaci zajistil metodik prevence, který spolupracuje s PPP, Policií ČR, Magistrátem města 

Opavy a poradnou pro rodinu a dítě v Opavě. Za realizaci a hodnocení programu je 

odpovědný ředitel školy. 

Cílem programu proti šikanování je vytvořit příjemné a přátelské prostředí, ve kterém budou 

fungovat přátelské vztahy mezi dětmi.  

Důležité je zaměřit se na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách, a to bez ohledu 

na to, zda tam k projevům šikany již došlo či ne. Současně je třeba stanovit smysluplnou 

strukturu programu. 

Hlavní součástí programu je Krizový plán, který eliminuje či minimalizuje škody v případě, že 

k šikanování ve školním prostředí dojde. Jednoznačně z něj vyplývají kompetence 

jednotlivých osob a specifický postup a způsob řešení (krizový plán viz níže). 

 

Hlavní části školního program proti šikanování: 

1. zmapování situace – analýza a evaluace;  

K problémům, které se vyskytují na naší škole, patří šikana ve své první fázi, tzn. mírné, 

převážně psychické formy násilí, kyberšikana, agresivní chování, drobný vandalismus, 

vulgarita. 

Na hodnocení se podílejí třídní učitelé, školní metodik prevence, výchovný poradce a vedení 

školy. Kvalitativní složka – je vyhodnocována na základě dotazníků, pozorováním a rozhovory 

s žáky v třídnických i běžných hodinách. Přítomní učitelé odevzdávají zápisy z preventivních 

akcí pro žáky, ty jsou založeny u školního metodika prevence. 

Kvantitativní složka – vyučující zaznamenávají počty aktivit a osob, které jich zúčastnily. 

ŠMP na konci školního roku zpracovává formulář pro vyhodnocení prevence pro oblastního 

metodika prevence a zprávu pro ředitele školy s vyhodnocením plnění plánu třídnických 

hodin a cílů MPP. 

 



2. motivování pedagogů pro změnu; 

Vedení školy podporuje a povzbuzuje své zaměstnance nejen formou pozitivního hodnocení, 

ale i vytvářením příjemného klimatu, podpůrných opatření, metodickým vedením a 

zajišťováním školení v rámci DVPP. 

Klíčovým momentem je, aby kantoři výskyt šikany nejen neodmítali, ale aby ho ani nevnímali 

jako své osobní selhání. Další fází motivace je důvěra ve Školní program proti šikanování – 

má smysl ho realizovat, protože povede k prevenci, řešení a odstranění nebo alespoň 

omezení 

šikany. Pedagog by rovněž měl mít stále na paměti, že včasné odhalení a řešení šikany je jeho 

povinností v rámci naplňování výchovných cílů. 

3. společné vzdělávání a supervize všech pedagogů;  

U pedagogů je další vzdělávání zaměřeno na celý tým. Intenzivní vzdělávací aktivity jsou 

směřovány k pracovníkům, kteří zajišťují činnost školního poradenského pracoviště – 

výchovná poradkyně a metodik prevence. Pedagogičtí pracovníci spolupracují s metodikem 

prevence a aktivně se podílí na plnění cílů preventivní strategie. Součástí informovanosti jsou 

novinky zveřejňované ŠMP, výchovnou poradkyní nebo zástupkyní ředitele školy ve 

sborovně. Pokud to situace vyžaduje je operativně svoláno setkání pedagogického sboru.  

4. užší realizační tým;  

Třídní učitelé, metodik prevence, výchovný poradce a ředitel školy. 

5. společný postup při řešení šikanovaní 

Konkrétní projevy rizikového chování jsou řešeny podle závažnosti na úrovni třídní učitel, 

metodik prevence, výchovný poradce a ředitel školy. 

6. primární prevence v třídnických hodinách 

Třídní učitelé se v třídnických hodinách zaměřují na projevy rizikového chování vyjmenované 

v Metodickém doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních. Ve všech třídách se věnují etické výchově, především 

tématům asertivita, emoce, důstojnost člověka, pomoc a spolupráce, mezilidské vztahy a 

komunikace, empatie. 

7. primární prevence šikany ve výuce;  

I. stupeň - především prvouka, přírodověda, pracovní činnosti, vlastivěda 



II. stupeň – především občanská výchova, výchova ke zdraví, tělesná výchova, informatika  

8. primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování;  

Aktivity přímé prevence – preventivní programy zaměřené na šikanu 

ABRAKA Muzika 

Umíme být spolu 

Charakteristika tématu: prevence sociálních konfliktů 

Cíl: metody a postupy, jak konfliktům předcházet 

Poradna pro primární prevenci Ostrava 

Nebezpečí kyberšikany 

Charakteristika tématu: rozšířené dovednosti bezpečné práce na internetu, rizika sociálních 

sítí, Facebook, Instagram, Youtube, sexting, flaming, phishing.  

Cíl: zvýšení kompetencí u žáků a studentů důležitých k bezpečné práci na internetu a k 

předcházení kyberšikany. 

Nebezpečí šikany 

Charakteristika tématu: základní sociální dovednosti nutné pro fungování vztahů v třídním 

kolektivu. Nalezení svého místa ve skupině i mimo ni. Zvládání vrstevnického tlaku. 

Cíl: zvýšení sociálních kompetencí u žáků a studentů důležitých k předcházení šikany. 

Rizika elektronické komunikace 

Charakteristika tématu: rozšířené dovednosti bezpečné práce na internetu, rizika sociálních 

sítí, Facebook, Instagram, Youtube, sexting, flaming, phishing.  

Cíl: zvýšení kompetencí u žáků a studentů důležitých k bezpečné práci na internetu a k 

předcházení kyberšikany. 

 

Žáci se účastní kulturních a sportovních akcí, prostřednictvím nichž jsou vedeni ke slušnému 

chování a vystupování, dodržování zásad fair-play. 

9. ochranný režim;  

Pedagogický dohled o přestávkách monitorující pohyb dětí na chodbách, ve třídách, 

v šatnách a o velké přestávce v prostoru před školou. Po vyučování mají žáci možnost 



využívat školní družinu nebo navštěvovat různé zájmové kroužky, pokud děti nechodí do 

družiny a čekají na autobus, jsou ve třídě s pedagogickým dohledem. 

Chování žáků o přestávkách upravuje školní řád v části Provoz a vnitřní režim školy. 

10. spolupráce s rodiči;  

Spolupráce s rodiče probíhá na úrovni – osobní setkání, telefonická a emailová komunikace, 

třídní schůzky a konzultační pohotovost, plenární schůze SRPŠ, akce pořádané školou pro 

veřejnost, informace na webových stránkách školy. 

11. školní poradenské služby;  

Školní poradenské služby poskytuje výchovná poradkyně a školní metodik prevence během 

celého vyučování a v konzultačních hodinách uvedených na dveřích kabinetu výchovného 

poradce a na webu školy.  

12. spolupráce se specializovanými zařízeními;  

Škola spolupracuje s metodikem primární prevence při Pedagogicko-psychologické poradně 

Mgr. Lucií Šimečkovou, PPP v Opavě, OSPOD, Policií ČR v Kravařích, Městskou policií Opava. 

13. vztahy se školami v okolí (domluva ředitelů na spolupráci při řešení šikany). 

Dosud nenastala situace, kdy by bylo třeba řešit šikanu mezi žáky našimi a žáky okolních 

škol. Přesto jsme s okolními školami v běžném kontaktu a v případě řešení šikany jsme 

připraveni komunikovat. Při přestupu žáka z jiné školy spolupracovat s předchozí školou, zda 

nebyl obětí šikany, či nebyl příčinou šikany (nenálepkovat, pouze sledovat, více monitorovat 

třídu). 

Šikanování 

Hlavní vnější rysy lze popsat následovně: jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně 

týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky a používá k  tomu agresi a manipulaci. 

Na počátku se opřeme o nejnápadnější zřetelné projevy násilí a posoudíme, zda jsou 

přítomny významné znaky šikanování: záměrnost, opakování (není podmínkou), nepoměr sil 

a samoúčelnost agrese. Pro účinnou pomoc však tento vnější pohled nestačí. Vyšetření i 

náprava vyžadují znalosti vnitřního rozměru šikanování.  

Projevy šikanování můžeme členit na:  

přímé x nepřímé 

verbální x fyzické 



aktivní x pasivní 

Kombinacemi těchto tří dimenzí vznikne osm druhů šikanování. 

Osm druhů šikanování  Příklady projevů  

Fyzické aktivní přímé  Útočníci oběť věší, škrtí, kopou, fackují.  

Fyzické aktivní nepřímé  Kápo pošle nohsledy, aby oběť zbili. Oběti jsou ničeny věci.  

Fyzické pasivní přímé  Agresor nedovolí oběti, aby si sedla do lavice. (Fyzické 
bránění oběti v dosahování jejích cílů.)  

Fyzicky pasivní nepřímé  Agresor odmítne oběť na její požádání pustit ze třídy na 
záchod. (Odmítnutí splnění požadavků.)  

Verbální aktivní přímé  Nadávání, urážení, zesměšňování.  

Verbální aktivní nepřímé  Rozšiřování pomluv. Patří sem, ale i tzv. symbolická agrese, 
která může být vyjádřena v kresbách, básních apod.  

Verbální pasivní přímé  Neodpovídání na pozdrav, otázky apod.  

Verbální pasivní nepřímé  Spolužáci se nezastanou oběti, je-li nespravedlivě obviněna 
z něčeho, co udělali její trýznitelé.  

Podrobný popis přímých a nepřímých znaků šikanování je popsán v příloze č. 1. 
 
Pět stádií onemocnění  
První stadium: zrod ostrakismu -  Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se 
okrajový člen necítí dobře - je neoblíbený a není uznáván.  
Druhé stadium: fyzická agrese a přitvrzování manipulace -  Spolužáci si na slabších 
spolužácích odreagovávají své nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné 
práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje.  
Třetí stadium: klíčoví moment - vytvoření jádra -  V tomto klíčovém momentu se rozhoduje, 
zda se počáteční stadium přehoupne do stadia pokročilého. Skupina je již v hrubých 
obrysech rozdělena na podskupiny a „kliky“, které podle svého charakteru různými způsoby 
bojují o vliv. Jestliže se nezformuje silná pozitivní podskupina, která bude alespoň 
rovnocenným partnerem ve vlivu a popularitě svých členů podskupině tyranů, tažení tyranů 
může nerušeně pokračovat.  
Čtvrté stadium: většina přijímá normy agresorů - I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat 
krutě - aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají přitom uspokojení.  
Páté stadium: totalita neboli dokonalá šikana - dojde k plnému nastolení totalitní ideologie 
šikanování, tzv. stadia vykořisťování. Jde o rozdělení žáků na dvě sorty, kteří jsou 
pro přehlednost označeni jako otrokáři a otroci.  
Psychoteror - Rozdíl je pouze v tom, že se nestupňuje násilí fyzické, ale psychické. 
Do obludných rozměrů zde narůstá odmítání, vysmívání, pokořování, zraňování a jitření 
otevřených ran. Vyvrcholením bývá psychický „lynč“, kdy je oběť veřejně označena za viníka, 
který za všechno může.  
 
Jaké jsou pádné důvody k vyšetřování?  
Co lze považovat za dostatečný důvod, aby se šikanování začalo vyšetřovat? Existují dva 
hlavní důvody: přímo alarmující signály a dále signály nepřímo varující. V praxi se vyšetřuje 



šikanování pouze na podkladě nahodilého alarmu. Ten je způsoben nejčastěji: 
 

- telefonickou nebo osobní informací rodičů o podezření na šikanování, případně 
rovnou kategorickou žádostí o vyšetření týrání jejich dítěte; 

- náhlým provalením šikanování (dochází k tomu rozmanitým způsobem, učitel přijde 
dříve do hodiny a přistihne dva chlapce, jak škrtí spolužáka za nadšeného pokřiku 
ostatních nebo agresoři těžce zraní oběť a nepodaří se jim to zakamuflovat apod.); 

- zoufalou reakcí oběti, případně jejího kamaráda - tajně navštíví učitele a případ 
ohlásí, někdy píšou alespoň anonymní dopisy a strkají je pod dveře kabinetu. 

 
O šikanování jde tehdy, pokud jeden nebo více žáků úmyslně a většinou opakovaně týrá a 
zotročuje spolužáka či spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci. Při hodnocení projevů 
násilí vždy posuďte, zda jsou přítomny znaky šikanování: samoúčelnost agrese a nepoměr sil. 
Alarmující signály se nemohou ponechat náhodě tak jako dosud. Je zapotřebí je záměrně a 
systematicky vyhledávat, nejlépe prostřednictvím anonymních dotazníků. 
 
 
Rady a řešení 

1. Od oběti lze těžko získat podrobnější a často i objektivní informace.  
2. Agresoři často úporně a vynalézavě lžou, používají falešné svědky a nutí oběti ke lhaní 

nebo odvolání výpovědi.  
3. Pro ostatní členy nemocné skupiny je příznačný strach vypovídat, chápou to jako 

„bonzování“.  
4. Někteří rodiče agresorů chrání své děti za každou cenu.  
5. Někteří rodiče oběti se obávají spolupracovat při vyšetřování.  
6. Při některých typech pokročilých šikan pedagogové chrání vůdce agresorů a 

nevědomě brání vyšetřování.  
 
Diagnostika  
Čeho si musí být vědom pedagog, který chce úspěšně šikanu odhalit:  

- potřebuje být připraven na to, že změní tak trochu profesi a stane se laickým 
kriminalistou a psychoterapeutem,  

- musí počítat s tím, že se bude muset citově a časově angažovat.  
 
Postupy řešení šikanování 
Odhalení šikany bývá obtížné. Významnou roli při jejím zjišťování hraje strach, a to nejen 
strach obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků. Strach vytváří obvykle prostředí „solidarity“ 
agresorů i postižených. 
Účinné a bezpečné vyšetření šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stadia a formy 
šikanování. 
Existuje rozdíl mezi vyšetřováním počátečních a pokročilých stádií šikanování.  
 
Vyšetřování šikanování: 
Učitelé jsou seznámeni s informací MŠMT ČR č.j.: 25 884/2003-24 Spolupráce předškolních 
zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a 
mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané.  



V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči 
pedagogicko- psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického 
centra nebo dalších odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. 
 
Výchovná opatření 
Doporučuje se dále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné 
prostředí). 
 
V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko- psychologické poradny, střediska 
výchovné péče nebo jiných odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo 
psychiatrů. 
Pro potrestání agresorů lze užít i následující běžná výchovná opatření: 

- Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele 
- Snížení známky z chování. 

 
 
Odpovědnost školy 

1. Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením § 29 
zákona č. 5651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy povinny 
zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech 
vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý 
vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). 
Z toho důvodu musí pedagogický pracovník šikanování předcházet, jeho projevy 
neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. 

2. Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu 
trestných činů či provinění (dále jen trestných činů) vydírání (§ 235), omezování 
osobní svobody (§ 213), útisku (§ 237), ublížení na zdraví (§ 221-224), loupeže (§ 
234), násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (zvláště § 197a), poškozování 
cizí věci (§ 257), znásilnění (§ 241), kuplířství (§ 204) apod. 

 
3. Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto 

ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, 
případně nepřekažení trestného činu (§168, 167 trestního zákona). V úvahu přicházejí 
i další trestné činy jako např. nadržování (§166 tr. zákona) či schvalování trestného 
činu (§165 tr. zákona), v krajním případě i podněcování (§ 164 tr. zákona). Skutkovou 
podstatu účastenství na trestném činu (§10 tr. zákona) může jednání pedagogického 
pracovníka  naplňovat v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil spáchání 
trestného činu např. tím, že ponechal šikanovaného samotného mezi šikanujícími 
žáky apod. 

 
 
Škola v prevenci šikanování 
Základem prevence šikanování a násilí na školách je podpora pozitivních vzájemných vztahů 
mezi žáky (a mezi žáky a učiteli). Škola při efektivní realizaci prevence šikanování usiluje 
o vytváření bezpečného prostředí a za tím účelem: 
• podporuje solidaritu a toleranci, 



• podporuje vědomí sounáležitosti, 
• posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy, 
• uplatňuje spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt, 
• rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince. 
Ředitel školy odpovídá za systémové aktivity školy v oblasti prevence šikanování a násilí. 
Vychází přitom z komplexního pojetí preventivní strategie, která je ve smyslu Metodického 
pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a 
školských zařízeních č. j. 20 006/2007-51 součástí Školní preventivní strategie. 
 
Ředitel školy zajistí: 

 vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) v akreditovaných kurzech 
k problematice šikanování. Vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí § 10 vyhlášky č. 
317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 
kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. 

 vzdělávání školního metodika prevence ve specializačním studiu se řídí § 9 vyhlášky č. 
317/2005 Sb. 

 dohled pedagogických pracovníků nad žáky zejména ve škole před vyučováním, 
o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, 
při přecházení žáků mezi budovami školy, do školní jídelny a do školní družiny. 

 aby žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky šikanování, a to 
jak pro jeho oběti a pachatele, tak i pro celý třídní (školní) kolektiv. Za zvlášť 
nebezpečnou je třeba považovat tendenci podceňovat počáteční projevy šikanování. 

 doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného chování a 
šikanování. 

 
Pedagogičtí pracovníci  

 vedou důsledně a systematicky žáky a studenty k osvojování norem mezilidských vztahů 
založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka, 

 pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka. Všichni 
pedagogičtí pracovníci by měli vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních 
kolektivech. Důležité aktivity školy nelze spojovat jen s určitým vyučovacím předmětem 
nebo skupinou předmětů. 

 
Krizový plán „A“ 
Zahrnuje situace, které škola zvládne řešit vlastními silami. Do této skupiny patří postupy pro 
počáteční stádia šikanování. Při předcházení případů šikany a při jejich řešení je důležitá 
spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného 
poradce nebo zástupce ředitele školy s dalšími institucemi a orgány. 
  
Krizový plán „B“     
Zahrnuje situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se 
specializovanými institucemi a policií.  
Sem patří řešení případů pokročilé a nestandardní šikany, např. výbuchu skupinového násilí 
vůči oběti. 
Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy nebo 
školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce nebo zástupce ředitele 
školy s dalšími institucemi a orgány. 



 
- V resortu školství – s pedagogicko - psychologickými poradnami, středisky výchovné 

péče, speciálně pedagogickými centry, 
- v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry 

a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně 
individuální a rodinné terapie, 

- v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální 
prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými 
stranami, s rodinou), případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany. 

 
Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo 
skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy oznámí tuto skutečnost Policii 
ČR. 
Ředitel školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují 
bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá 
přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez 
zbytečného odkladu. 
Třídní učitelé seznámí žáky (přiměřeně jejich věku) s krizovým plánem „A“ i „B“. 
Vedení školy publikuje Školní program proti šikanování na webových stránkách školy: 
zsstitina.cz a informační nástěnce školy. 
 
 
 
 
 
 
Ve Štítině 23. 9. 2019       Mgr. Petr Drkal 
č. j.: zsstit458/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 
Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování 
 
1. Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: 

- Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. 
- Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. 
- O 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. 
- Má odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě 

vysvětlit. 
- (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům, nově zařazeným do třídy, 

neboť přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!) 
 
2. Přímé znaky šikanování mohou být např.: 

- 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. 

 
3. Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména, aby si všímali těchto možných příznaků 
šikanování: 

- Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. 
- Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonoval apod. 
- Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. 
- Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě 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 snu např. „Nechte mě!“ 
- Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. 
- Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví 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, možná 

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 víc, než mělo ve zvyku. 



Příloha č. 2 
Nepřehlédni, trápíš-li se kvůli šikaně 

Pomohu ti! 

Školní metodik prevence: Mgr. Petr Drkal, výchovná poradkyně: PaedDr. Ludmila Hulvová 

Najdeš mě: ve sborovně nebo v kabinetu výchovného poradce 

Konzultační hodiny: od pondělí do pátku (7.45 – 14,30) 

e-mail: drkal@zsstitina.cz, hulvova@zsstitina.cz 

Vím, že je to moc těžké. Cítíš se sám, je ti smutno, máš strach a nevíš, co máš dělat. Přečti 
si proto následující řádky. 

Co je to šikanování? 

Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně 
ubližují druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co ti je 
nepříjemné, co tě ponižuje nebo to prostě 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. 

Proč jsi šikanován? 

Není to proto, že jsi špatný, nebo proto, že si to nějak zasloužíš. Chyba není v tobě, ale ve 
špatných vztazích mezi některými žáky vaší třídy nebo školy. Převládá v nich bezohlednost a 
násilí. Pamatuj si, že nikdo ti nemá právo ubližovat! 

Když se ptali jednoho zoufalého žáka, proč o svém trápení neřekl rodičům, odpověděl: "Já 
nevím, když přijdu domů, tak se na to snažím nemyslet. A doufám, že už to bude lepší." 
Myslet si, že to bude lepší, je omyl. Nikomu nic neříct je strkání hlavy do písku, které situaci 
jenom zhoršuje. Nevzdávej to a udělej následující: 

 Obrať se na mne jako na školního metodika prevence nebo výchovného poradce. 
Mohu ti skutečně pomoci, budu ti věřit a neprozradím tě. 

 Svěř se svým rodičům. 

 V případě, že nenajdeš odvahu říct to mně ani svým rodičům, zavolej na Linku bezpečí, 
telefon 116 111. Bezplatně můžeš telefonovat z celé republiky. Nepotřebuješ k tomu 
peníze ani telefonní kartu. Tito lidé ti budou věřit, protože nejsi sám, kdo se takto trápí. 
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