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PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 

Cílem Programu proti šikanování je vytvořit ve škole bezpečné, respektující  
a spolupracující prostředí, zaměřit se na komunikaci a vztahy mezi žáky v jednotlivých 
třídách. Program vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Č.j. MSMT- 
22294/2013-1. Program proti šikanování je určen všem žákům, pedagogickým pracovníkům, 
především třídním učitelům a členům výchovné komise. Program proti šikanování je součástí 
Minimálního preventivního programu příslušného školního roku. 



Charakteristika šikanování, vymezení pojmů 

Šikanování znamená jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat 
žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických 
útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo  
z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky, krádeže, vydírání, 
poškozování věcí, sexuální obtěžování, tak i útoky slovní. K šikanování může docházet také 
prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. 

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. 

Důležité znaky šikanování: záměrnost, cílenost, opakování (není podmínkou), nepoměr sil, 
bezmocnost oběti, nepříjemnost útoku, samoúčelnost agrese. 

Za šikanování se nepovažuje škádlení a agrese, která nemá znaky šikanování (opakování, 
záměrnost atd.). 

Šikana se občas vyskytne téměř ve všech dětských kolektivech, proto ji musí každá škola 
věnovat velkou pozornost. Často zůstává dlouhodobě skrytá a může způsobit psychická 
traumata obětí a postupnou deformaci vztahů v kolektivu.  

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) 

• smíšená šikana, kombinace psychické a fyzické šikany (násilné a manipulativní 
příkazy apod.). 

Přímé znaky šikanování 

• posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé 
žerty na jeho účet 

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

Nepřímé (varovné) znaky šikanování 

• 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, postává u kabinetu, vchází do třídy s učitelem 
• žák je v nepříznivém emočním stavu, je stísněný, má smutnou náladu, působí nešťastně, 

ustrašeně, 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 

Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 

Škola či školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu 
s ustanovením § 29 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy  
a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu 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. Z tohoto důvodu musí pedagogický 
pracovník šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé oběti 
poskytnout okamžitou pomoc. 

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



Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu 
žádná opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení 
trestného činu (§168, 167 trestního zákona). 

Prevence šikanování ve škole 

Důraz musíme klást na budování otevřených, kamarádských a bezpečných vztahů mezi žáky 
ve třídě i v celé škole. Je důležité, aby pedagogové uměli rozpoznat a řešit počáteční stadia 
šikanování, což vyžaduje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti dané 
problematiky. V případě rozvinutí pokročilé šikany je nutná spolupráce školy s odborníky  
ze specializovaných zařízení (zejména OSPOD Benešov, Policie ČR, Městská policie 
Benešov, PPP Benešov, pediatři, …)  

Musíme se zaměřit na: 

• další vzdělání všech pedagogických pracovníků, metodika prevence rizikového 
chování, výchovného poradce v prevenci proti šikaně, zejména v zachycení 
počátečních stadií šikany 

• všichni pedagogové během vyučování i mimo vyučování (výlety, kurzy, exkurze, 
přestávky) se musí snažit podporovat vzájemné pozitivní vztahy mezi žáky, mezi žáky 
a učiteli, důsledně a systematicky vést žáky k osvojování norem mezilidských vztahů 
založených na demokratických principech, respektovat individualitu žáka  

• seznámení žáků s Programem proti šikanování, dle potřeby zařadit hry na osobnostní a 
sociální rozvoj, zadat sociometrické dotazníky, řešit první příznaky šikanování 

• prevence šikanování musí probíhat i v rámci jednotlivých předmětů, jakmile vyučující 
najde vhodné téma nebo vycítí potřebu se o tomto negativním jevu zmínit 

• žáci musejí být seznámeni se školním řádem (práva a povinnosti žáků a jejich  
zákonných zástupců, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti  
a ochrany zdraví dětí, zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení, zajištění 
ochrany žáků před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 
násilí, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků)  

• spolupráci s rodiči – seznámení rodičů s MPP, s postupem při podezření  
na šikanování  dítěte ve škole, možnost kdykoli oznámit škole podezření na šikanu  



Doporučení rodičům – signály 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 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 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 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, 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 více, než mělo ve zvyku 

Krizový plán při výskytu šikany 

Vždy je potřeba vyhodnotit situaci - zda jsou přítomny znaky šikanování: záměrnost, 
opakování, samoúčelnost agrese a nepoměr sil, odlišit šikanování od škádlení  
a jednorázového konfliktu 

Vyšetřování počáteční šikany: 

• rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi 



• nalezení vhodných svědků – promluvit s vhodnými spolužáky tak, aby se to nedoneslo 
třídě (nejvhodnějšími informátory jsou průměrní studenti), nenaléhat, požádat je, zda by to 
mohli dosvědčit 

• individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli konfrontace obětí  
a agresorů) 

• zajištění ochrany obětem 
• rozhovor s oběťmi a agresory (případně konfrontace mezi agresory)  
• realizace vhodné metody (metoda usmíření / metoda vnějšího nátlaku) – rozhovor, 

výchovná komise 
• třídnická hodina – snaha o usmíření, oznámení o potrestání agresorů, práce se třídou 
• informovat rodiče – oběti i agresora, seznámení s řešením problému na třídní schůzce  

Vyšetřování pokročilé šikany s brutální formou: 

• rychlý odhad závažnosti a formy šikany 
• překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti – zaštítit svým 

tělem oběť, odvést ji okamžitě ze třídy!, zastavit skupinové násilí 
• zalarmování pedagogických pracovníků, informování ředitele školy 
• domluva na spolupráci a postupu vyšetřování – i za cenu přerušení výuky. Zabezpečit  

ve třídě pedagogický dozor 
• zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi 
• pokračující pomoc a podpora oběti (dát oběti napít, zajistit lékařské vyšetření) – nepouštět 

oběť zpátky do třídy 
• kontaktovat rodiče oběti – při rozhovoru s rodiči mluvit „na rovinu“, dohodnout se s nimi, 

jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost dítěte (nechat ho nějaký čas doma) 
• nahlášení policii (v případě podezření na spáchání trestného činu) nebo na OSPOD, 

navázat kontakt se specialistou na šikanování 
• informovat rodiče 
• vlastní vyšetřování 

- rozhovor s obětí a informátory 

- individuální, popřípadě konfrontační rozhovory se svědky 

- rozhovor s agresory, popřípadě konfrontační rozhovory s agresory 

- výchovná komise – členem může být i zástupce z řad rodičů, ale ne od agresora nebo 

- oběti 

Při pokročilé šikaně je nutná spolupráce s PPP, OSPOD, Policií ČR 

Návod pro vyšetřování 

• provádět zápis, upozornit na to oběť, agresory i svědky – nechat si zápis podepsat 
• netlačit, nechat je říct to, co chtějí 



• vždy se musí účastnit alespoň dva pedagogové (možné obvinění ze strany rodičů) 
• oběť je nutné podpořit a ochránit 
• svědky vyslechnout postupně - pokud se rozcházejí ve výpovědi, je možná konfrontace 

všech svědků, navodit atmosféru podpory a povzbuzení, ujistit je, že jejich spolupráce 
nebude prozrazena a je zajištěna jejich bezpečnost 

• rozhovor s obětí vést na místě, které je bezpečné, sedět vedle sebe jako partneři, seznámit 
jí s možnostmi řešení 

• rozhovor s agresorem – vyslechnout každého zvlášť, sednout si proti agresorovi, říct mu 
„natvrdo“ o co jde, chtít vědět, co udělal, potom mlčet, nechat ho mluvit, dívat se mu  
do očí, nepovzbuzovat ho, počkat až domluví, potom klást otázky, nabídnout polehčující 
okolnosti, pokud se přizná 

• po rozhovoru by se agresoři neměli vrátit do třídy – každý někam jinam 
• konfrontace agresorů – všem naráz oznámit, jak kdo z nich vypovídal – začnou se  

mezi sebou dohadovat a pomlouvat 

Rodiče oběti – informovat, jak probíhalo vyšetřování, jak je zajištěno zdraví jejich dítěte, jak 
byli agresoři potrestáni, nechat si podepsat zápis z jednání 

Rodiče agresora – informovat každého zvlášť, sdělit, jak byli potrestáni jejich děti, nechat si 
podepsat zápis z jednání 

Výchovná opatření 

1. potrestání agresorů 
- napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy 
- snížení známky z chování 

2. agresorům zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné 
péče apod.  

3. práce s celým kolektivem – spolupráce s PPP 

Prevence šikanování v jednotlivých předmětech: 

Pro prevenci různých společensky negativních jevů lze využít všechny vyučovací předměty a 
je třeba ji začlenit do běžného, každodenního chodu školy. 

• Základní režimové návyky, trávení volného času, zdravý životní styl 
• Umět se obracet na učitele, požádat o radu, pomoc, svěřit se s problémem, vyjádřit 

vlastní zkušenost 
• Vhodné chování ke spolužákům, k dospělým osobám, formy komunikace, způsoby 
řešení a předcházení konfliktů 

• Pomoc lidem ve složitých životních situacích, překonávání problémů, pomoc 
spolužákům         

• Projevy šikany, kyberšikany a jak se proti nim mohu bránit 



• Seznámení s centry odborné pomoci, Linka důvěry, důležitá telefonní čísla 
• Rozvíjení osobnosti jedince, posilování sebedůvěry 
• Být zodpovědný za své činy, posilovat sebekontrolu, sebekázeň 
• Působení party a špatných kamarádů 
•

Zákony a legislativní materiály vztahující se k řešení šikanování 

• Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany 
ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 

• Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 
(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) 

• Zákon č.56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), řeší práva a povinnosti školy, 
žáků a studentů a jejich zákonných zástupců. 

• Zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje některé 
odstavce, které se týkají vztahů rodičů a dětí, odpovědnosti rodičů a výchovných opatření. 

• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, se 
zabývá problémy dětí, které jsou nějakým způsobem ohrožené. 

• Zákon č. 200(1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
• Metodický pokyn MŠMT ČR  č.j.: 21291/2010-28 k primární prevenci sociálně 

patologických jevů dětí, žáků a mládeže ve školách a školských zařízeních 
• Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví č.j.: 10194/2002-14 (Věstník MŠMT sešit 3/2002) 

• Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a 
školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005 (Věstník MŠMT sešit 2/2006) 

• Vyhláška 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách  
a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
vyhlášky 

Vypracoval: Mgr. Zdeněk Cudlín 

V Netvořicích dne 1.9.2018


