Příloha PP ZŠ a MŠ Žarošice
13.2. Program proti šikaně
Vychází z Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany
ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) Program se věnuje výhradně řešení šikany,
a to prostřednictvím specifické primární prevence a prevence sekundární.
Na řešení šikany spolupracuje metodik prevence v rámci poradenského pracoviště a s rodiči.

1. Charakteristika šikany a kyberšikany
Šikanování je jakékoliv 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 např. v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v
podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako
demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Rovněž se
může realizovat 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 nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její závažnost (podrobněji
viz metodické doporučení).
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.). Například, když se tzv. „poperou“ dva přibližně stejně silní žáci kvůli dívce, která se jim oběma
líbí, nejde o šikanování, protože tu chybí nepoměr sil, kdy oběť se neumí nebo z různých příčin nemůže
bránit (podrobněji viz metodické doporučení).
Kyberšikanou není oprávněná kritika na internetu bez zlého úmyslu, bez nadávek a ponižování.
Termínem kyberšikana neoznačujeme rovněž vzájemné internetové psychické násilí a ani věcný
konflikt (i opakovaný) mezi rovnocennými partnery.
Od kyberšikany je potřeba odlišovat příbuzné fenomény, které jsou často s kyberšikanou provázány
nebo se s ní částečně překrývají, nicméně samy o sobě označují jiný typ násilného chování.
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2. Přímé a nepřímé varovné signály šikanování
Přímé varovné signály šikanování mohou být např.:
-

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
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.

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
POZN.: Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť konflikty
v době adaptace nových žáků nejsou vzácností!

Rodiče 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 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
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-

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

3. Stádia šikanování (dle M. Koláře)
První stadium: Zrod ostrakismu
Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Jeneoblíben 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 jižzárodečnou podobou šikanování
a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje.

Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace
V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jakohromosvod.
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.

Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra
Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat asystematicky,
nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou
už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“.

Čtvrté stadium: Většina přijímá normy
Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získáváneformální
tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů„virem“ přemožené
skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcelapoplatná vůdcům.
I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týráníspolužáka 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 jsem pro přehlednost
označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná.
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4. Klasifikace scénářů pomoci podle cíle léčby, stadia a formy šikanování
(dle M. Koláře)
Proškolený pracovník, většinou školní metodik prevence, na podkladě kvalifikovaného odhadu
stadia a formy šikanování rozhodne, zda řešení zvládne škola sama, nebo si povolá odborníka
specialistu.
V případě,že jde o počáteční a obvyklou šikanu, kterou zvládne škola sama, odborník
postupuje podle scénáře určeného pro tento typ šikanování. Pokročilé a komplikované šikany
škola
řeší
ve
spolupráci
s odborníky
z venku, zejména
z
PPP,
SVP.
Do komplikované šikany zařadíme především neobvyklé formy šikany. Dále sem zahrneme
základní formy šikany, se kterými nemáme zkušenosti. Patří do nich šikany krajně ohrožující
bezpečí pedagoga a život oběti, dále šikany se změnou v základním schématu. Prakticky jde
zejména o nějakou zvláštnost u přímých a nepřímých účastníků šikany. Patří sem rovněž šikany
s rozvinutým zakrývajícím systémem. Vážnou komplikací je intenzivnější závislostní vztah mezi
oběťmi a agresory a vážnější dopady šikany na oběť - například známky úzkostné poruchy.
a) Situace, které zvládne škola sama
- první pomoc pro obyčejnou počáteční šikanu
- celková léčba pro řešení prvních dvou stadií šikanování
b) Scénáře, kdy potřebuje škola pomoc zvenku
- první pomoc pro komplikovanou počáteční šikanu
- první pomoc (krizové scénáře) pro obyčejnou pokročilou šikanu
- první pomoc (krizové scénáře) pro komplikovanou pokročilou šikanu, patří sem např.
výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynčování
- celková léčba pro třetí stadium šikanování s běžnou i komplikovanou formou
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5. Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu (dle M. Koláře)
Tento text se zabývá počáteční šikanou, kdy agresoři ještě nevnutili násilí ostatním a většina dětí není
na jejich straně.
Schéma první pomoci:
1. Odhad závažnosti onemocnění skupiny a rozpoznání zda nejde o neobvyklou formu šikanování
úkol naplňujeme především prostřednictvím rozhovoru s informátory a oběťmi
2. Rozhovor s informátory a oběťmi
- po rozhovoru s informátorem následuje rozhovor s oběťmi (ne s podezřelými pachateli)
- při rozhovoru s obětí je důležité, aby o tom nevěděli ostatní žáci (je potřeba ochránit ji před
možnou pomstou agresorů)
3. Nalezení vhodných svědků
- vytipovat členy skupiny, kteří budou pravdivě vypovídat (vybrat žáky, kteří s obětí sympatizují,
kamarádí s ní, nebo ji alespoň neodmítají, žáky nezávislé na agresorech, kteří nepřijímají
normy šikanování)
4. Individuální, případně i konfrontační rozhovory se svědky
- rozhovory zorganizovat tak, aby o nich druzí nevěděli
- vyskytnou-li se těžkosti, lze uskutečnit doplňující a zpřesňující rozhovory nebo konfrontaci
dvou svědků
- vážnou chybou je společné vyšetřování svědků a agresorů. Za zásadní chybu považuji
konfrontaci obětí a agresorů
5. Ochrana oběti
6. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi
- je to poslední krok ve vyšetřování
- dokud nemáme shromážděné důkazy, nemá smysl vést tento rozhovor
- cílem je agresory okamžitě zastavit a ochránit oběti, ale i je samé před následky jejich činů
7. Výchovná komise
- v rámci společného setkání pedagogů a žáka-agresora i jeho rodičů se rozhoduje o výchovných
opatřeních
8. Rozhovor s rodiči oběti
- rodiče je třeba informovat o zjištěních a závěrech školy a domluvit se na dalších opatřeních
9. Práce s celou třídou
Nejčastější chyby:
-

učitelé nepracují s faktem zásadní odlišnosti řešení u počátečních a u pokročilých šikan
při vyšetřování se nebere zřetel na trauma, stud a mlčenlivost znásilněné oběti
berou se vážně falešní svědkové, kterým poručil „šéf“ agresorů
bezprostředně se konfrontuje výpověď týraného žáka s výpověďmi jeho mučitelů
pedagog vyšetřuje šikanu přímo ve třídě
ředitel si pozve najednou údajné oběti, údajné agresory a jejich rodiče, některé pedagogy
a vyšetřuje to z jedné vody načisto
po vyšetření šikany se naráz pozvou všichni rodiče agresorů i s jejich ratolestmi
nezřídka se oběť nechá odejít ze školy, případně je převedeno vedlejší třídy, přičemž
šikanování se dále prohlubuje a zdokonaluje
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6. Základní krizový scénář pro výbuch pokročilé šikany – Poplachový plán pro
tzv. školní lynčování (dle M. Koláře)
První (alarmující) kroky pomoci
 zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy šikany
 bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí
Příprava podmínek pro vyšetřování
 zalarmováni pedagogů na poschodí a informování vedení školy
 zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi
 pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře)
 oznámení na policii, paralelně – navázáni kontaktu se specialistou na šikanování, informace
rodičům
Vyšetřování
 rozhovor s obětí a informátory
 nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků
 individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky
 rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné konfrontovat agresora
(agresory) s obětí (oběťmi)
Léčba


metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny.

7. Nápravná opatření
Škola má k dispozici pro zastavení násilí agresorů běžná, ale i mimořádná nápravná opatření:
 výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy)
 snížení známky z chování
 ředitel školy doporučí rodičům obrátit se na PPP, SVP nebo jiné odborníky – kliničtí
psychologové, psychoterapeuti nebo psychiatři
 ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení střediska
výchovné péče, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v
diagnostickém ústavu
 ředitel školy podá návrh orgánu sociálně-právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou,
případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným
umístěním v diagnostickém ústavu
 škola umožní agresorovi individuální výchovný plán
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 či menšina) apod.
Oběti šikanování se doporučuje nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného poradenského
pracoviště.
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8. Spolupráce se specializovanými institucemi
Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy nebo školského
zařízení,
školního
metodika
prevence,
výchovného
poradcenebo
zástupce
školy
s dalšími institucemi a orgány zejména:
 v resortu školství – s PPP, SVP, speciálně pedagogickými centry (v případě integrovaných dětí
na běžných školách)
 v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a
zařízeními, která poskytují odbornou poradenskoua 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 nebo školského zařízení 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 (viz § 6, 7 a 10 zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

9. Spolupráce školy s rodiči žáků
Při podezření na šikanování žáka je nezbytná spolupráce vedení školy nebo školského
zařízení,výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků jak s rodinou oběti, tak i s rodinou
agresora.
Při jednání s rodiči dbají pedagogičtípracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti
informací.
Pokud se rodiče setkají s příznakyšikanování, měli by se poradit s třídním učitelem, školním metodikem
prevence, ředitelemškoly, popř. s jiným specialistou.
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Stručný manuál pro učitele v případě zjištění šikany
Pokud má třídní učitel podezření na šikanu nebo mu byla ohlášena, je povinen:
- ihned nahlásit situaci metodikovi prevence, výchovnému poradci a vedení školy (tzv. výchovné
komisi)
- ve spolupráci s nimi vést šetření, z něhož vzniknou písemné záznamy pohovorů (viz formulář
dále)
- vést šetření takovým způsobem, aby potencionální či reální agresoři nepojali podezření
o citlivý, nenaléhavý rozhovor s obětí
o sepsání seznamu svědků
o zjištění klimatu ve třídě
o rozhovor s aktéry a původci šikany
NIKDY NEKONFRONTOVAT OBĚŤ ČI SVĚDKY S AGRESOREM (AGRESORY)
- ve spolupráci s výchovnou komisí navrhnout výchovná opatření a seznámit s nimi zúčastněné
strany
(Více kapitola 5)

Co s šikanou? Rady pro žáky
Šikana je úmyslné a opakované ubližování, ať už slovní (nadávky, pomluvy…) nebo fyzické (žduchání,
braní věcí, kopání…). Každopádně šikana bolí.
Bolet může i kyberšikana (urážlivé SMS či výroky na Facebooku, umisťování zesměšňujících fotek a videí
na internet…)
Šikanovat Tě může jeden nebo více žáků.
Nikdo nemá právo nikomu ubližovat! Pokud Tě někdo šikanuje, není chyba v Tobě. Šikanu si nikdo
nezaslouží!

Co dělat?
Ať už jsi šikanovaný, nebo o šikaně víš, vždy ji ohlas. To není bonzování, ale pomoc sobě či druhým.
Když šikanu nenahlásíš, stáváš se sám viníkem!
Když šikanu nenahlásíš, nemůže Ti nikdo pomoct!

Kam se obrátit?
-

na rodiče, třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence, vedení školy
anonymně na schránku důvěry.
bezplatně na Linku bezpečí 800 155 555 nebo 116 111.

Kde získat další informace?
http://www.bezpecne-online.cz
http://www.minimalizacesikany.cz
http://www.bkb.cz/

Zavírat oči před šikanou nic neřeší, i Ty můžeš být jednou obětí…
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ZŠ a MŠ Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Zápis o

šikaně
agresivním chování
vandalismu
užívání návykových látek
krádeži

datum:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kdo událost nahlásil:

Účastníci jednání (včetně popisu rolí):

Stručný popis události:

Způsob, datum a čas oznámení události zákonným zástupcům:

Závěr z jednání, kázeňská opatření:

Podpisy zúčastněných:
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