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Příloha č. 2 

 
ŠIKANA 

Školní program proti šikanování 
Jednotný postup v případě krizové situace šikanování 

 
Šikana je forma násilí (agrese), která ve školském zařízení ohrožuje naplňování zásad a cílů 
vzdělávání a výchovy. Při jejím výskytu dochází k narušení pocitu bezpečí dětí a/nebo 
pedagogů. Šikanování je agresivní chování dítěte vůči jinému dítěti, případně skupině dětí. 
Jedná se o opakované (nikoliv nutně) chování, které je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné 
a obvykle skryté snaze ublížit fyzicky, emocionálně a/nebo sociálně. Šikana je charakteristická 
nepoměrem sil, bezmocností oběti, nepříjemností útoku pro oběť a samoúčelností agrese 
(MŠMT, 2016). S konkrétními podobami, vymezením šikany, jejími stádii, jejích důsledcích 
i postupu pro řešení informuje podrobně Příloha č. 6 MŠMT Školní šikana (uložena na nástěnce 
v Evixu, volně ke stažení na internetu). Rovněž zmiňuje, jakým nevhodným postupům by se 
měla škola vyhnout a jaké jsou možnosti nápravných opatření. 
 
Školské zařízení má ze zákona jednoznačnou odpovědnost za vytváření a udržování 
bezpečného prostředí, za ochranu žáků a jejich zdraví a za předcházení vzniku jakýchkoli forem 
rizikového chování ve škole, tedy i šikany. V otázce šikany je stěžejním úkolem školy 
předcházet jejímu vzniku, tedy nastavení a uplatňování takových mechanismů, které jsou 
ověřené v účinné prevenci. Závažnost šikany, resp. její stádia posuzují pedagogičtí pracovníci 
ve spolupráci s krizovým týmem školského zařízení. V jejich kompetencích je zvládnout 
počáteční šikanu (tj. první, druhé a někdy třetí stádium). V případě pokročilé šikany se krizový 
tým obrací na externí spolupracovníky.  
 
V případě podezření na spáchání trestného činu či přestupku kontaktuje vedení školy Policii 
ČR a dále postupuje v součinnosti s ní. Při řešení by měl být kladen akcent na to, že žák, který 
je obětí šikany, není jejím viníkem a neměl by tedy být důsledky řešení znevýhodněn. Je tedy 
důležité se samotným žákem probrat, co škola může udělat pro to, aby se zase cítil bezpečně.  
 

Školní program proti šikanování 

1. Zmapování situace – analýza a evaluace  
Vzhledem k povaze školského zařízení dochází k monitorování projevů chlapců, analýze 
a evaluaci jejich chování a interakcí průběžně, a to z pohledu speciálních pedagogů jak na úseku 
školy, tak při mimoškolních činnostech (dochází i k písemnému zapisování v programu Evix, 
pravidelným metodickým setkáním, pohovory s etopedem/psychologem, pravidelným 
poradám). V případě výskytu šikany bychom se k ní měli dostat rychleji než na běžných 
školách. Dochází častěji k individuální i skupinové práci s chlapci a prevence nežádoucích 
vzájemných projevů je pravidelná a důraznější než na běžných školách vzhledem k počtu dětí, 
pedagogů a mnohem více možnostem k individuálnímu přístupu.   
 

2. Motivování pedagogů pro změnu 
Pedagogové mají možnost pravidelné intervize mezi sebou, metodických schůzek s etopedem, 
psychologem zařízení, školení. Do budoucna by bylo vhodné nastavit i pravidelné supervize 
pro všechny pedagogy. Na některé projevy chlapců nebo rizikové známky jsou pedagogové 
pravidelně upozorňováni a sami mají možnost vše sledovat a upozorňovat ostatní. Vzhledem 



k pravidelnému kontaktu s rodinou či blízkými chlapců se snažíme zaznamenávat i případné 
projevy šikany z této strany. Pedagogové jsou pravidelně motivováni a podporováni i ze strany 
vedení zařízení k řešení případných projevů šikany a toho, že zařízení tyto projevy bere opravdu 
vážně.  
 

3. Společné vzdělávání a supervize všech pedagogů 
Pedagogové jsou pravidelně vzděláváni, jejich vzdělávání je pod dohledem přímého 
nadřízeného. Ve vyhledávání školení dle vlastních zájmů i profilací jsou podporováni. 
K jakýmkoli výcvikům a dlouhodobým kurzům je zařízení taktéž otevřeno v rámci svých 
možností.  
  

4. Užší realizační tým  
Realizační tým, které případné podněty a projevy šikany řeší je krizový tým zařízení složený 
z ředitele školy, jeho zástupce a výchovného poradce, vedoucího vychovatele, etopeda, 
psychologa a metodika prevence zařízení. Setkává se pravidelně na poradách, ale také situačně 
v případě podnětu nebo situace, které je nutné řešit.  
 

5. Jednotný postup při řešení šikanování (následuje dále) 
 

6. Primární prevence v třídních hodinách, na výchovných skupinách 
Chlapci jsou v zařízení, protože primární prevence u nich v určitém smyslu selhala, přesto se 
snažíme zaměřovat celkově práci s chlapci, tedy i třídnické hodiny na sekundární a terciární 
prevenci. Chlapcům je pravidelně poskytována zpětná vazba, dávány příklady a návody 
a podpora pro korekci chování. Chlapci jsou pravidelně seznamováni a informováni 
o nastavených pravidlech a režimu zařízení (školní řád, vnitřní řád, pravidla třídy a jednotlivých 
skupin) apod. Celkově je dbáno i při výběru aktivit ve výuce i mimo ni, aby se zaměřovali na 
předcházení dalších rizikových projevů chlapců nebo prohlubování problémů chlapců, které 
z těchto projevů plynou.  
 

7. Primární prevence ve výuce 
S ohledem na výše uvedené, je sekundární a terciární prevence nejvíce situována v předmětech: 
občanská nauka (tematické celky člověk a právo, člověk a občan, člověk ve společnosti), tělesná 
výchova (péče o zdraví), informatika (kyberbezpečnost), pracovní činnosti (vzdělávání pro 
zdraví, prohlubování občanského věd. a chov.). Je dáno specifikou klientely, že se preventivní, 
edukativní aktivity zaměřené na rizikové projevy prolínají všemi předměty včetně odborného 
výcviku. Je nutné pravidelné řešení aktuální situace a momentálního nastavení žáků, případné 
obtíže v komunikaci a nevhodné projevy chování.  
 

8. Primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování 
Výše uvedené platí i pro aktivitu na úseku výchovy, kde se o děti starají opět speciální a sociální 
pedagogové spolu s asistenty. Aktivity jsou směřovány na sportovní vyžití (kvůli abreakci, 
uvolnění přebytečné anergie a případné agresivity), nabídku různorodých volnočasových 
aktivit vzhledem k omezeným možnostem a nedostatečným vzorům z původní rodiny. Samy o 
sobě jsou aktivity následně prevencí útěků a dalších rizikových projevů. V průběhu těchto 
aktivit pak dochází k individuálnímu přístupu, usměrňování, práci se vztahem vychovatele a 
konkrétního chlapce.  
 

9. Ochranný režim 
Školské zařízení má v rámci předcházení rizikových projevů chování ukotven režim a rámcová 
pravidla ve školním a vnitřním řádu. Konkrétní pravidla jsou pak upravena ve škole i na 



konkrétní výchovné skupině. Chlapci jsou neustále pod dohledem pedagogů, kteří si je 
předávají i s hodnocením průběhu dne i projevů chlapce. Dohledy i program doplňují asistenti 
pedagoga. Chlapci mají činnosti s etopedem a psychologem zařízení.  
 

10. Spolupráce s rodiči 
Zařízení spolupracuje s rodiči pravidelně, informuje je o zdravotním stavu, projevech, 
spolupracujeme při nastavování pravidel chování v zařízení i doma. Rodiče mají možnost děti 
pravidelně navštěvovat v zařízení, děti jezdí domů pokud je to v možnostech rodiny. Rodiče 
jsou pravidelně kontaktování telefonicky, písemně, základní informace jsou pro ně k dispozici 
i na webových stránkách zařízení (zde je umístěn i vnitřní řád, preventivní program).  
 

11. Školní poradenské služby 
V zařízení poskytuje poradenské služby komplexně krizový tým. Obsahuje aktivity školního 
metodika prevence, výchovného poradce, etopeda, psychologa, aktivity nastavené na 
metodických setkání členů krizového týmu a dalších zainteresovaných pedagogů.  
  

12. Spolupráce se specializovanými zařízeními 
Zařízení spolupracuje s řadou dalších institucí vzhledem k životním situacím a potřebám 
chlapců. U všech chlapců jde o OSPODy, PČR, Probační a mediační službu, soudy apod. Dle 
individuálních potřeb pak s psychiatry, psychiatrickými nemocnicemi, adiktologem,  
K-centrem, PPP, SPC, logopedy, specializovanými lékaři apod.  
 

13. Vztahy se školami v okolí 
Vzhledem k tomu, že nejde pouze o školu, ale školské zařízení pro chlapce s poruchami chování 
ve věku 15-18 let jsou podmínky a řešené situace odlišné oproti běžným školám. Dochází však 
ke konzultacím a pravidelné komunikaci s dalšími školskými zařízeními a nadřízeným 
diagnostickým ústavem.  



Jednotný postup v případě řešení krizové situace  
ŠIKANY DÍTĚTE 

(daný MŠMT, příloha 6 Školní šikana, přizpůsobený zvykům zařízení) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počáteční fáze šikany. Fáze skupinového násilí – pokročilé šikany. 

Překonat vlastní zaskočení. Zhodnotit situaci, 
odhadnou závažnost a formu šikany. 

Z události vytvořit podrobný zápis do Evixu 
pro vyhodnocení situace a následné intervence 

(kdo, kdy, co se dělo, případné újmy, ničení 
majetku, vyčíslení pro PČR, svědci). 

Ze záznamu dojde k vyhodnocení, zda šlo o 
mimořádnou událost, následně sociální 
pracovnice informuje zákonné zástupce, 
kurátora dítěte, příp. SZ, MŠMT a DÚ. 

Bezprostřední ochrana oběti, zastavení 
skupinového násilí, oddělení oběti od 

kolektivu.  

Zalarmování ostatních pedagogů, informování 
vedení školského zařízení. 

Zabránění domluvě na křivé skupinové 
výpovědi.  

Pokračující pomoc oběti, případné přivolání 
lékaře.  

Přivolání PČR, člen krizového týmu naváže 
kontakt se specialistou na řešení šikany.  

Následně bude krizový tým se specialistou na 
šikanu a dalšími institucemi pracovat na 

vyšetřování a nápravě. 

Zhodnotit situaci, odhadnou závažnost a 
formu šikany. 

Rozhovor s dětmi, které na šikanu 
upozornily a s oběťmi.   

Nalezení vhodných svědků.    

Konzultace s krizovým týmem, 
individuální rozhovory se svědky 

(nepřípustné společné hovory agresorů a 
svědků, nebo konfrontace oběti 

s agresorem).  

Ochrana oběti.  

Z události vytvořit podrobný zápis do 
Evixu pro vyhodnocení situace a následné 
intervence (kdo, kdy, co se dělo, případné 
újmy, ničení majetku, vyčíslení pro PČR, 

svědci). 

Krizový tým předběžně zhodnotí výsledky 
pohovorů, vybere vhodnou metodu řešení 
situace. Následně pracuje individuálně i 

skupinově s dětmi, situaci řeší s pedagogy. 
Průběžně zapisuje vývoj situace do Evixu.  


