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Zpracováno podle 

− 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)  

 

Tento program je nedílnou součástí  Minimálního preventivního programu školy. 

 Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým pracovníkům, 

rodičům a žákům naší školy. 

 

Charakteristika šikanování 
 
     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.  

Podoby šikanování jsou: 

- verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i kyberšikana, která se děje 

    pomocí ICT technologií). 

- fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti). 

- smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy 

apod.) 

 

Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti 

a v některých opravdu závažných případech může nabýt i rysy organizovaného 

zločinu. 

 

Odpovědnost školy: 

Škola či školské zařízení 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 a školská zařízení 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. Z tohoto důvodu musí pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předcházet, 

jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. 

 

Odhalování šikany: 

Na prevenci a odhalování šikany se podílejí všichni pracovníci školy, nejen třídní učitelé. 

Všímají si změn v chování žáků. Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, 

ředitel školy zahájí odborné vyšetření záležitosti. 

 

Metody zjišťování šikanování: 

- monitoring chování žáků během jejich pobytu ve škole 

- využití „Schránky důvěry“ umístěné v prvním patře školy 

- sledování toho, jak žáci mezi sebou komunikují 

- rozhovory a besedy se žáky v hodinách výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, 

přírodopisu 

- seznamovat žáky s formami šikany 

- shromažďování podkladů prvních příznaků třídními učiteli 

- informování o problémech na pedagogických radách 

- využívání dotazníků pro žáky 

- zjišťování možnosti šikanování na jednání školního parlamentu 

 

1) Řešení počáteční šikany: 

V případě upozornění na projevy šikany, bude zahájeno jednání s těmi, kteří na šikanování 

upozornili i s oběťmi šikany. Budou nalezeni vhodní svědci. Třídní učitel, školní 

metodik prevence, případně ředitel školy nebo jeho zástupce provedou individuální, případně 

konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů). Se situací 

budou seznámeny rodiče všech zúčastněných. Obětem je zajištěna ochrana dle situace. 

Posledním krokem je rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. Škola tyto 

situace zvládá řešit vlastními silami. 

 

2) Řešení pokročilé šikany : (opakované přestupky, trestné činy, skupinové násilí) 

Je zajištěna co nejrychleji ochrana oběti. Okamžitě se pracuje na překonání šoku 

pedagogického pracovníka, který byl bezprostředně přítomen odhalení tohoto druhu šikany. 

Pedagogičtí pracovníci se domluví na spolupráci a postupu vyšetřování. Je zabráněno 

domluvě agresorů na křivé výpovědi. Pokračuje se v pomoci a podpoře oběti. Dle závažnosti 

případu (formu brutality či kriminálního jednání, naplnění skutkové podstaty přestupku nebo 

trestného činu) je kontaktována: 

- pedagogicko-psychologická poradna, Jana Palacha 6, Znojmo (tel: 515 260077) 

- orgán sociálně právní ochrany dítěte (MÚ Znojmo) 

- Policie ČR 

- případně klinický psycholog 

 

 

 

 

 



Spolupráce s rodiči: 

Nezastupitelnou roli při objasňování a řešení případů šikanování mají rodiče. Ti mohou na 

základě změněného chování svých dětí zjistit případy případné šikany na škole a upozornit na 

pachatele nežádoucí činnosti. 

 

Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, 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 telefonovalo apod. 

Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. 

Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo).  

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 je 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. 

 

Seznámení rodičů se šetřením šikany: 

1. Seznámení rodičů s problémem 

2. Postupné vyjádření všech pedagogů 

3. Vyjádření žáka 

4. Vyjádření rodičů 

5. Rozhodování komise za zavřenými dveřmi (ředitel, třídní učitel, MP) 

6. Seznámení rodičů a žáka se závěrem komise 

 

Náprava: 

Zajištění bezpečí a ochrany obětem, oznámení o potrestání agresorů před celou třídou. 

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 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). 

 

 



 

Krizový plán a postupy řešení šikany 

 

Postup pedagogického pracovníka 

1. Informují-li rodiče pedagogického pracovníka o podezření na šikanování, zahájí okamžitě 

vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem, informuje 

ředitele školy. 

2. Má-li pedagogický pracovník podezření na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování 

šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem, informuje ředitele 

školy. 

3. V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy, spolupodílí se 

na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy. 

4. Vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případech, že se podezření 

neprokáže. 

5. Navrhne v pedagogické radě potrestání agresorů. 

 

Postup ředitele školy 

1. Přijme informaci o šikanování (pedagogický pracovník, rodič, žák) 

2. Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu vlastními silami nebo zda škola potřebuje pomoc 

zvenku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a Policií ČR.   

3. V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na 

vyšetřování šikany dle jeho pokynů  

4. Zajistí informování dotčených rodičů o vyšetřování šikany nebo sám informuje o 

výsledcích vyšetřování šikany, které řídí. 

5. V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat péči 

pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického 

centra nebo dalších odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. 

6. V mimořádných případech doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového 

oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně 

příslušném diagnostickém ústavu. 

7. V mimořádných případech 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. 

8. Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo 

skutkovou podstatu trestného činu (provinění) oznámí tuto skutečnost Policii ČR. 

9. Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví 

žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, zahájí 

spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu. 

10. Projedná v pedagogické radě potrestání agresorů. 

 

Při řešení případů šikany spolupracovat s institucemi: 

- 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), 

Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo 

skutkovou podstatu trestného činu (provinění): 

- Policie ČR. 

- orgán sociálně právní ochrany dítěte   

 

Výchovná a nápravná opatření: 

Podle závažnosti: 

- napomenutí třídního učitele 

- důtka třídního učitele 

- důtka ředitele školy  

- snížená známka z chování 

- převedení do jiné třídy 

- podmíněné vyloučení 

- realizace individuálního výchovného plánu agresora 

 

V mimořádných případech ředitel školy: 

a) podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou agresora 

b) doporučí rodičům agresora dobrovolné umístění dítěte do místně příslušného 

diagnostického ústavu 

 

Pozor na tyto chyby! 

Nelze společně vyšetřovat agresora a oběť. 

Nevyšetřovat ve skupině nebo ve třídě, ale o samotě. 

Vyšetření musí mít promyšlenou strategii a taktiku, ne nahodilost. 

Pedagogové někdy nevědomky hájí agresora, nepřipouští, že by mohl šikanovat. 

Pozor na zlehčování výpovědí svědků. 

Učitel se snaží neobjektivně rozdělit vinu mezi agresora a oběť. 

Agresoři jsou včas informováni, možnost zkreslených výpovědí. 

 

 

Povinnosti vedení školy: 

- zajistit vzdělávání pracovníků v akreditovaných kurzech k problematice šikany 

- zajistit dohled pedagogických pracovníků nad žáky ve škole před vyučováním a o 

přestávkách mezi vyučovacími hodinami 

- zajistit dostatek vhodné literatury k problematice šikanování 

- ve školním řádě jasně stanovit pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení 

 

 

 

 

 



Povinnosti pedagogických pracovníků: 

- důsledně vést žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na 

demokratických principech 

- sledovat vztahy ve třídě mezi žáky a chování žáků 

 

Prevence proti šikaně: 

Nejlepší primární prevencí proti šikanování a násilí je budování otevřených, kamarádských, 

bezpečných vztahů mezi všemi členy společenství školy. Cestou k zastavení epidemie násilí 

mezi žáky je vytvoření příznivého sociálního klimatu. 

 

Těžiště primární prevenci spatřujeme v práci třídních učitelů při pravidelných třídních 

hodinách. Jejím úkolem je posílení imunity proti nákaze šikanování.  

Důležitou úlohu také hrají výukové předměty, které mají významný vztah k prevenci 

nežádoucích jevů (např. výchova k občanství, výchova ke zdraví, tělesná výchova, přírodopis 

atd.). 

Třídní učitelé, výchovný poradce a školní metodik prevence diagnostikují a léčí zárodečné a 

počáteční podoby šikanování, které se případně vyskytují na škole.  

Při pokročilých šikanách probíhá spolupráce školy s odborníky (PPP) a odborníky ze státních 

i nestátních institucí (policie, sociální odbor). 

 

Šikana zaměřená na učitele: jak jí předcházet a jak ji řešit 

 
Šikana zaměřená na učitele se nejčastěji odehrává ve třídách, žák se dostává do pozice větší 

moci než pedagog, bez ohledu na autoritu učitele. Je chápána jako celostní problém školy.  

 

Specifika prevence: 

- dobré sociální klima a celoškolní přístup 

- vedení školy vyjadřuje pedagogům podporu, vnímá jejich pocity a emoce 

- pedagog nastavuje a uplatňuje pravidla zavedená ve třídě 

- očekává úspěch u žáků a podporuje je 

- pedagog nezpůsobuje ponížení nebo zesměšnění žáka 

 

Specifika řešení: 

- podpora pedagoga ze strany školy a řešení vzniklé situace 

- následná práce s agresorem a se třídou 

- pochopení situace a zajištění bezpečí pedagoga 

 

Krizový plán: 

Pedagog v pozici oběti šikany či pedagog, který je svědkem takovéto situace, vyhledá 

bezprostředně pomoc, obrátit se může na:  

- Ředitele školy  

- Školního metodika prevence  

- Výchovného poradce  

- Kolegu, ke kterému má důvěru  

 

V případě potřeby zajistí vedení školy učiteli chráněné prostředí. 



Poradenský tým školního poradenského pracoviště - zajistí další šetření, provede postupně 

rozhovor:  

− s obětí, se svědky 

−  s agresorem/y – zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi, případně konfrontace 

mezi nimi  

−  nebo o šetření požádá odborníka na problematiku šikanování z PPP  

- z rozhovoru provádí zápis            

- o výsledcích šetření informuje ŘŠ, pokud se šetření přímo neúčastní  

 

• ŘŠ pozve prokazatelným způsobem (nejlépe doporučeným dopisem) zákonné zástupce 

agresora/rů do školy k pohovoru s výchovnou komisí (VK)  

• VK  dohodne společně se zákonnými zástupci žáka/ků další postup - možnosti školy: 

odstupňování kázeňských opatření, forma postihu při dalším porušení školního řádu, 

doporučení odborné pomoci v PPP, informování OSPOD, spolupráce se SVP, informovat 

Policii ČR…  

• ŠMP nebo VP provede zápis z VK 

• ŘŠ udělí agresorovi/ům kázeňské opatření v souladu se školním řádem      

• ŘŠ informuje Policii ČR, došlo-li k závažnějšímu případu šikanování  

• Škola zajistí posouzení sociálních vztahů ve třídě, kde se šikana odehrávala a na základě 

výsledků nastaví odpovídající řešení – zajistí intervenční program k řešení šikany za účelem 

znovunastolení bezpečí ve třídě. 

• ŘŠ nabídne pedagogovi odbornou pomoc a podporu – konzultace, odkaz na odbornou péči 

apod.  

 

Doporučená literatura: 

Agresivita a šikana mezi dětmi, Václav Holeček, Pedagogické centrum, 1997 

Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí, Pavel Říčan, Portál 

1995 

Agresivita a šikanování: studijní text kurzu PC Plzeň, Marie Kocurová, Pedagogické centrum 

Plzeň, 2002 

Bolest šikanování, Michal Kolář, Portál, 2005 

Cesta za poznáním šikany, šikanování mezi dětmi, Vaníčková, E., Česká společnost na 

ochranu dětí, 2002 

Dítě a škola, Vaníčková, E., Provazníková, H., Růžová linka 

Malý lexikon šikanování, Vaníčková, E., Růžová linka  

Minimalizace šikany, Vágnerová, K., Portál, 2009  

Násilí a co s ním?, Michaela Lavičková, Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta 

2004 

Násilí ve škole a jak mu čelit, Helmut H. Erb, Amulet, 2000 

Ohrožené děti, Hana Provazníková, Eva Vaníčková, Růžová linka, 1998 

Ochrana dětí před násilím, Vaníčková, E., Růžová linka  



Prevence a řešení šikany ve škole, Stanislav Bendl, ISV, 2003 

Proč mě pořád někdo šikanuje? /rady, jak zvládat malé tyrany/, Terrence Webster-Doyle, 

Pragma, c2002 

Skrytý svět šikanování ve školách: příčiny, diagnostika a praktická pomoc, Michal Kolář, 

Portál, 2000 

 

V Jaroslavicích, 2. září 2019     Mgr. Petra Matůšová 


