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Šikanování je mimořádně nebezpečná forma
násilí (agrese), která ohrožuje naplňování zásad a
cílů vzdělávání ve škole. V místech jejího výskytu
dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků, který je
nezbytný pro harmonický rozvoj osobnosti a
efektivní výuku. Na rozdíl od jiných druhů násilí,
se kterými se setkáváme ve školním prostředí, je
šikana zvlášť zákeřná, protože často zůstává
dlouho skrytá
Cílem předkládaného metodického pokynu je
poskytnout pedagogickým pracovníkům základní
informace především k samotnému řešení tohoto
vysoce rizikového chování.





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.
Zahrnuje jak fyzické útoky např. v podobě
bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i
útoky slovní v podobě nadávek, pomluv,
vyhrožování či ponižování





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.
Kyberšikanou není oprávněná kritika na
internetu bez zlého úmyslu, bez nadávek a
ponižování.







fyzická agrese, přímá a nepřímá (patří sem i
krádeže a ničení majetku oběti);
verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická
šikana (součástí je i kyberšikana, děje se
pomocí informačních a komunikačních
technologií);
smíšená šikana, kombinace psychické a
fyzické šikany (násilné a manipulativní
příkazy apod.).







Pedagogický pracovník šikanování mezi žáky
předchází, jeho projevy neprodleně řeší a
každé jeho oběti poskytne okamžitou pomoc.
V souvislosti se šikanou k jednání, které by
mohlo naplňovat znaky přestupku nebo
trestného činu, obrací se škola na Policii ČR.
Dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, má
škola povinnost tuto skutečnost oznámit
zákonnému zástupci jak žáka, který byl
útočníkem, tak žáka, který byl obětí.





Z hlediska zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, může
šikanování žáků naplňovat skutkovou
podstatu trestných činů či provinění.
Proviněním se rozumí trestný čin spáchaný
mladistvým - § 6 zákona č. 218/2003 Sb., o
odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o
soudnictví ve věcech mládeže a o změně
některých zákonů:

vydírání § 175, omezování osobní svobody §
171, zbavení osobní svobody § 170, útisku §
177, těžkého ublížení na zdraví podle § 145,
ublížení na zdraví §146, § 146a, vraždy § 140,
loupeže § 173, krádeže § 205, násilí proti
skupině obyvatelů a proti jednotlivci § 352,
poškození cizí věci § 228, znásilnění § 185,
kuplířství § 189, pohlavního zneužití § 187,
apod. + nebezpečné vyhrožování § 353,
nebezpečné pronásledování § 354, mučení a
jiného nelidského a krutého zacházení § 149.










Kyberšikana může naplňovat skutkovou podstatu
např. těchto trestných činů:
nebezpečné pronásledování (stalking, § 354)
účast na sebevraždě (§ 144) – např. zaslání SMS
oběti s úmyslem vyvolat u ní rozhodnutí k
sebevraždě;
porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182)
porušení tajemství listin a jiných dokumentů
uchovávaných v soukromí (§ 183), např.
zveřejnění fotografií z telefonu oběti;
pomluva (§ 184) – např. vytvoření webových
stránek zesměšňujících oběť



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.



Školní program proti šikanování je
nejúčinnějším způsobem, jak ochránit děti
před šikanou. Zahrnuje v sobě metody řešení
a další opatření zaměřená přímo na nápravu
šikanování. Předpokladem jeho fungování je
dobrá všeobecná prevence rizikového chování
ve škole.









ředitel školy je orientován v metodice,
organizaci a právní problematice šikanování
pracovník pověřený řešením umí
kvalifikovaně odhadnout stadium a formu
šikany a rozhodnout, zda řešení zvládne
škola sama nebo zda si povolá odborníka
škola spolupracuje s PPP, SVP a dalšími
organizacemi a institucemi při řešení
pokročilých a neobvyklých šikan, které sama
nezvládne
škola má zpracovaný plán dalšího vzdělávání
pedagogů, zejména metodika školní prevence





•

•

škola aktivně spolupracuje s rodiči na
ochraně dětí a žáků před šikanou
škola má ve školním řádu:
zákaz chování mající charakter šikanování a
opatření, která se váží k tomuto závažnému
porušení školního řádu
ředitel školy zajistí v souladu s pracovním
řádem dohled pedagogických pracovníků nad
žáky ve škole před vyučováním a o
přestávkách, na vytipovaných rizikových
místech v prostorách školy



Situace, které zvládne škola sama

a) první pomoc pro obyčejnou počáteční
šikanu;
b) celková léčba pro řešení prvních dvou stadií
šikanování, RTP – Rámcový třídní program.


Scénáře, kdy potřebuje škola pomoc zvenku

c) první pomoc pro komplikovanou počáteční
šikanu;
d) první pomoc (krizové scénáře) pro
obyčejnou pokročilou šikanu;

e) první pomoc (krizové scénáře) pro
komplikovanou pokročilou šikanu, patří sem
např. výbuch skupinového násilí, tzv. školní
lynčování;
f) celková léčba pro třetí stadium šikanování s
běžnou i komplikovanou formou

První je určen pro řešení počáteční obyčejné šikany.
Důvodem je fakt, že těchto obyčejných počátečních
šikan je nejvíce a tvoří obrovské podhoubí pro
rozbujení pokročilých a neobvyklých šikan. Druhý
scénář je určený k řešení výbuchu skupinového
násilí, tzv. školního lynčování. V tomto případě
nelze čekat na odborníka-specialistu, protože je
oběť ohrožena bezprostředně na zdraví a později
je většinou nemožné případ vyšetřit. Škola proto
nejprve zakročí sama, vyřeší akutní problém a
později jej řeší za pomoci odborník

1. odhad závažnosti onemocnění skupiny a
stanovení formy šikany;
2. rozhovor s informátory a oběťmi;
3. nalezení vhodných svědků;
4. individuální rozhovory se svědky
(nepřípustné je společné vyšetřování agresorů
a svědků, hrubou chybou je konfrontace oběti
s agresory);
5. ochrana oběti;

6. předběžná diagnóza a volba ze dvou typů
rozhovoru:
a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory
(směřování k metodě usmíření);
b) rozhovor s agresory (směřování k metodě
vnějšího nátlaku);
7. realizace vhodné metody:
a) metoda usmíření;
b) metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor
nebo výchovná komise s agresorem a jeho
rodiči);

8. třídní hodina:
a) efekt metody usmíření;
b) oznámení potrestání agresorů;
9. rozhovor s rodiči oběti;
10. třídní schůzka;
11. práce s celou třídou

A. První (alarmující) kroky pomoci
1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad
závažnosti a formy šikany;
2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení
skupinového násilí.

B. Příprava podmínek pro vyšetřování
3. zalarmováni pedagogů na poschodí a
informování vedení školy;
4. zabránění domluvě na křivé skupinové
výpovědi;
5. pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře);
6. oznámení na policii, paralelně – navázáni
kontaktu se specialistou na šikanování,
informace rodičům

C. Vyšetřování
7. rozhovor s obětí a informátory;
8. nalezení nejslabších článků nespolupracujících
svědků;
9. individuální, případně konfrontační rozhovory se
svědky;
10. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi
agresory, není vhodné konfrontovat agresora
(agresory) s obětí (oběťmi).

D. Léčba
11. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace
skupiny.











výchovná opatření (napomenutí a důtka
třídního učitele, důtka ředitele školy);
snížení známky z chování;
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 sociálněprávní ochrany dítěte
škola umožní agresorovi individuální
výchovný plán.

Empirické zkušenosti potvrzují, že trápení se
šikanou mají děti už v mateřské škole.
 Po odborném a bezpečném rozkrytí šikany
pedagog zvolí vhodný způsob nápravy.
a) Rozhovor s dítětem, které ubližuje
b) Není vhodné konfrontovat agresora s obětí
c) Práce se skupinou - činnosti podporující
spolupráci, při nichž nejsou vítězové a
poražení
d) Rozhovor s rodiči dítěte – agresora. Mluvíme
s nimi, až tehdy když je situace zmapovaná




















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



















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 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.













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;
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.

