
                                                                                                                                                                                                                                             

Příloha ke Školní preventivní strategii 

PREVENCE  A  ŘEŠENÍ  ŠIKANY 

na ZŠ Edvarda Beneše v Opavě   

 

● Podle aktualizovaného Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového 

chování u dětí, žáků a studentů ve  školách a školních zařízeních č.j. 21291/2010-28 a  

Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních 

č.j. 21149/2016 byl vypracován program proti šikanování, jehož obsahem je prevence a řešení 

šikany a kyberšikany na naší škole.  

 

Chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka nebo skupinu klasifikujeme 

jako šikanování. Spočívá v cílených a opakovaných útocích. (bití, vydírání, loupeže, 

poškozování věcí, nadávání, pomlouvání, vyhrožování, ponižování, demonstrativní 

ignorování).  

 

Škola se snaží vytvořit prostředí nepodporující šikanu: 

 

● V tomto školním roce dále vyučujeme etickou výchovu. Ta se je součástí vyučování od 

1. do 9. ročníku. Očekáváme, že se výstupy z této vyučovací oblasti pozitivně projeví na 

celkovém klimatu třídních kolektivů a školy. 

● Prostřednictvím školních projektů budujeme a rozvíjíme spolupráci a dobré vztahy mezi 

žáky nejen ve třídách, ale mezi třídními kolektivy na škole. 

● Na projekt “V pohodě ve škole i na ledě” jsme opět získali dotaci KÚ MSK. Cílem 

projektu je sladění norem chování dětí  na sportovišti a ve škole a navázání intenzivnější 

komunikace mezi školou, trenéry sportovních tříd a zákonnými zástupci žáků, což se jistě 

projeví ve zkvalitnění vztahů a předcházení šikaně. 



● TU se na třídnických hodinách věnují rozvoji vztahů ve třídách, zvyšování sebevědomí 

žáků, aktivitám sloužícím k rozvoji komunikace, řešení konfliktů a uvolňování emocí. 

● Těmto tématům je věnována také část hodin Ov. 

● Tématem šikany se každoročně zabývají i externí odborníci spolupracující se školou 

(viz MPP školy). 

● S tématem kyberšikany a nebezpečí na internetu jsou žáci i rodiče seznámeni 

prostřednictvím informačních letáků a filmu “Seznam se bezpečně 1, 2“ umístěném také na 

webových stránkách školy. 

● Žáci se spolupodílejí na stanovení pravidel chování ve škole i ve třídě. 

● Žáci delegují zástupce třídy do školního parlamentu. Mají tak možnost podílet se na 

chodu školy. 

● V hodinách je budována vzájemná důvěra mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může 

na učitele obrátit a bude respektován jeho názor. 

● Na škole pracuje Školní poradenské pracoviště ve složení: výchovná poradkyně, 

speciální pedagog, metodik prevence RCH pro 1. stupeň školy a metodik prevence RCH pro 

2.stupeň. 

● Každému vyučujícímu je v kabinetu Ov k dispozici metodický materiál s příklady 

znaků šikanování .  

● Nedílnou součástí tohoto materiálu je i seznam dostupné literatury s tématikou šikany. 

Ve škole je umístěna uzamykatelná schránka důvěry vedle sborovny. 

● O tématu šikany třídní učitelé diskutují se žáky při třídnických hodinách /dle potřeby/, 

v hodinách etické výchovy a s rodiči na rodičovských schůzkách (alespoň 2x ročně). 

● Všichni pracovníci školy jsou povinni aktivně dodržovat rozvrh dozorů a budou 

provádět dohled zejména v těch prostorách, kde k šikanování již došlo, nebo kde by k němu 

mohlo docházet. Případných projevů šikany si budou všímat i nepedagogičtí pracovníci. Každý 

projev šikany je nutno nahlásit tř.učiteli, pracovníkovi ŠPP a vedení školy (viz krizový plán 

školy). 

● V případě problému šikany budou třídní učitelé situaci konzultovat s některým 

z pracovníků Školního poradenského pracoviště a vedením školy.                                            

● Přednášky, preventivní programy a materiály s tématikou šikany budou využity pro 

všechny pedagogické pracovníky. 

● V případě podezření na šikanu ve třídě doporučujeme využít dotazníky dostupné u 

metodika prevence. 



● Každý projev šikany musí být taktně řešen při zachování důvěrnosti informací, a to ve 

spolupráci vedení školy, členů školního poradenského pracoviště, rodinou oběti i rodinou 

agresora, případně výchovnou komisí za přítomnosti pracovníků právní ochrany dětí MÚ a 

policie ČR. 

● Pro potrestání agresorů lze využít následující běžná výchovná opatření: napomenutí a 

důtka třídního učitele, důtka ředitele, snížení známky z chování, převedení do jiné třídy, 

doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení střediska výchovné péče 

pro děti a mládež. V mimořádných případech lze doporučit dobrovolné umístění dítěte do 

pobytového oddělení SVP, podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení 

řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním 

v diagnostickém ústavu či vyrozumění policejního orgánu, došlo-li k závažnějšímu případu 

šikanování. 

 

Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování 

 

Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: 

· 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. 

· 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. 

(Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť 

přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!) 

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 odkládá odchod 

z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat 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 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.  

 

Přímé znaky šikanování mohou být např.: 

· Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé 

žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou 

nebo ”legrací” zranitelný. 

· 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepřehlédni, trápíš-li se kvůli šikaně 

Nikdo nemá právo druhému ubližovat! 
Spolužáci se k tobě chovají nepřátelsky, ubližují ti a ty nevíš, jak dál 



Víš o někom, kdo je šikanován, a je ti ho líto. 

Překonej strach a zajdi za námi. 
Pomůžeme ti! 

 

 

Mgr.Miroslava Stošenovská – školní metodik prevence pro 2.stupeň- kabinet MP 

u skladu učebnic  

Mgr.Eliška Drápelová – školní metodik prevence pro 1.stupeň – kabinet MP 

u skladu učebnic 

Mgr.Lucie Viktorinová – výchovná poradkyně – kabinet VP 

ve 2.poschodí 

 

 

 

 

Vím, že je to moc těžké. Cítíš se sám, je ti smutno, máš strach a nevíš, co máš dělat. Přečti 

si proto následující řádky: 

 

Co je to šikanování? 

Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně ubližují 

druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co ti je nepříjemné, co tě 

ponižuje, nebo to prostě bolí. 

Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci, bije tě. Ale může ti znepříjemňovat život i jinak. 

Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě. 

 

Proč jsi šikanován? 

 

Není to proto, že jsi špatný, nebo proto, že si to nějak zasloužíš. Chyba není v tobě, ale ve 

špatných vztazích mezi některými žáky vaší třídy nebo školy. Převládá v nich bezohlednost a 

násilí. Pamatuj si, že nikdo ti nemá právo ubližovat! 

Když se ptali jednoho zoufalého žáka, proč o svém trápení neřekl rodičům, odpověděl: "Já 

nevím, když přijdu domů, tak se na to snažím nemyslet. A doufám, že už to bude lepší." Myslet 

si, že to bude lepší, je omyl. Nikomu nic neříct je strkání hlavy do písku, které situaci jenom 

zhoršuje. Nevzdávej to a udělej následující: 



 

 

· Obrať se na nás, nebo jiného učitele. Můžeme ti skutečně pomoci, budeme ti věřit 

a neprozradíme tě.  

.          Můžeš nám napsat také na email na školních webových stránkách. 

 

· Svěř se svým rodičům. 

 

· V případě, že nenajdeš odvahu říct to nám ani svým rodičům, zavolej na Linku 

bezpečí, telefon 116111, 800155555. Bezplatně můžeš telefonovat z celé republiky celých 

24 hodin denně. Tito lidé ti budou věřit, protože nejsi sám, kdo se takto trápí. 
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