
Preventivní program proti šikaně 
 

 

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 nebo skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších 

důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, 

poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. 

Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání.  Může se realizovat i prostřednictvím 

elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí e-mailů, 

sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i 

v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou 

skupinou spolužáků 

 

 

 

 

Projevy šikany 
- verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická 

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

- smíšená šikana 

 

 

Vývojová stádia 
1. Zrod ostrakismu – jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový 

člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně 

odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho,střádají proti němu intriky, dělají na jeho 

účet různé legrácky apod. 

2. Fyzická agrese a přitvrzování manipulace – v zátěžových situacích, kdy ve skupině 

stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich 

odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, 

z konfliktu z učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje 

3. Vytvoření jádra – vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ 

začnou spolupracovat a systematicky, 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.“ 

4. Většina přijímá normy – normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným 

zákonem. V této době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a 

málokdo se mu dokáže postavit. U členů „virem“ přemožené skupiny dochází 

k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a 

ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka. 

5. 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, agresory a šikanované. Jedni 

mají všechna práva, ti druzí nemají žádná práva. 

                             

 



     

 

Kdy začít vyšetřovat 
- žák je o přestávce sám, chodí do školy těsně před začátkem vyučování, do třídy těsně 

před zvoněním nebo až s učitelem 

- vyhledává blízkost učitelů 

- má zhoršení prospěchu, nadměrné absence, objevuje se neomluvená absence 

- má v nepořádku své školní potřeby – poškozené, špinavé, rozházené 

- má na těle modřiny, odřeniny, zranění 

- je nejistý, ustrašený při vystoupení před třídou 

- je smutný, nešťastný, depresivní 

- od ostatních dětí je častován posměšky, kritikou, nadávkami, hrubými žerty. Je tělesně 

napadán, agresi neoplácí, dostává panovačné příkazy a podřizuje se jim 

 

 

 

 

Krizový plán 
 

Prevence 
- vysvětlit žákům, co je šikana a jak se jí mohou bránit ( besedy, učitelé Vkz, Ov ) 

- zajistit pro žáky program na podporu sebevědomí, umění komunikace, na zjištění 

rušivých zvláštností jednání… 

- třídní učitelé sledují chování žáků, vedou žáky k osobní odpovědnosti, spolupracují 

s ostatními vyučujícími, závažné problémy řeší s výchovnou poradkyní a metodičkou 

prevence, případně s vedením školy 

- věnovat pozornost pohybovému režimu žáků o přestávkách i v hodinách, zařazovat 

oddechové chvilky pro uvolnění energie a odreagování stresu 

- vést evidenci problémových žáků a řešení problémových situací ( TU, VP, MP) 

- kontrolovat kvalitu dozorů ve škole i školní jídelně ( ŘŠ, ZŘ) 

 

 

Zaměření plánu 
 - vytvoření dvou typů scénářů: 

        1. první zahrnuje situace, které škola zvládne řešit vlastními silami, zde patří postupy pro 

            počáteční stádia šikanování  

        2. druhý zahrnuje situace, kdy škola potřebuje pomoc zvenku a je nezbytná její  

            součinnost se specializovanými institucemi a policií. Sem patří řešení pokročilé a  

            nestandardní šikany . 

 

 

Postupy řešení šikanování 
1. Vyšetřování počáteční šikany: 

- rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi 

- nalezení vhodných svědků 

- individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky 

- zajištění ochrany obětem 

- rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi 

 



 

 

2. Vyšetřování pokročilé a nestandardní šikany: 

- překonání šoku pedagoga a bezprostřední záchrana oběti 

- domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování 

- zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi 

- pokračující pomoc a podpora oběti  

- nahlášení případu policii 

- vlastní vyšetřování 

 

 

Důležité je kontaktovat rodiče jak oběti, tak agresora, seznámit je s výsledky projednávání 

šikany a dále s nimi spolupracovat. O každém projednávání negativního chování žáků se 

provede zápis. V případě negativních dopadů šikany na oběť je nutné zprostředkovat ji péči 

pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického 

centra nebo dalších odborníků – klinických psychologů nebo psychoterapeutů. 

Účastní – li se šikanování většina problémové třídy, nebo jsou – li normy agresorů třídou 

akceptovány, doporučuje se, aby šetření vedl odborník – specialista na problematiku 

šikanování z PPP, SVP, diagnostického ústavu, krizového centra apod. 

 

 

 

 

Preventivní program proti šikaně byl schválen pedagogickou radou.   
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