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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Předkladatel:    Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10,  

  příspěvková organizace, Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou 

Ředitelka školy: Mgr. Jana Mašindová 

IČ:  72 74 33 52 

IZO:  600078353 

 

Adresa školy:    Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice 

  Pod Vodárnou 10 

  466 05 Jablonec nad Nisou 

 

Právní forma:  příspěvková organizace 

 

Telefon:  483 305 317 

 

Webové stránky: www.zsrynovice.cz 

 

E-mail:  skola@zsrynovice.cz  

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:  Lenka Riegerová 

E- mail:  lriegerova@zsrynovice.cz 
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PRÁVNÍ VÝCHODISKA 

 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování 

mezi žáky škol a školských zařízení (č.j. 24 246/2008-6) 

 

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních (č. j.: 20 006/2007-51), ve znění pozdějších předpisů 

  

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 

(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)  

 

Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních 

(č.j.: MSMT – 22294/2013-1) 

 

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany 

ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 
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CÍL 

 

Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí, 

utvářet dobré sociální klima třídy a školy. 

 

ÚKOLY 

 Hlavním úkolem je předcházet všem náznakům násilí a šikanování, projevy neprodleně 

řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. 
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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. 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. Nově se může 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. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště 

v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví 

oběti. 

 

A. Projevy šikanování (základní formy šikany) 

 

 Verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i kyberšikana, 

děje se 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.). 
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REALIZACE PREVENCE ŠIKANY 

Základem prevence šikanování a násilí na škole je podpora pozitivních vzájemných vztahů 

mezi žáky a mezi žáky a učiteli a vytvářet tak a udržovat bezpečné prostředí pro žáky i 

zaměstnance školy. 

A. Škola  

 respektuje identitu a individualitu každého svého člena 

 odmítá násilí a zneužití moci v jakékoliv podobě 

 přiznává riziko výskytu šikany 

 má zmapovanou síť pomoci pro žáky i pedagogy a navazuje s ní spolupráci 

 zajišťuje pravidelnou realizaci třídnických hodin  

 posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy 

 uplatňuje spolupráci mezi žáky a rozvíjí jejich vzájemný respekt 

 rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost 

jedince 

 má nastavena konkrétní a srozumitelná pravidla chování ve školním řádu, která jsou 

specificky vztažena k projevům šikany a důsledky za porušení pravidel (sankční řád) 

 každá třída má nastavena třídní pravidla, na jejichž tvorbě se podílí sami žáci společně 

s třídním učitelem 

Konkrétní  realizace prevence ve třídách – viz. Příloha č. 1. 

 

B. Školní metodik prevence 

 pracuje se žáky v rámci prevence rizikového chování 

 spolupracuje s ředitelkou školy, výchovným poradcem, pedagogickými  

     i nepedagogickými pracovníky školy, rodiči a odbornými institucemi 

 informuje pedagogické pracovníky, rodiče i žáky o problematice šikanování, 

o případné krizové telefonní lince a o dalších kontaktech na pomáhající pracoviště   

 

C. Ředitelka školy  

 zajišťuje podporu a rozvoj pedagogů v podobě dalšího vzdělávání  -  v oblasti 

komunikace, řešení konfliktů, interakce mezi učitelem a žákem, prevence 

šikanování, v diagnostice klimatu školní třídy, v ovlivňování postojů žáků k 

přijímání různosti, v podpoře osobnostně-sociálního rozvoje žáků, v tvorbě třídních 
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pravidel a hodnocení jejich dodržování  

 zajišťuje v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky 

zejména ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, 

mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 

 zajišťuje, aby žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky 

šikanování, a to jak pro jeho oběti a pachatele, tak i pro celý třídní (školní) kolektiv 

 vzdělává se v oblasti právního povědomí 

 

D. Rodiče  

 jsou seznámeni s Programem proti šikanování, upozorněni na to, aby si všímali 

možných příznaků šikanování a v případě podezření neprodleně kontaktovali školu 

 obdrží kontakty na krizovou linku a pomáhající instituce -  viz. MPP 
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ODPOVĚDNOST ŠKOLY A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Škola je odpovědná v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 

Je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích 

a souvisejících aktivit, současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení 

vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu vytváří 

pedagogický pracovník prostředí, formy a způsoby jak šikanování mezi žáky předcházet, jeho 

projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. 

(Viz Směrnice ředitelky školy k bezpečnosti a ochraně zdraví žáků) 

 

Pedagogický pracovník je odpovědný podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. Bude-li znám případ šikanování a pedagogický pracovník nepřijme 

v tomto ohledu žádné opatření, vystavuje se riziku trestního postihu pro neoznámení,  

případně nepřekažení trestného činu (§168, 167 trestního zákona 
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KRIZOVÝ PLÁN 

Eliminuje či minimalizuje škody v případě, že k šikanování ve školním prostředí dojde. 

 

A. 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. 

 

B. Postup ředitele školy 

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

2. Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu vlastními silami (tj. ve spolupráci 

s metodikem prevence, výchovným poradcem a ostatními pedagogickými pracovníky) nebo 

zda škola potřebuje pomoc z venku 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 ve spolupráci s výchovným 

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

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

spolupráci s metodikem prevence 

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 /výchovný 

poradce/. 

10. Projedná v pedagogické radě potrestání agresorů. 

 

C. Postup rodičů při podezření na šikanování 

1. Rodiče informují o podezření na šikanování třídního učitele popřípadě dalšího 

pedagogického pracovníka, při jehož hodinách nebo dohledu nad žáky k šikaně dochází. 

2. Nejsou-li podezření na projevy šikany bezodkladně a uspokojivě řešeny v pravomoci 

pedagogických pracovníků včetně metodika prevence či výchovného poradce, obrátí se rodiče 

s informací na ředitele školy. 

3. V případech prokazatelných projevů šikany se rodiče přímo obrátí s informací na 

ředitele školy. 

4. Jsou-li rodiče přesvědčeni, že postupuje škola při řešení šikanování nedostatečně, je 

možné obrátit se svou stížností na škole nadřízené orgány. 
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POSTUPY ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ 

 

A. Počáteční šikana (se standardní formou): 

1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 

2. Nalezení vhodných svědků. 

3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však 

konfrontace obětí a agresorů). 

4. Zajištění ochrany obětem. 

5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 

 

B. Pokročilá šikana s neobvyklou formou – výbuch skupinového násilí 

vůči oběti, tzv. třídního lynčování, vyžaduje následující postup: 

 

1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.  

2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 

3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 

4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 

5. Nahlášení policii. 

6. Vlastní vyšetřování. 

 

V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách 

spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou 

poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR. 
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VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ  

Další práce s agresory: (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné prostředí). 

V případě potřeby zprostředkování péče pedagogicko-psychologické poradny, střediska 

výchovné péče nebo jiných odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo 

psychiatrů.  

 

Potrestání agresorů  

 Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele. 

 Snížení stupně z chování. 

 Převedení do jiné třídy, školy 

 

Náprava situace ve skupině – práce s celým třídním kolektivem. Je nezbytné vypořádat 

se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina). 

 

V mimořádných případech se užijí další opatření: 

 Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení 

SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně 

příslušném diagnostickém ústavu. 

 Ředitel školy 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. 
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SPOLUPRÁCE S RODIČI 

 

Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za vyšetření záležitosti 

zodpovědný ředitel školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy nebo 

školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce a dalších 

pedagogických pracovníků, jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. Při jednání s rodiči 

dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací.  

 

 

SPOLUPRÁCE SE SPECIALIZOVANÝMI INSTITUCEMI 

 

Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy 

nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce nebo zástupce 

školy s dalšími institucemi a orgány. Zejména: 

 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) 

 případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany. 

 

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

skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy nebo školského zařízení oznámí 

tuto skutečnost Policii ČR. 

 

 

 Ředitel školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují 

bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá 

přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez 

zbytečného odkladu.  
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INFORMACE RODIČŮM 

 

Možné příznaky šikany: 

 

 Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. 

 Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se 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 objeví 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. 
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