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15. Příloha č. 1 

Školní program proti šikanování  

15.1 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. Rovněž se může 

realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu, která 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 ( 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. 

             Důležitými znaky šikanování jsou záměrnost, cílenost, opakování (není podmínkou), nepoměr 

sil, bezmocnost oběti, nepříjemnost útoku, samoúčelnost agrese. 

            Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka 

v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti. 

15.2 Co zahrnuje program proti šikanování? 

• zmapování situace ve třídě, škole- před programem i po něm 

• průběžné vzdělávání a supervize všech pedagogů 

• spolupráce užšího týmu (ředitel, ŠMP, VP, TU) 

• společný postup při řešení šikanování  

• primární prevence v třídních hodinách; 

• primární prevence ve výuce 

• primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování 

• ochranný režim-  školní řád, účinné dohledy učitelů 

• spolupráce s rodiči (seznámení s nekompromisním bojem školy proti šikaně, na na webových 

stránkách, při třídních schůzkách) 
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• školní poradenské služby 

• spolupráce se specializovanými zařízeními 

 

15.3 Ohlašovací povinnost školy 

Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech: 

• dojde-li 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, škola tuto skutečnost oznámí zákonnému 

zástupci žáka-útočníka i žáka- oběti. Tato povinnost vyplývá ze školského zákona (§ 

21 odst. 2 školského zákona). 

• škola ohlašuje OSPOD takové skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je 

v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný nebo proto, že se ohrožuje svým 

chováním samo  

 

15.4 Krizový plán řešení šikany 

       S krizovým plánem jsou vždy na začátku školního roku prokazatelně seznámeni 

vyučující, žáci a jejich zákonní zástupci. Žáci mají možnost obrátit se na kteréhokoli 

vyučujícího, TU, VP, ŠMP, napsat vzkaz do schránky důvěry.  

 

A.  Obyčejná počáteční šikana  

-škola řeší vlastními silami:  

1. odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany 

2. rozhovor s informátory a oběťmi (aby o tom nevěděli ostatní) 

3. nalezení vhodných svědků (vytipovat žáky, kteří sympatizují s obětí) 

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 
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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 

 

B. Pokročilá šikana  – (tzv. školní lynčování)  

-výbuch skupinového násilí vůči oběti 

-škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi 

(PPP, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte) a Policií ČR: 

 První (alarmující) kroky pomoci 

1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy šikany 

2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí 

 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 

 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) 

  Léčba 

11. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny 
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Postup vyšetřující osoby, má-li podezření na šikanu: 

• Konfrontovat svá pozorování s dalšími kolegy. 

• Co nejdříve oznámit své podezření vedení školy, výchovnému poradci, konzultovat 

další postup. 

• Mezi čtyřma očima vyslechnout více nezaujatých svědků, popřípadě konfrontovat 

svědky mezi sebou. 

• Je zejména důležité získat odpovědi na následující otázky: 

• Kdo je obětí, popřípadě kolik obětí je 

• Kdo je agresorem, kolik agresorů je. Kdo z nich je iniciátor, kdo aktivní účastník 

šikanování a kdo je obětí i agresorem? 

• Co, kdy, kde, a jak dělali agresoři obětem? 

• K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo? 

• Jak dlouho šikana trvá? 

• Spojit se s rodiči případné oběti, konzultovat výskyt nepřímých znaků šikany. Poprosit 

je o pomoc. 

• Vyslechnout oběť – citlivě, diskrétně, zaručit bezpečí a důvěrnost informací. NIKDY 

neřešit problém před celou třídou! 

• Zajistit ochranu oběti šikany. 

• Teprve nyní vyslechnout agresory, případně konfrontovat agresory mezi sebou.  

NIKDY konfrontace obětí a agresorů! 

Vytipovat nejslabší článek, dovést je k přiznání či vzájemnému obviňování. 

• Požádat vedení školy o svolání výchovné komise (vedení školy, VP, TU, ŠMP). Ta na 

základě shromážděných informací posoudí, zde se jedná o šikanu a jaký je stupeň její 

závažnosti, navrhne další postup vůči obětem i agresorům i třídě jako celku. Potrestání 

agresorů je individuální, závisí na věku, intenzitě šikany a na tom, se jedná o první 

případ či recidivu. 

• Individuálně pozvat rodiče agresorů. Seznámit je se situací, sdělit jim navrhovaná 

opatření, (zdůraznit možnost nápravy) a požádat je o spolupráci. Pokud odmítají, 

zvážit oznámení na Policii ČR. 

• Individuálně pozvat rodiče obětí šikany. Seznámit je se situací, domluvit se na 

opatřeních (terapie, osobnostní výcvik…) 



30 

 

• Rozebrat situace ve třídě (vynechat citlivé detaily), vysvětlit nebezpečí a důsledky 

šikany, oznámit potrestání viníků. Třídu i nadále pozorně sledovat. 

 

15.5 Výchovná opatření 

• Dále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné prostředí). 

V případě potřeby mu zprostředkovat péči PPP, střediska výchovné péče nebo jiných 

odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů.  

• Pro potrestání agresorů lze užít běžná výchovná opatření (NTU, TD, ŘD, snížená 

známka z chování), příp. převedení do jiné třídy 

• 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). 

• V mimořádných případech se užijí další opatření: rodičům agresora je doporučeno 

dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně 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. 

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

naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy oznámí tuto 

skutečnost Policii ČR. 
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16. Příloha č. 2 

Krizový plán- Co dělat, když….? 

Záškoláctví 

1. do 10 neomluvených hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou 

pohovoru, provede zápis (+způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem). 

Zákonný zástupce zápis podepíše a obdrží kopii.   

2. nad 10 neomluvených hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, je 

proveden zápis  

3. nad 25 neomluvených hodin zasílá škola oznámení o zanedbání školní docházky 

s náležitou dokumentací OSPOD (referent, na vědomí- kurátoři pro děti a mládež) 

4. opakované záškoláctví v průběhu školního roku nebo je-li neomluvená absence žáka 

příliš vysoká- hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR. 

 

Konzumace tabákových výrobků ve škole 

Školním řádem školy je jednoznačně vymezen zákaz užívání návykových látek 

(alkohol, cigarety, OPL) ve škole, jejich nošení do školy a zákaz jejich užívání při všech 

činnostech souvisejících se školními aktivitami. 

 

1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo 

v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další 

konzumaci zabránit- tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl 

v konzumaci pokračovat. 

2. Pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (odkud, od 

koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy.  

3. Třídní učitel informuje zákonného zástupce nezletilého žáka. 

4. V závažných případech (věk, jednání se opakuje) vyrozumí škola orgán-sociálně právní 

ochrany dítěte 

5. Vyvodit sankce stanovené školním řádem.  

 

Alkohol 

Konzumace alkoholu ve škole  
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1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo 

v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu 

v další konzumaci zabránit. Alkohol žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl 

v konzumaci pokračovat. 

2. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický 

pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 

3. Je-li žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola 

nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 

4. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, pedagogický pracovník o události sepíše stručný 

záznam s vyjádřením žáka (odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik 

prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. 

5. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned 

zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý 

k pobytu ve škole. 

6. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní 

ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od 

orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 

7. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i 

v případě, kdy je žák schopen výuky. 

8. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní 

ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.      

9. Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. 

Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků 

k užívání alkoholických nápojů. 

10. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod 

vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 

 

 Nález alkoholu ve škole  

a) v prostorách školy: 

1. Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.  

2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
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3. Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. 

4. Zpracují stručný záznam o události.  

b) u žáka: 

1. Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

3. O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, 

místo, čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo 

který jej odevzdal). Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo 

její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.  

4. O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález 

u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce 

s rozšířenou působností.  

 

OPL 

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a 

psychotropních látek (OPL), a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu 

docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek. 

 

A. Konzumace OPL ve škole  

POSTUP STEJNÝ JAKO PŘI KONZUMACI ALKOHOLU 

1. Odebrat OPL 

2. Posoudit hrozící nebezpečí 

3. V případě potřeby zajistit pomoc, volat 1. pomoc 

4. Žák se vyjádří- sepsat zápis, podpisy, oznámit vedení školy 

5. Žák není schopen pokračovat ve vyučování- zák. zástupci si ho vyzvednou 

6. Zák. zástupci nejsou dostupní- vyrozumět OSPOD, vyčkat pokynů 

7. Vždy oznámit zák. zástupcům 

8. Oznamovací povinnost školy k OSPOD 

9. Z konzumace OPL ve škole vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nutno 

rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor 

všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu. 
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10. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod 

vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 

  

B. Distribuce OPL ve škole  

Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a 

může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak 

rozhodující. 

Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou 

chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď 

jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin. 

Nález OPL ve škole  

• v prostorách školy: 

1. Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

3. Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo 

nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do 

školního trezoru. 

4. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. 

• zadrží u žáka OPL: 

1. Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

3. O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, 

místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo 

který látku odevzdal). Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo 

její/jeho zástupce. 

4. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a 

informuje zákonného zástupce žáka. 

5. V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše 

uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou 

známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. 

• podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe: 
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1. Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace 

spadá do kompetence Policie ČR. 

2. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného 

zástupce žáka. 

3. Žáka izolují od ostatních a do příjezdu PČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka 

v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.  

 

Další informace na www stránkách PPP: 

http://www.pppuk.cz/poradny/usti-nad-labem/prevence 

 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních 

 

 

 


