
 

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300 Praha 6 –Řepy 

 

Školní program proti šikanování  

Školního programu proti šikanování je dlouhodobý a trvalý proces. Určují ho dva znaky – 

celoškolní rozměr a zaměření na specifickou prevenci. Naše škola má za cíl účinně chránit děti před 

šikanováním, zapojuje všechny pedagogické pracovníky.  

 

Školní program proti šikanování má 13 komponent (hlavních součástí):  

1. zmapování situace – analýza a evaluace (před a po zavedení programu či opatření a také v jeho 

průběhu);  

2. motivování pedagogů pro změnu;  

3. společné vzdělávání a supervize všech pedagogů;  

4. užší realizační tým ( ředitel, zástupkyně ředitelky pro jednotlivá pracoviště, speciální pedagog) 

5. společný postup při řešení šikanování (viz.níže) 

6. primární prevence v třídách se záznamem do třídní knihy  

7. primární prevence  

8. ochranný režim (učitelka se neustále věnuje dětěm)  

9. spolupráce s rodiči (vhodný způsob seznámení s prevencí a řešením šikany ve škole, na 

webových stránkách a při třídních schůzkách);  

10. školní poradenské služby; (SPC Vokovická) 

12. spolupráce se specializovanými zařízeními;  

13. vztahy s mateřskými školami v okolí  

 

Ochrana dětí před šikanou v předškolním vzdělávání  

Empirické zkušenosti potvrzují, že šikana se může objevovat už v mateřské škole (dále jen „MŠ“). 

Vyskytují se tam prvky šikany a spíše zárodečná stadia tohoto destruktivního fenoménu. Nicméně 

skrytá a neléčená počáteční šikana působí i zde velké škody a trápení, které zasáhnou děti, rodiče i 

pedagogy. 

Naše škola zabezpečuje požadavky na ochranu dětí před šikanou. Po odborném a bezpečném 

rozkrytí šikany pedagog zvolí podle situace vhodný způsob nápravy :  

 rozhovor s dítětem, které ubližuje - pedagog využije opatření, která v MŠ fungují, např. 

srozumitelně sdělí dítěti, že porušilo stanovená pravidla, vede jej v sociálně žádoucích 

projevech, navrhuje a ukazuje mu adekvátní varianty v projevech chování; samozřejmě, 

jakmile je to možné, ocení jeho zlepšení;  



  zavedení ochranného režimu oběti - v počátku pro jistotu MŠ nastaví přísnější dozor; v 

některých komplikovanějších případech oběť a útočníka v rámci možností od sebe oddělí; 

není vhodné konfrontovat agresora s obětí;  

 práce se skupinou - MŠ využije intervenční program, v němž žáci získávají žádoucí vzory 

chování a zároveň se mohou „dotknout“ pocitů toho, komu je ubližováno; vhodné jsou 

činnosti podporující spolupráci, při nichž nejsou vítězové a poražení; využít se dají rovněž 

pohádky či příběhy a jejich dramatizace;  

 rozhovor se zákonnými zástupci dítěte agresora - proběhne až tehdy, když je situace 

zmapovaná; důležitá je maximální snaha získat je pro spolupráci; nejbezpečnější je, když 

rozhovor provede pracovník MŠ; rozhovor rodičů oběti s rodiči agresora je velmi rizikový.  

 

Škola může zvolit i kombinaci výše uvedených metod.  

Škola zajišťuje podporu a rozvoj pro své pedagogy v podobě kontinuálního plánu dalšího 

vzdělávání.(viz. plán DVPP) 

Náš Školní vzdělávací program zdůrazňuje pohodu, klid, empatii, podporu dětské osobnosti, 

komunikaci s rodinami dětí, odborníky. Tento důraz zaručuje vytvoření empatického 

prostředí jako prevenci proti šikanování a dalších patologických jevů. Profesionalita 

pedagogů a jejich přístupy jsou nedílnou součástí preventivního programu. 

 

Pro zajištění otevřené komunikace naše škola stanovila jasný a jednoznačný postup pro příjem 

podnětů a stížností ze stran zákonných zástupců. A to i anonymně. Takový postup jasně deklaruje:  

 Podání podnětu ústně učitelce dotčeného dítěte 

 Učitelka provede pozorování zmíněného jevu ve třídě, pohovoří s dětmi (obecně, 

anonymně) a informuje svoji přímou nadřízenou o podnětu 

 Informuje rodiče, jak podnět vyřešila a zabránila rozšíření agrese. viz. nápravy výše 

 Učitelka provede preventivní opatření formou pohádky apod. 

 V případě, že zákonný zástupce není spokojen s řešením podnětu, stížnost se podává 

k rukám zástupkyni ředitelky pro konkrétní pracoviště a to písemně 

  Podnětem se nejdříve zabývá zástupkyně ředitelky ve spolupráci s učitelkou dětí, kterých 

se podnět týká (zmapování situace), pohovor s učitelkou 

 Následuje jednání – schůzka se zákonnými zástupci dotčených dětí (zvlášť)- 

nekonfrontovat! 

 Se závěry a následnými opatřeními jsou seznámeni zákonní zástupci písemně. 

 V případě odvolání, nespokojeností s řešením se stížnost předává ředitelce. 

 Pohovor ředitelky se zákonnými zástupci dotčených dětí 

 Přijetí opatření a prevenci  

 Dojde k přeřazení oběti a agresora do tříd jiného pracoviště. 



 

Jak postupovat v případě nespokojenosti s vypořádáním.  

 

Je možné podat stížnost nebo oznámení České školní inspekci (dále jen „ČŠI“). Stížnost nebo 

oznámení podané písemně, osobně nebo v elektronické podobě se přijímají na všech pracovištích 

ČŠI. V případě, že stěžovatel požádá o utajení své totožnosti, zaručuje ČŠI anonymitu při 

prošetřování. Je však důležité, aby ve stížnosti byly popsány všechny podstatné okolnosti, včetně 

identifikace školy.  

Stížnost nebo oznámení je možné adresovat příslušnému inspektorátu ČŠI i na ústředí, tzn. na 

adresu: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, resp. elektronicky na adresu posta@csicr.cz. Při šetření 

zřizovatelem a ČŠI bývá do týmu zařazen specialista na řešení šikany. Současně je možné stížnost 

podávat školskému ombudsmanovi (ombudsman@msmt.cz), veřejnému ochránci práv 

(podatelna@ochrance.cz) a na příslušné státní zastupitelství. V případě, že stížnost či oznámení 

zasahuje oblast pracovně-právních vztahů, je možné se obrátit na příslušný inspektorát práce. Další 

možností je pak řešení sporu podáním žaloby na ochranu osobnosti nebo pomocí 

antidiskriminačního zákona u soudu. 

 

Při řešení by se škola měla vyvarovat těchto nevhodných postupů:  

o přehlížení, bagatelizací agresivního nebo násilného chování  

o odkazování na to, aby si oběť svoji situaci řešila sama, „postavila se jí“  

o nucení žáků, aby veřejně řekli, co viděli nebo se veřejně ihned na místě omlouvali  

o vedení rozhovoru s žákem o situaci před ostatními žáky, vedení rozhovorů žáků 

zapojených do šikany společně  

o nedostatečného vyhodnocení závažnosti problému a z toho plynoucí volby 

neadekvátních postupů nebo nepřiměřeného trestu  

o emotivního řešení problému (k řešení problému je třeba přistupovat věcně)  

o agresivního řešení problému (např. násilím)  

o příliš autoritativního řešení (např. zastrašováním nebo vyhrožováním), což může 

vést spíše ke zhoršení situace, případně ke skrytějším formám šikany, nebo i k 

jinému rizikovému jednání  

o předjímání recidivy útočníka  

o automatického obviňování oběti (sekundární viktimizace)  

o vyhýbání se problematickým aktivitám jako zdrojům budoucí šikany  

 

 

 



Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování  

Vážení rodiče,  

naše škola je příznivě hodnocena rodičovskou veřejností. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta 

nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit 

případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto 

záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás 

pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce 

jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na pedagogy).  

 Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit. 

 

 

Příloha 

Charakteristika šikany  

Šikana je agresivní chování ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků či učiteli, které se v 

čase opakuje (nikoli nutně) a je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle skryté snaze 

ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně a/nebo v případě šikany učitele také profesionálně. Šikana je 

dále charakteristická nepoměrem sil, bezmocností oběti, nepříjemností útoku pro oběť a 

samoúčelností agrese.  

 

Podoby šikany:  

 

Přímá šikana může mít podobu fyzickou (např. bití, plivání, tahání za vlasy), verbální (např. 

vulgární nadávky, zraňující komentáře k rase, národnosti, etnicitě, náboženství nebo sexualitě, 

výhružky, násilné a manipulativní příkazy); nebo neverbální (např. urážlivá gesta a zvuky, zírání, 

používání zastrašujících nebo výhružných výrazů ve tváři, nebo v řeči těla, 

ničení/schovávání/kradení věcí nebo učebních pomůcek).  

 

Nepřímá šikana má za cíl způsobit emocionální a psychologické utrpení a poškodit sociální 

status oběti. Tato šikana je vykonávána způsobem, kdy útočník působí bolest tak, aby to vypadalo, 

že žádný takový záměr ve skutečnosti nemá. Hlavní agresor k útoku často využívá prostředníka, 

neútočí přímo. Nepřímá šikana je většinou nefyzická, nicméně v některých případech může být také 

třetí strana manipulována do situace, kdy má zapříčinit fyzické ublížení. Nefyzické formy nepřímé 

šikany pak mohou zahrnovat záměrnou ignoraci nebo izolování žáka nebo učitele rozšiřování 

zákeřných pomluv a lží, neoprávněná nařčení ze sexuálního obtěžování nebo nespravedlivého 

hodnocení (u učitele), ničení pověsti a reputace, ponižování před ostatními žáky i pedagogy, 

nepříjemné sexuální provokace.  



 

Stadia šikanování (obecně) 

První stadium: 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, 

spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již 

zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje.  

Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace  

V zátěžových situacích (což může být i školou vytvářené konkurenční prostředí), 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 s učitelem 

nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu 

ponejvíce subtilní fyzická agrese. Stupňování agrese může být dáno také neřešením předchozí 

situace.  

Třetí stadium (klíčový moment): 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. Třída ví, o koho jde. Jde o žáky, kteří 

jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. Většinou platí mezi ostatními žáky názor - „raději on, než 

já“.  

Čtvrté stadium: 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. Platí „Buď jsi s 

námi, nebo proti nám.“ 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 a prožívají při tom uspokojení.  

Páté stadium: 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, které pro 

přehlednost můžeme označit jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají 

práva žádná. Ve čtvrtém a pátém stadiu hrozí reálné riziko prorůstání parastruktury šikany do 

oficiální školní struktury. Stává se to v případě, kdy iniciátor šikanování je sociometrickou hvězdou. 

Je žákem s výborným prospěchem, má kultivované chování a ochotně pomáhá pedagogovi plnit 

jeho úkoly.  

Zvláštnosti u psychických šikan  

U psychických šikan zůstává princip stadií nezměněn. Nicméně jejich podoba je jiná. V popředí je 

nepřímá a přímá verbální agrese čili psychické násilí. Často se zraňuje „jen“ slovem a izolací. 



Rozdíl je pouze v tom, že se nestupňuje násilí fyzické, ale psychické. Krutost psychického násilí si 

však v ničem nezadá s nejbrutálnější fyzickou agresí. 

Zdroj: Metodický pokyn MŠMT 

 

Zpracovala Mgr.Alena Lucová 

V Praze 10.9.2016 


