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KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY – KYBERŠIKANA 

 

1. Co to je kyberšikana 

- Kyberšikana je forma agrese, která se uplatňuje vůči jedinci či skupině osob s použitím 

informačních a komunikačních technologií, a ke které dochází opakovaně, ať už ze strany 

původního agresora, či dalších osob. 

- Škola by se kyberšikanou měla zabývat vždy, když se o ní dozví. (MŠMT, 2009) 

- Kyberšikana často doprovází jiné druhy šikany, které se dějí v prostředí školy. Škola se musí starat 

o své klima musí zajistit práva dětí i zaměstnanců. 

- Při řešení kyberšikany škola postupuje obdobně jako při řešení běžné šikany. 

- Pokud se kyberšikana nebude řešit na půdě školy, dáváme signál žákům, že mohou kyberšikanu 

páchat také a nebudou za ni potrestáni. Tímto v nich budujeme škodlivé vzorce chování, které 

pak mohou předávat dále.  

 

2. Co mám dělat, když: 

a) Žák se svěří, že je obětí kyberšikany 

- podpořit oběť a zajistit její bezpečí 

- zajistit co nejvíce důkazních materiálů (lze udělat printscreen obrazovky – se svolením žáka, 

zákonného zástupce) 

- odstranit závadný obsah z internetu (smazat videa, závadné fotografie, zablokovat profil 

pachatele – v součinnosti s IT odborníkem nebo poskytovatelem dané on-line služby, 

administrátorem…) 

- určit závažnost kyberšikany (lze konzultovat s ŠPP) 

- lehčí forma (opakované urážky, zesměšňování oběti v rámci diskusní skupiny agresora  

a oběti nebo i více účastníků) 

- těžší forma (výhružky, zneužití soukromých fotografií, videí, rasově nebo nábožensky 

motivované nenávistné komentáře atd…) 

- před samotným mazáním materiálů – pořídit snapshoty s důkazním materiálem, stáhnout 

internetové stránky do lokálního počítače, zjistit seznam žáků, kteří se stali publikem 

kyberšikany – odkazy na jejich profily 

- pokusit se identifikovat agresora 

- u veřejných skupin je snadná identifikace 

- u soukromých diskusních skupin – oslovit odbornou instituci  

(E-bezpečí, Seznam se bezpečně!, kriminalisté oddělení informační kriminality Policie ČR) 

- důkazní materiály využít v rámci vyšetřování při komunikaci s rodiči agresorů a oběti, 

rozhovoru s agresory atd… 

- důkazní materiál by neměl vyzrazovat, jak byl získán 

- vyšetřit incident 

- Kde incident probíhal? Jak dlouho trval? Kdo se do něj zapojil? Jaký dopad měl na oběť? 

- pokud na to škola nestačí, využije podpory externích institucí 

- škola o výsledcích vlastního vyšetřování pořídí zápis 

 

 



- informovat rodiče 

- rodiče oběti i agresora je nutné informovat a poučit je o postupu řešení na úrovni školy 

- pokud daný případ kyberšikany nespadá do kompetence školy, je možné využít právních 

služeb (útok proběhl mimo vyučování, nemá návaznost na šikanu ve škole) 

 

- zkonzultovat postup řešení s dalšími institucemi 

- ČŠI, zřizovatel 

- žádat konečný verdikt a informace 

- po vyšetření celé situace je nutné trvat na konečném stanovisku všech zainteresovaných 

institucí (PČR, OSPOD, PPP, rodičů…) 

 

- zvolit odpovídající opatření 

- škola postupuje při trestání agresorů v souladu se školním řádem v kombinaci s dalšími 

strategickými dokumenty školy 

- realizovat preventivní opatření 

- projektové dny zaměřené na prevenci 

- příprava materiálů pro podporu prevence – hraní rolí v rámci výuky/mimo ni 

- posílení dobrých vztahů mezi žáky 

 

 

3. Důležité kontakty 

 

Ve škole:  

• Školní psycholožka a metodička prevence: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605 012 759, 

               e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

• Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Křepská, tel. 583 401 629, e-mail: krepska@zsmlynska.cz  

• Ředitel školy: Mgr. Pavel Grünwald, tel. 583 401 621, e-mail: grunwald@zsmlynska.cz  

 

Mimo školu: 

• OSPOD Mohelnice: Bc. Eva Fričarová (vedoucí odboru), tel. 583 452 163, 778 438 337,  

               e-mail: fricarovae@mohelnice.cz  

• Oblastní metodik prevence: Mgr. Hana Prejdová, tel. 775 887 197,  

               e-mail: hana.prejdova@ppp-sumperk.cz  

• PPP Mohelnice: tel. 583 430 576, e-mail: pppmohelnice@seznam.cz  

• SPC Mohelnice: tel. 601 361 382, e-mail: spc@spc-mohelnice.cz  

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici – Podané ruce o.p.s.: Mgr. Jan Falout  

               (vedoucí zařízení), tel. 777 720 230, e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz  

• Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, Šumperk: Mgr. Klára Dušková (psycholog),  

               tel. 771 131 715, e-mail: svp.psycholog@dds-spk.cz  

• Centrum komplexní péče v Olomouci, spol. Podané ruce: Mgr. Lukáš Franc (vedoucí centra), 

tel. 777 916 267, e-mail: franc@podaneruce.cz  

• Dětský pediatr Mohelnice: 

               MUDr. Lucie Langová, tel. 777 303 427 

               MUDr. Stanislava Coufalová, tel. 583 430 597, e-mail: mudr.stanislavacoufalova@seznam.cz  

               MUDr. Jan Saitz, tel. 725 875 460, e-mail: pediatr.mohelnice.s.r.o@gmail.cz  

• Krizová linka: 116 111 
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• Rychlá záchranná služba: 155 

• Policie ČR: 158; oddělení Mohelnice: npor. Bc. Lubomír Střelec, tel. 974 789 301,  

               e-mail: su.oo.mohelnice.stsl@pcr.cz  

 

Kontakty, které mohu předat dítěti/zákonným zástupcům: 

• Krizová linka: 116 111 

• Školní psycholog: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605012759, e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Mohelnice: Mgr. Jan Falout (vedoucí zařízení),  

               tel. 777 720 230, e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz 

• Klinický psycholog (Mohelnice): Mgr. Petra Krylová, tel. 605 488 633,  

               e-mail: p.krylova@seznam.cz  

• Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, Šumperk: Mgr. Klára Dušková (psycholog),  

               tel. 771 131 715, e-mail: svp.psycholog@dds-spk.cz  

• Centrum komplexní péče v Olomouci, spol. Podané ruce: Mgr. Lukáš Franc (vedoucí centra), 

tel. 777 916 267, e-mail: franc@podaneruce.cz  

 

Doporučené odkazy: 

 

• E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz) – projekt zaměřený na prevenci rizikového chování  

na internetu 

• Poradna E-Bezpečí (www.napisnam.cz) – poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového 

chování 

• Projekt E-Nebezpečí pro učitele (www.e-nebezpeci.cz) – zdroj prezentací pro učitele 

• PRVOK (http://prvok.upol.cz) – centrum realizující řadu projektů zaměřených na rizikové 

chování na internetu 

• Linka bezpečí (www.linkabezpeci.cz) – poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového 

chování 

• Bezpečně on-line (www.bezpecne-online.cz) – stránky pro teenagery, rodiče a učitele  

s informacemi o bezpečném používání internetu, prevenci a řešení kyberšikany 

• Dětské krizové centrum (www.ditekrize.cz) – poradenství, pomoc v krizi 

• Poradna MIŠ (www.minimalizacesikany.cz /poradna) – poradna zaměřená na problémy 

týkající se šikany a kyberšikany 

• Projekt NNTB “Nenech to být” (www.nntb.cz) – internetový systém a mobilní aplikace bojující 

proti šikaně a vylučování z kolektivu 

• Projekt Nebuď oběť! (www.nebudobet.cz) – projekt zaměřený na rizika internetu  

a komunikačních technologií 

 

 

4. Prevence výskytu šikany ve škole 

- TU sledují vztahy ve třídě + pravidelně realizují třídnické hodiny (lze ve spolupráci se ŠPP)  

=> podílí se na rozvoji pozitivních vztahů mezi žáky a na zlepšení třídního klimatu. 

- Žáci jsou poučeni o tom, co je a co není šikana, na koho se mají obrátit, mají-li na šikanu 

podezření (třídní učitelé, výchovný poradce, metodik prevence, vedení ZŠ, dohledy). 

- Téma prevence šikanování je zapracováno do jednotlivých předmětů – především výchovy  
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ke zdraví a výchovy k občanství. Učitelé se soustřeďují na rozvíjení pozitivních vztahů mezi 

žáky, pracují s pravidly třídy a dynamikou třídního kolektivu, spoluvytvářejí bezpečné 

prostředí školy. 

- ZŠ provádí prevenci o přestávkách a při všech činnostech organizovaných školou (exkurze, 

výlety, vycházky, kroužky, školní družina).  

- Žáci mají možnost využívat schránku důvěry, konzultace výchovné poradkyně, školního 

metodika prevence rizikového chování, školního psychologa. 

- Problematika šikany je více rozpracována ve Školním programu proti šikanování, s nímž jsou 

všichni pedagogičtí pracovníci seznámeni a řídí se jeho doporučeními 

 

 

5. Systém výchovných opatření školy 

- výchovná opatření mohou být udělena žákovi za:  

- nevhodné chování ke spolužákům, zaměstnancům školy a ostatní veřejnosti při akcích školy 

- vulgární chování 

  - agresivita, násilí 

  - šikana, kyberšikana 

  - projevy xenofobie, rasismu, intolerance, antisemitismu 

  - nevhodné chování se sexuálním podtextem 

 

- Dělení výchovných opatření dle závažnosti: 

I. napomenutí třídního učitele 

II. důtka třídního učitele 

III. důtka ředitele školy 

IV. snížená známka z chování => 2. nebo 3. stupně 

 

- Sankční rozpětí:  

a) počáteční šikana – dle závažnosti  

      => napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy  

b) rozvinutá šikana  

      => snížený stupeň z chování 

 

 

 

 

V Mohelnici, 10.12.2021     Zpracovaly: Mgr. Lucie Křepská 

                      Mgr. Jana Rozsypalová



KRIZOVÝ PLÁN – KYBERŠIKANA– SCHÉMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ZJIŠTĚNÍ KYBERŠIKANY 

Slovní napadání, urážky, 

posměšky, obtěžování  

Vydírání, vyhrožování, sexuální 

zneužívání… 

Zajistit důkazní materiály, 

pořídit kopie, uložit do PC 

 a smazat z internetu 

TŘÍDNÍ UČITEL 

ŠPP 

ŠMP a ŠP: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605012759, 

e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

VP: Mgr. Lucie Křepská, tel. 583401629,                 

e-mail: krepska@zsmlynska.cz  

KONTAKTY NA ODBORNÍKY MIMO ŠKOLU 

• Oblastní metodik prevence: Mgr. Hana 

Prejdová, tel. 775 887 197,  

e-mail: hana.prejdova@ppp-sumperk.cz  

• PPP Mohelnice: tel. 583 430 576,  

e-mail: pppmohelnice@seznam.cz  

• SPC Mohelnice: tel. 601 361 382,  

e-mail: spc@spc-mohelnice.cz  

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

v Mohelnici – Podané ruce o.p.s.: Mgr. Jan 

Falout (vedoucí zařízení), tel. 777 720 230,  

e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz  

• Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, 

Šumperk: Mgr. Klára Dušková (psycholog), 

tel. 771 131 715,  

e-mail: svp.psycholog@dds-spk.cz  

• Centrum komplexní péče v Olomouci, spol. 

Podané ruce: Mgr. Lukáš Franc (vedoucí 

centra), tel. 777 916 267,  

e-mail: franc@podaneruce.cz  

• OSPOD Mohelnice: Bc. Eva Fričarová 

(vedoucí odboru), tel. 583 452 163, 

778 438 337,  

e-mail: fricarovae@mohelnice.cz  

• Krizová linka: 116 111 

• Rychlá záchranná služba: 155 

• Policie ČR: 158; oddělení Mohelnice:  

npor. Bc. Lubomír Střelec, tel. 974 789 301,  

         e-mail: su.oo.mohelnice.stsl@pcr.cz  
  

 

OSPOD 

Bc. Eva Fričarová (vedoucí odboru), tel. 

583 452 163, 778 438 337, e-mail: 

fricarovae@mohelnice.cz  
 

POLICIE ČR 

158; oddělení Mohelnice: npor. Bc. 

Lubomír Střelec, tel. 974 789 301,  
e-mail: su.oo.mohelnice.stsl@pcr.cz  
 

INFORMACE 

 VEDENÍ ŠKOLY 

Ředitel školy: Mgr. Pavel Grünwald,                   

tel. 583401621, e-mail: grunwald@zsmlynska.cz  

INFORMACE 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE/RODIČ 

 

ŽÁK INFORMACE 

 

PODPORA,  INFORMACE, 

SPOLUPRÁCE 
 KONTAKTY PRO ŽÁKA/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

• Krizová linka: 116 111 

• Školní psycholog: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605012759,  

e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Mohelnice: Mgr. Jan Falout 

(vedoucí zařízení), tel. 777 720 230, e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz 

• Klinický psycholog (Mohelnice): Mgr. Petra Krylová, tel. 605 488 633,  

         e-mail: p.krylova@seznam.cz  

• Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, Šumperk: Mgr. Klára Dušková 

(psycholog), tel. 771 131 715, e-mail: svp.psycholog@dds-spk.cz  

• Centrum komplexní péče v Olomouci, spol. Podané ruce: Mgr. Lukáš 

Franc (vedoucí centra), tel. 777 916 267, e-mail: franc@podaneruce.cz  

 

PODPORA,  
INFORMACE, 

SPOLUPRÁCE 
 

OCHRANA 

OBĚTI ! 

OCHRANA 

OBĚTI ! 
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