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KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY – ŠIKANA 

1. Co to je šikana 

- 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. Za určitých okolností může šikanování přerůst 

až do forem skupinové trestné činnosti. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v 

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

oběti. 

- Do komplikované šikany zařadíme především neobvyklé formy šikany. Dále sem zahrneme 

základní formy šikany, se kterými nemáme zkušenosti. Patří do nich šikany krajně 

ohrožující bezpečí pedagoga a život oběti, dále šikany se změnou v základním schématu. 

Prakticky jde zejména o nějakou zvláštnost u přímých a nepřímých účastníků šikany. Patří 

sem rovněž šikany s rozvinutým zakrývajícím systémem. Vážnou komplikací je intenzivnější 

závislostní vztah mezi oběťmi a agresory a vážnější dopady šikany na oběť – například 

známky úzkostné poruchy 

- Za šikanování se nepovažuje škádlení a jednorázová agrese => pokud si nejste jisti, zda jde 

o škádlení nebo o šikanu, konzultujte situaci se ŠPP 

 

 

2. Jak poznám šikanu 

a) Přímé znaky šikany 

- posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé   

  žerty na jeho účet, rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní   

  přezdívkou nebo „legrací“ zranitelný  

- kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným  

  nebo pohrdavým tónem – nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary  

  šikanujícímu nebo za něj platil. 

- příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem,  

  a skutečnost, že se jim podřizuje 

- nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich  

- honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné,  

  že je oběť neoplácí  

- rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout 

b) Nepřímé znaky šikany 

- žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády  

- při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními  

- o přestávkách vyhledává blízkost učitelů  



- má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený  

- působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči  

- stává se uzavřeným  

- jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje  

- jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené  

- zašpiněný nebo poškozený oděv  

- stále postrádá nějaké své věci  

- odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy 

- mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy  

- začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole  

- odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit 

c) Znaky šikanování projevující se mimo školu 

- za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi  

- dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si 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 

 

 

3. Postup pracovníků školy při zjištění šikany nebo podezření na šikanu 

- zjištěnou šikanu či podezření na šikanu oznámí každý pracovník školy neprodleně ŠMP  

(příp. VP) a vedení školy  

- Školní metodik prevence ve spolupráci s vedením školy, na podkladě kvalifikovaného odhadu 

stadia šikany rozhodne, zda řešení zvládne škola sama (1. – 3. stupeň), nebo si povolá 

odborníka specialistu (4. – 5. stupeň vždy; 3. stupeň – dle situace). 

- TU a ŠPP provedou šetření dle postupu: prioritou je ochránit oběť a zamezit dalšímu průběhu 

šikany 

- TU a ŠPP informují vedení školy o výskytu šikany a průběhu šetření  

- TU a ŠPP informují pedagogické pracovníky o situaci => popis dění ve třídě + společné kroky 

k řešení + role pedagogů 



- TU informuje zákonné zástupce agresorů a obětí (v případě potřeby i svědků) – lze využít 

spolupráci se ŠPP 

- TU informuje o situaci ve třídě v rámci rodičovských schůzek (neuvádí konkrétní jména  

a situaci komentuje s ohledem na citlivost zúčastněných) 

- TU a ŠPP zajistí další práci se třídou + individuální konzultace dle potřeby (oběti, agresoři, 

ostatní žáci, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci) 

- V případě závažnějších forem šikany  

 vyzve vedení školy zákonné zástupce agresora i oběti k návštěvě školy 

 vedení školy zajistí spolupráci s OSPOD, příp. PČR 

 vedení školy svolá mimořádnou schůzku všech rodičů/zákonných zástupců (přítomni také 

VP, ŠMP, TU a ředitel školy) – zde proběhne obecné seznámení rodičů s problémem  

a postupem jeho řešení, další práce s kolektivem třídy 

 

 

4. Úloha vyučujících 

- zvýšený monitoring situace ve třídě, řešení potenciálně konfliktních situací ihned v hodině, 

bez odkladu, okomentování situace (nastavení zrcadla) - nestrávit u toho zbytečně moc času, 

ale nenechat to být, nepřehlížet 

- zařadit preventivní aktivity do výuky (zejména výchovy), lze konzultovat se ŠPP  

 

 

5. Úloha třídních učitelů 

- v případě šikany zařadit třídnické hodiny intenzivněji – intervence pod vedením pracovníků 

ŠPP při diag. 1. - 3. stupeň šikany, při 4. - 5. stupni řeší externí organizace => zajistí ŠMP  

ve spolupráci s vedením školy  

- zaměřit se na pomoc slabším – ukázat názorné příklady, co může přehlížení způsobit 

(bystander effect) 

- monitoring situace ve třídě 

- vysvětlí žákům, jaké chování je šikana a na koho se mají obrátit (TU, MP, VP, vedení školy, 

dohled) 

- systematicky pracovat na zlepšení vztahů mezi žáky (aktivity doporučí ŠPP) 

- v rámci třídnické hodiny může aplikovat metodu usmíření agresora a oběti 

- v případě závažného stupně šikany svolat mimořádnou rodičovskou schůzku 

 

 

6. Postup výchovného poradce 

- spolupracuje s TU a společně s ŠMP doporučí metodiku postupu vyšetřování šikany  

v kolektivu 

- je nápomocen u pohovorů se žáky  

- závažnost situace konzultuje s vedením školy  

- navrhuje kázeňská opatření v souladu se závažností situace, ve spolupráci s TU 

- pomáhá určit další postup práce pedagoga se třídou 

- účastní se výchovné komise se zákonnými zástupci agresorů a doporučuje další péči v PPP, 

SVP, diagnostický ústav... 

 

 

7. Postup školního metodika prevence 

- spolupracuje s TU a společně s VP doporučí metodiku postupu vyšetřování šikany v kolektivu 



- je nápomocen u pohovorů se žáky  

- závažnost situace konzultuje s vedením školy  

- pomáhá určit další postup práce pedagoga se třídou 

- účastní se výchovné komise se zákonnými zástupci agresorů  

- v případě, že osoba na pozici ŠMP, vykonává také činnost ŠP, pak při vyšetřování šikany 

primárně zastává pozici ŠP – je zde tedy nutná úzká spolupráce s VP, který v tomto případě 

přebírá některé činnosti ŠMP 

 

 

8. Postup školního psychologa 

- ŠP spolupracuje při řešení šikany a konfliktních situací ve třídě s TU, dalšími vyučujícími, 

vedením školy 

- ŠP poskytuje podporu pedagogickým pracovníkům, žákům i jejich zákonným zástupcům 

- ŠP může být přítomen u šetření šikany 

- při zjištění šikany, provede ŠP intervenci ve třídě ve spolupráci s TU, dalšími pracovníky ŠPP 

- zainteresovaným žákům (především obětem, agresorům a svědkům) a jejich zákonným 

zástupcům je nabídnuta individuální konzultace se ŠP 

- ŠP monitoruje situaci ve třídě ve spolupráci s TU (lze využít sociometrické šetření, rozhovory 

apod.) 

- v případě, že osoba na pozici ŠP, vykonává také činnost ŠMP, pak při vyšetřování šikany 

primárně zastává pozici ŠP – je zde tedy nutná úzká spolupráce s VP, který v tomto případě 

přebírá některé činnosti ŠMP 

 

 

9. Úloha vedení školy 

- podpora TU a ŠPP při řešení šikany ve třídě a při komunikaci se zákonnými zástupci 

- do doby, než se vše vyřeší, zajistí vedení školy zvýšený dozor ve třídě, na chodbách  

=> v případě závažnějších forem šikanování v tomto ohledu spolupracuje se zákonnými 

zástupci (v případě nutnosti lze na určitou dobu nechat dítě doma), PČR 

- V případě závažnějších forem šikany  

 vyzve vedení školy zákonné zástupce agresora i oběti k návštěvě školy 

 vedení školy zajistí spolupráci s OSPOD, příp. PČR 

 vedení školy svolá mimořádnou schůzku všech rodičů/zákonných zástupců (přítomni také 

VP, ŠMP, TU a ředitel školy) – zde proběhne obecné seznámení rodičů s problémem  

a postupem jeho řešení, další práce s kolektivem třídy 

- účast na výchovné komisi se zákonnými zástupci agresora 

- V případě, že rodiče odmítají spolupracovat se školou a opakovaně se odmítají zúčastňovat 

výchovných komisí, je škola (vedení školy) povinna vyrozumět OSPOD 

- v případě doporučení o umístění agresora do SVP informování zákonných zástupců;  

příp. informování zákonných zástupců o dalším postupu a možnostech školy podpořit řešení 

situace 

 

 

10. Nastavení spolupráce s PČR, OSPOD 

- při zjištěném 4. - 5. stupni šikany je vždy ke spolupráci pozván OSPOD – kontaktuje ho vedení 

školy, ŠMP nebo TU 

- v případě potřeby zapojit do řešení PČR, zajistí vedení školy spolupráci s PČR 

 



11. Důležité kontakty 

Ve škole 

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

• Zástupkyně ředitele školy:  

Mgr. Karla Theimrová, theimrova@zsmlynska.cz, tel. 583 401 623 

Mgr. Hana Indrstová, indrstova@zsmlynska.cz, tel. 583 401 623 

• Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Křepská, krepska@zsmlynska.cz, tel. 583 401 630 

• Školní metodička prevence a školní psycholožka: Mgr. Jana Rozsypalová, 

rozsypalova@zsmlynska.cz, tel. 583 401 631, 605 012 759 

 

Mimo školu 

• Městský úřad Mohelnice: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 

Odbor sociálních věcí 

       Bc. Eva Fričarová (vedoucí odboru): fricarovae@mohelnice.cz, tel. 583 452 163 

                     Mgr. Jana Drapáčová (kurátorka pro děti a mládež): drapacovaj@mohelnice.cz,  

       tel. 583 452 158 

       Mgr. Iveta Šolcová (kurátorka pro děti a mládež): solcovai@mohelnice.cz,  

       tel. 583 452 181 

• Policie ČR  

       Územní odbor Šumperk: Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk, su.uo.podatelna@pcr.cz, 

       tel. 974 779 299 

       Obvodní oddělení Mohelnice: Gen. Svobody 473, 789 85 Mohelnice, tel. 974 779 721 

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

hana.prejdova@ppp-sumperk.cz  

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

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

• Mgr. Petr Halama, školní psycholog se zkušeností oblastního metodika prevence  

=> lze využít ke konzultaci při řešení šikany, tel. 773 934 851,  

e-mail: petr.halam@seznam.cz  

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

 

Kontakty, které mohu předat dítěti/zákonným zástupcům: 

• Krizová linka, linka důvěry: 111 116 

• Školní psycholog: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605012759, e-mail: 

rozsypalova@zsmlynska.cz 

• Nenech to být: https://www.nntb.cz/sikana => možnost anonymně oznámit šikanu 

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

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

 

 

12. 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  

mailto:grunwald@zsmlynska.cz
mailto:theimrova@zsmlynska.cz
mailto:indrstova@zsmlynska.cz
mailto:krepska@zsmlynska.cz
mailto:rozsypalova@zsmlynska.cz
mailto:fricarovae@mohelnice.cz
mailto:drapacovaj@mohelnice.cz
mailto:solcovai@mohelnice.cz
mailto:su.uo.podatelna@pcr.cz
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsK8zNMMpIN2C0UjWoMDE3NDI0SbQ0SDJISk01NLcyqLC0NE1LMksyNrZMSTRNTDT1EizIz8lMzkxVyM3PSM3Jy0xOBQDcwxWx&q=policie+mohelnice&rlz=1C1GCEU_csCZ871CZ871&oq=policie+mohel&aqs=chrome.1.0i355i512j46i175i199i512j69i57j0i22i30l2.10895j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:hana.prejdova@ppp-sumperk.cz
mailto:svp.psycholog@dds-spk.cz
mailto:petr.halam@seznam.cz
mailto:pppmohelnice@seznam.cz
mailto:rozsypalova@zsmlynska.cz
https://www.nntb.cz/sikana
mailto:nzdm.mz@podaneruce.cz


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 

 

 

13. 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, 11.12.2021     Zpracovaly: Mgr. Lucie Křepská 

               Mgr. Jana Rozsypalová 

 

 

 



KRIZOVÝ PLÁN – ŠIKANA – SCHÉMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ZJIŠTĚNÍ ŠIKANY 

PODEZŘENÍ NA ŠIKANU 

Školní Poradenské Pracoviště 

* ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE 

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

* VÝCHOVNÝ PORADCE 

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

 

Vedení školy 

* ŘEDITEL ŠKOLY 

   Mgr. Pavel Grünwald, tel. 583 401 621, e-amil: grunwald@zsmlynska.cz  

* ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 

   Mgr. Hana Indrstová, tel. 583 401 623, e-mail: indrstova@zsmlynska.cz  

   Mgr. Karla Theimrová, tel. 583 401 623, e-mail: theimrova@zsmlynska.cz  

 

 

TŘÍDNÍ UČITEL 

 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE/RODIČ 
OBĚŤ, AGRESOR, SVĚDCI 

TŘÍDNÍ KOLEKTIV 

ŠPP + TU 

 Individuální práce 

 Práce se skupinou 

 Intervence PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 

 Zvýšený dohled 

 Podpora řešení šikany 

 Preventivní práce 

KONTAKTY NA ODBORNÍKY MIMO ŠKOLU 

* Městský úřad Mohelnice: U Brány 916/2, 789 85   

   Mohelnice – Odbor sociálních věcí 

   Bc. Eva Fričarová (vedoucí odboru):   

   fricarovae@mohelnice.cz, tel. 583 452 163 

   Mgr. Jana Drapáčová (kurátorka pro děti a mládež):   

   drapacovaj@mohelnice.cz, tel. 583 452 158 

   Mgr. Iveta Šolcová (kurátorka pro děti a mládež):   

   solcovai@mohelnice.cz, tel. 583 452 181 

* Policie ČR  

   Územní odbor Šumperk: Havlíčkova 8, 787 90  

   Šumperk, su.uo.podatelna@pcr.cz, tel. 974 779 299 

   Obvodní oddělení Mohelnice: Gen. Svobody 473,  

789 85 Mohelnice, tel. 974 779 721 

* Oblastní metodik prevence: Mgr. Hana Prejdová, tel.   

775 7 197, e-mail: hana.prejdova@ppp-sumperk.cz  

* Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, Šumperk:   

   Mgr. Klára Dušková (psycholog), tel. 771 131 715,  

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

* Mgr. Petr Halama, školní psycholog se zkušeností  

   oblastního metodika prevence => lze využít ke  

   konzultaci při řešení šikany,  

   e-mail: petr.halama@seznam.cz  

* PPP Mohelnice: tel. 583 430 576,  

   e-mail: pppmohelnice@seznam.cz  

* Krizová linka: 111 116 

 

KONTAKTY PRO DÍTĚ/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

* Krizová linka: 111 116 

* 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 

* Nenech to být: https://www.nntb.cz/sikana  

    => možnost anonymně oznámit šikanu 
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