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Školní program proti šikanování vychází z Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení 

šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 22294/2013-1 a Metodického pokynu ministryně 

školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. 

MŠMT – 21149/2016), Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a 

mládeže (č. j. MŠMT 21291/2010-28) a jeho přílohy z roku 2020. Je součástí Preventivního programu 

školy a je vypracován v souladu s platným zněním Školního řádu. Tento Školní program proti 

šikanování slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole. Je 

otevřený a lze jej doplnit o zkušenosti žáků, rodičů a pracovníků školy. 

 

1. Cíle programu 

Krátkodobé 

- sjednotit postup při řešení případů šikany mezi žáky (dle krizového plánu postupu při řešení 

šikany) 

- poskytovat žákům i pedagogům dostatečné množství informací týkající se šikany 

- definovat šikanu, vymezit rozdíl mezi škádlením a šikanováním  

- vymezit kompetence jednotlivých pracovníků – třídní učitel/ka, školní metodik prevence, 

výchovná poradkyně, ředitel školy  

- vytipování rizikových situací a míst 

 

Střednědobé 

- další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky vytváření vztahů ve třídě, 

zdravých třídních norem  

Dlouhodobé 

- vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí, vytvářet dobré vztahy 

uvnitř třídních kolektivů a tím předcházet vzniku šikanujícího chování.  

- vytvářet pozitivní atmosféru ve škole  

- vzájemná komunikace a informovanost mezi pedagogy (při pravidelných poradách, zvýšení 

vnímavosti vůči změnám v žákovských kolektivech) 

- nastavení vstřícných vztahů mezi žáky a učiteli, žáky navzájem a mezi učiteli navzájem 

- zahrnovat témata šikany do výuky jednotlivých předmětů  

 

2. Odpovědnost za plnění programu 

Na realizaci programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci, jeho koordinace je v kompetenci 

ŠMP. Za realizaci je odpovědný ředitel školy. 

 



 

Třídní učitelé: 

• podporují rozvíjení pozitivních partnerských vztahů mezi dětmi vzájemně, mezi dětmi 

a pedagogy 

• realizují prožitkové pobyty (Moravský Karlov), výlety, exkurze, adaptační kurzy 

• v kritických situacích dávají jasně najevo, že špatné chování nelze tolerovat, řeší 

okamžitě projevy rizikového chování (ve spolupráci se ŠMP a výchovným poradcem) 

• nejsou lhostejní k projevům agresivity 

• na začátku školního roku informují zákonné zástupce a žáky, na koho se obrátit při 

problémech - třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence, vedení školy, linka 

důvěry… 

• v průběhu školního roku diskutují se žáky o slušném chování, pravidlech diskuse, 

mezilidských vztazích 

Pedagogičtí pracovníci: 

 věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností,  osvojování 

norem mezilidských vztahů respektujících identitu a individualitu žáka 

 seznámí se s charakteristikou šikanování a  projevy šikanování,  zajištují bezpečnost a 

ochranu zdraví žáku v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytváří 

podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování  

 předchází šikanování mezi žáky, projevy šikanování neprodleně řeší a každé jeho oběti 

poskytnou okamžitou pomoc 

  spolupracují se školním metodikem prevence a výchovnou poradkyní, informují ředitele 

školy 

 zajišťují dodržování školního řádu 

 dodržují v souladu s pracovním řádem dohled nad žáky, zaměří se na prostory, kde k 

šikanování již došlo nebo kde by k němu mohlo docházet 

 

Ředitel školy: 

• sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení 

vzájemného soužití ve škole 

• zajišťuje vzdělávání pracovníků v oblasti šikanování 

• zajišťuje jasné stanovení pravidel chování ve školním řádu včetně sankcí za jejich porušení 

• zajišťuje v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky ve škole i 

při školních akcích 

• spolupracuje se ŠMP a TU při řešení krizových situací 

• zajistí vzdělávání školního metodika prevence 

• svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti zákonných zástupců, pedagogů, 

pracovníků orgánů péče o dítě, psychologů apod. 

• rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu vlastními silami nebo zda je nezbytná její součinnost 

se specializovanými institucemi a Policií ČR 



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

skutkovou podstatu trestného činu (provinění), oznámí tuto skutečnost Policii ČR. Zajistí 

informování dotčených zákonných zástupců o vyšetřování šikany, informuje je o výsledcích 

vyšetřování šikany 

 

Školní metodik prevence: 

• koordinuje plán proti šikanování, podílí se na jeho realizaci  

• předává informace týkající se diagnostiky a řešení šikany 

• spolupracuje s TU a vedením školy při řešení krizových situací, dává podněty k řešení situace 

• spolupracuje s okresním metodikem prevence, zdravotnickými zařízeními nebo psychology, 

Policií ČR, orgány sociálně právní ochrany dětí a mládeže, PPP, NZDM apod. 

• podílí se na aktivitách v rámci prevence šikany, koordinuje preventivní aktivity 

• zajišťuje doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti patologických jevů 

• aktualizuje přehled specializovaných institucí včetně kontaktu, se kterými bude škola 

spolupracovat v případě zjištění šikany 

 

Výchovná poradkyně 

• spolupracuje s metodikem prevence, v případě odhalení šikanování navrhuje opatření 

•  vede individuální konzultace s dětmi, se zákonnými zástupci, informuje o možnostech 

odborné péče a další pomoci 

• ve spolupráci se ŠMP a vedením školy řeší podněty žáků ze schránky důvěry 

• jedná se sociálním odborem a dalšími odbornými institucemi 

 

 

Zákonní zástupci 

• v případě podezření na šikanu týkající se nejen jejich dítěte, ale i ostatních spolužáků, 

informují TU nebo jiného pedagoga, ŠMP, VP nebo přímo vedení školy 

• spolupracují se školou při řešení problému 

 

 

3. Aktivity školy v prevenci proti šikaně: 

Preventivní aktivity koordinuje ŠMP na základě PPŠ v daném školním roce a mohou se měnit 

v souvislosti s aktuálními potřebami i nabídkou. Prevence proti šikaně je zařazena i do tematických 

plánů dle ŠVP. Přehled aktivit v programu je tedy jen průřezem základních činností, opakujících se 

každoročně. Významný podíl na realizaci prožitkových pobytů má školní chata na Moravském 

Karlově. 

• poradenské služby VP a ŠMP – dle konzultačních hodin, individuální schůzky 

• pravidla chování ve Školním řádu 



• třídnické hodiny  

• konzultační hodiny školního psychologa 

• konzultační hodiny všech vyučujících 2. stupně – dle individuální domluvy, v rámci 

pravidelných třídních schůzek 

• práce učitelů, případně ŠMP nebo VP s třídním kolektivem 

• tradiční školní akce (sportovní odpoledne pro předškoláky, Vánoční jarmark, Burza škol, Den 

Země, Den pro volbu povolání, Den laskavosti, Barevný týden, Den otevřených dveří, sbírka 

pro útulek, zoo apod. -  viz PPŠ, vyhodnocení PPŠ) 

• adaptační kurzy , školy v přírodě, lyžařské kurzy 

• letní tábory Moravský Karlov 

• školní výlety, exkurze 

• zájmová činnost ve škole 

• práce dětského školního parlamentu  

• besedy zaměřené na prevenci – PČR, Probační a mediační služba, NZDM, Poradna Zdraví 

Šumperk a  další subjekty… 

• tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování (viz. Preventivní program 

školy, ŠVP) 

• pravidelné vzdělávání ŠMP, pedagogů 

 

4. Vymezení základních pojmů 

Šikana je forma násilí (agrese), která ve škole ohrožuje naplňování zásad a cílů vzdělávání. Při jejím 

výskytu dochází k narušení pocitu bezpečí žáků a/nebo pedagogů.  

Šikanování je agresivní chování dítěte vůči jinému žákovi, případně skupině žáků. Jedná se obvykle o 

opakované chování, které je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle skryté snaze ublížit 

fyzicky, emocionálně nebo sociálně. Šikana je charakteristická nepoměrem sil, bezmocností oběti, 

nepříjemností útoku pro oběť a samoúčelností agrese. 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.  

Mezi základní formy šikany podle typu agrese – typu nebo prostředku týrání patří: • fyzická agrese, 

přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti) • verbální šikana, přímá a nepřímá – 

psychická šikana (součástí je i kyberšikana) • smíšená šikana, kombinace psychické a fyzické šikany 

(násilné a manipulativní příkazy apod.) 

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

a komunikačních technologií (počítačů, tabletů, mobilních telefonů a dalších moderních 

komunikačních nástrojů), a ke které dochází opakovaně, ať už ze strany původního agresora či dalších 

osob - tzv. sekundárních útočníků (např. opakované sdílení nahrávky, opakované komentování 

apod.). Zahrnuje útoky pomocí e-mailů, SMS zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové 

stránky, dehonestování (ponižování, nadávání, urážení) v on-line prostředí, vyhrožování a 

zastrašování v on-line prostředí, ztrapňování pomocí falešných profilů, provokování a napadání 

uživatelů v online komunikaci (flaming/bashing), zveřejňování cizích tajemství s cílem poškodit oběť 

(trickery/outing), vyloučení z virtuální komunity (exclusion), obtěžování (harassment), Happy 



slapping  (v překladu „zábavné fackování“), kyberstalking (pronásledování ve spojení s využitím 

informačních komunikačních technologií), Webcam trolling (zneužívání webkamer pro manipulaci 

uživatelů internetu prostřednictvím podvržených videozáznamů) 

 

Stadia šikanování (Kolář, 2011) 

I) 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. 

II) 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. 

III) 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“. Svým způsobem platí „raději on, než já“. 

IV) 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.  

V) 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. Jedni mají všechna 

práva, ti druzí nemají práva žádná. Ve čtvrtém a pátém stadiu hrozí reálné riziko prorůstání 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. 

 

Za šikanování se nepovažuje škádlení a agrese, která nemá znaky šikanování. Kyberšikanou není 

oprávněná kritika na internetu bez zlého úmyslu, bez nadávek a ponižování. Termínem kyberšikana 

neoznačujeme rovněž vzájemné internetové psychické násilí a ani věcný konflikt (i opakovaný) mezi 

rovnocennými partnery. Šikanou není jednorázová rvačka, nevhodný vtip či konflikt, pokud není 

motivováno snahou ublížit či pobavit se na jeho úkor. Jedním z rozlišujících prvků je schopnost žáka 

škádlení opětovat, bránit se mu, zastavit ho. Ve chvíli, kdy se žák škádlení nebo agresi neumí nebo 

nemůže bránit, cítí se bezradný a bezmocný, a přesto škádlení nebo agrese pokračuje, pak toto 

chování přerůstá v šikanu. Podobně, jedná-li se o šikanu pedagoga žáky, pak šikana není zlobení a 



nerespektování ze strany žáků, které postrádá znaky šikany. Naopak přerůstá v šikanu, stává-li se 

vědomým, záměrným, úmyslným. 

Rozdíly mezi šikanováním a škádlením (Kolář, 2011) 

ŠKÁDLENÍ 
ŠIKANOVÁNÍ                    

Definice: Škádlení patří k rovnocenným, 

kamarádským nebo partnerským vztahům. Chápáno 

je jako projev přátelství. Za škádlení se považuje 

žertování (popichování, zlobení) za účelem dobré 

nálady a není v něm vítěz ani poražený. 

Definice: Šikanování patří do násilných a závislostních 

vztahů. Za šikanování se považuje, když jeden nebo více 

žáků úmyslně a opakovaně ubližuje druhým. Znamená 

to, že dítěti někdo, komu se nemůže ubránit, dělá, co je 

mu nepříjemné, co ho ponižuje nebo to prostě bolí.             

1. Záměr: Vzájemná legrace, radost a dobrá nálada. Záměr: Ublížit, zranit a ponížit.  

2. Motiv: Náklonnost, sblížení, seznamování, zájem o 

druhé.  Rozpouštění napětí ve třídě a navozování 

uvolněné a pohodové atmosféry. Zodolňování, 

zmužnění. 

Motiv:  Základní tandem - moc a krutost. Další motivy 

překonávání samoty, zabíjení nudy, zvědavost ala 

Mengele, žárlivost, předcházení vlastnímu týrání, 

vykonání něčeho velkého… 

3. Postoj: Respekt k druhému a sebeúcta. Postoj: Devalvace, znevážení druhého 

4. Citlivost: Vcítění se do druhých. Citlivost: Tvrdost a nelítostnost. 

5. Zranitelnost:  Dítě není zvýšeně zranitelné a 

přecitlivělé. 

Zranitelnost: Bezbrannost, oběť se neumí, nemůže či 

nechce bránit. 

6. Hranice: Obě strany mají možnost obhájit své 

osobní teritorium. Vzájemné vnímání a respektování 

verbálních i neverbálních limitů. Při divočejším 

škádlení žádný nepoužije své plné síly nebo silnější 

mírní své akce. 

Hranice: Prolamování hranic, „znásilňování“ druhého. 

Silnější strana nebere ohled na slabšího. Oběť dává 

najevo, že je jí to nepříjemné, útočníci pokračují dál. 

Někdy sadomasochistická interakce. 

7. Právo a svoboda: Rovnoprávnost účastníků. Dítě 

se může bránit a škádlení opětovat, případně ho 

může zastavit a vystoupit z něho. 

Právo a svoboda: Bezpráví. Pokud se dítě brání nebo 

dokonce „legraci“ oplatí, je tvrdě ztrestáno! 

8. Důstojnost: Zachování důstojnosti. Dítě nemá 

pocit ponížení. Necítí se trapně a uboze. 

Důstojnost: Ponížení lidské důstojnosti. Dítě je 

zesměšňováno a ponižováno. 

9. Emoční stav: Radost, vzrušení ze hry, lehké 

naštvání. I nepříjemné! Ale ne bezmoc. 

Emoční stav: Bezmoc! Strach, stud, bolest. Nepříjemné 

a bolestivé prožívání útoku. 

10. Dopad: Podpora sebehodnoty, pozitivní nálada. 
Dopad: Pochybnosti o sobě, nedostatek důvěry, úzkost, 

deprese. Dítě má strach ze školy. 

 

 

 



5. Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování 

Přímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

 posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho 
účet;  účet např. z důvodu etnicity, sexuální orientace, náboženského vyznání apod.;  

 kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejm. pronášené nepřátelským, nenávistným, 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;  

 skutečnost, že se žák podřizuje ponižujícím a panovačným příkazům spolužáků; 

 nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k nucení 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; 

 žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům apod. 
 
Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

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

 při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními;  

 při 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. 
 
Zákonní zástupci žáků by si měli všímat především těchto možných signálů šikanování: 

 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 dítěte jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, 

případně je na něm možno pozorovat i strach;  

 ztráta chuti k jídlu;  

 dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o 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 objevují výkyvy nálad;   

 zmínky o možné sebevraždě;  

 odmítá svěřit se s tím, co ho 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, 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 více, než mělo ve zvyku. 
 



 

6. Postupy při řešení šikanování 

Krizový plán 

Krizový plán je přílohou Preventivního programu školy. Obsahuje podrobné postupy při řešení 

jednotlivých projevů rizikového chování včetně šikany.  

 

Postupy pro vyšetření a řešení šikany (MŠMT, 2016) 

První pomoc při počáteční šikaně: Krizový scénář pro výbuch skupinového násilí 
při pokročilé šikaně: 

 

1. odhad závažnosti a formy šikany; 

2. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili 

a s oběťmi; 

3. nalezení vhodných svědků; 

4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné 

je společné vyšetřování agresorů a svědků a 

konfrontace oběti s agresory); 

5. ochrana oběti; 

6. předběžné vyhodnocení 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;  

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. 

 

 

A. První (alarmující) kroky pomoci 

1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad 

závažnosti a formy šikany; 

2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení 

skupinového násilí 

B. 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 – navázání 

kontaktu se specialistou na šikanování, 

informace rodičům 

C. 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) 

D. Náprava 

        11. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace 

skupiny. 

 

 

Postupy při řešení kyberšikany  

U kyberšikany je obtížné: 

a) zajistit rychlou ochranu oběti (např. odstranit diskusní skupinu či profil, ve kterém ke 
kyberšikaně dochází, zajistit odstranění dehonestujících materiálů z internetu a zastavit tak 
další šíření kyberšikany atd.), 



b) zajistit dostatečný počet svědků (u kyberšikany často chybí svědci, publikum je značně 
anonymní a nelze identifikovat, kdo má o kyberšikaně informace), 

c) vystopovat útočníka (u tradiční šikany útočníka známe, u kyberšikany však útočník často 
vystupuje pouze pod přezdívkou, využívá falešné profily atd.), 

d) rozpoznat, kdy jde o kyberšikanu a kdy ne (žáci často nerozpoznají hranice kyberšikany a 
neví, jak se s ní vypořádat, neví, koho kontaktovat, jak postupovat, jaké kroky podniknout). 
 

Jak předcházet kyberšikaně na úrovni školy: 

 Zanést do školního řádu pravidla používání ICT, intranetu a mobilních telefonů (během 
vyučování, přestávkách, v areálu školy). 

 Informovat žáky o netiketě a „listině práv na internetu“. O této listině by měli být 
informování i rodiče nezletilých žáků, např. vyvěšením na webových stránkách škol. 

 Instalovat a využívat software, který v učebnách vyučujícímu umožňuje informovat se přes 
svůj počítač, co právě žák na své ploše dělá. (Informovat o tomto opatření žáky a systém 
nezneužívat!) 

 Být vzorem vhodného užívání moderních technologií. 

 Pracovat na povědomí žáků o rizikovém chování na internetu. 

 Začlenit témata spojená s rizikovým chováním na internetu do výuky. 

 Vzdělávat pedagogy. 

 Podporovat pozitivní využívání technologií. 

 

Jak předcházet kyberšikaně na úrovni jednotlivých pedagogů: 

 Posilovat empatii mezi žáky. 

 Pracovat na klimatu třídy, školy. 

 Vést k úctě k druhým lidem. 

 Dávat žákům pozitivní zpětnou vazbu. 

 Vytvářet dobré vztahy mezi žáky i kolegy. 

 Důsledně zakročovat vůči individuálním projevům agrese 
 
 
 

Postup při řešení kyberšikany 

 

I. Zajistit pomoc oběti: 

• doporučit nereagování na útoky agresora, a to ani přímou odpovědí ani prostřednictvím 

komentování útoku v odpovědi někomu jinému (například na diskuzních forech, v chatech 

apod.) 

• doporučit zcela ukončit jakoukoliv komunikaci s útočníkem 

• doporučit (je-li to pro oběť přijatelné) naprosté odtržení útočníka od možnosti realizovat 

další útok – tzn. odhlásit se z profilu, změnit telefonní číslo, změnit mailovou adresu apod. 

• společně s obětí projít všechny možnosti/způsoby, kterými může být dále napadána (kde 

všude se ve virtuálním světě s agresorem potkává …) 

II. Zajistit případné důkazy: 

• domluvit se s obětí, aby nějaký čas pořizovala screenshoty  

• pokusit se od poskytovatele služby zajistit další důkazy  

III. Prošetřit (je-li k tomu dostatek informací): 



• rozhovor s obětí, zjištění detailních informací o průběhu kyberšikany  

• rozhovor s případnými dalšími svědky (členy stejné diskuzní skupiny, chatovací místnosti 

apod.) 

 

• rozhovor s agresorem (odděleně od oběti) – je-li znám  

• cílem rozhovoru je agresora s okamžitou platností zastavit 

IV. Informovat zákonné zástupce  

• rozhovor s rodiči agresora a navazující výchovné/kázeňské opatření, informovat zákonné 

zástupce oběti i případného agresora  

• nabídnout pomoc a podporu oběti i zákonným zástupcům – konzultace, odkaz na odbornou 

péči  

V. Zkonzultovat řešení s dalšími institucemi 

VI. Žádat konečný verdikt a informace 
VII. Zvolit odpovídající opatření 
VIII. Realizovat preventivní opatření 

 
Při stanovení kompetencí při řešení kyberšikany je třeba zjistit, zda jednání prokazatelně souvisí s 

činností školy (týká se žáků či zaměstnanců školy a zároveň má výrazně negativní dopad do 

školního prostředí nebo takové narušení intenzivně a bezprostředně hrozí). 

V závažnějších případech kyberšikany (kyberšikana naplňuje skutkovou podstatu trestného činu) 
škola kontaktuje Policii ČR a orgán sociálně-právní ochrany dětí. 
 
Škola nemůže udělovat kázeňské tresty, popř. snížené známky z chování za činnost, která se 

nestala během vyučování nebo v rámci akcí organizovaných a zajištěných školou, kde učitel 

vykonává nad žáky dohled – při kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních 

vzdělávacích programů nebo učebních dokumentů, při účasti na soutěžích, přehlídkách, popřípadě 

při jejich přípravě a na jiných akcích organizovaných školou nebo školským zařízením.  

Je velmi důležité, aby škola postupovala v souladu se školním řádem v kombinaci s dalšími 

strategickými dokumenty školy – např. krizovým plánem, minimálním preventivním programem 

školy apod.  

 7. Nápravná opatření 

 výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, snížená známka z 

chování) 

 vytvoření individuálního výchovného plánu agresora 

 převedení do jiné třídy, pracovní či výchovné skupiny (je třeba individuálně posoudit efektivitu 

tohoto opatření, aby nedošlo k přesunutí šikany do nového prostředí a podmínek) 

 doporučení rodičům, aby spolupracovali s ambulantním střediskem výchovné péče nebo umístili 

žáka do pobytového oddělení střediska výchovné péče  

 podání návrhu orgánu sociálně-právní ochrany dětí k zahájení práce s rodinou, případně k 

zahájení řízení o nařízení předběžného opatření s následným umístěním v diagnostickém ústavu 

 



8. Právní odpovědnost školy  

 Škola má odpovědnost za žáky. Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících 

případech: 

 Dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo poskytování školských 

služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci jak žáka, který byl 

útočníkem, tak žáka, který byl obětí.  

 Škola ohlašuje orgánu sociálně-právní ochrany dětí 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  

 Dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku nebo 

trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. Trestní oznámení je možné podat také na státní 

zastupitelství. Tuto skutečnost oznámí ředitel školy nebo jiná pověřená osoba jakoukoliv formou 

(písemně, telefonicky, osobně) na Policii ČR. Oznámení může podat také zákonný zástupce dítěte. 

9. Spolupráce s rodiči 

• prohloubit spolupráci s rodiči, u ohrožených dětí častější spolupráce 

• Školská rada 

• usnadnit rodičům kontakt na učitele – e-mail, konzultační hodiny, na schůzkách se 

domlouvat v dostatečném předstihu 

• besedy s odborníky z PPP, E-bezpečí, Podané ruce 

• seznámení rodičů s postupem školy v jednotlivých situacích (webové stránky školy) 

• nabídka spolupráce s dalšími odbornými zařízeními 

• vyhýbat se konfrontačním střetům rodičů oběti a agresora 

Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné 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.   

 

10. Spolupráce se specializovanými institucemi 

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

metodika prevence a výchovné poradkyně s dalšími institucemi a orgány:  

• v resortu školství – s PPP, SPC , střediska výchovné péče, NZDM, Podané ruce, E-bezpečí apod. 

• 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 

 

 Při poskytování poradenských služeb (tj. také při intervenčních programech) je nutné  

žáky, včetně jejich zákonných zástupců, předem informovat o charakteru poradenské služby.  

Využívá se tzv. informovaný souhlas.  



 

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

podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy 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. 

 

 

 

11. Důležité kontakty 

Telefony do školy - pro rychlejší komunikaci volte konkrétní tel. linku: 

Mgr. Pavel Grünwald (grunwald@zsmlynska.cz) - ředitel 583 401 621 

Mgr. Karla Theimrová (theimrova@zsmlynska.cz), Mgr. Hana Indrstová (indrstova@zsmlynska.cz), 

zástupce ředitele 583 401 623 

Mgr. Lucie Křepská (krepska@zsmlynska.cz) - výchovný  poradce 583 401 630 

Mgr. Jana Rozsypalová (rozsypalova@zsmlynska.cz) – školní metodik prevence, školní psycholog 583 

401 631 

 

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 

Telefon: 974 779 721 
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