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Program proti šikanování  

Střední škola knižní kultury, o.p.s. 
Perunova 6, Praha 3, 130 00 
 
 

Čl. 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. 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. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště 
v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví 
oběti. 

Šikanování se ve své zárodečné formě vyskytuje prakticky na všech školách. Pocit 
bezpečí každého jedince a jeho začlenění do třídního kolektivu je základní podmínkou 
vytváření produktivního prostředí a dobrého sociálního klimatu třídy a školy. Všechny školy a 
školská zařízení mají povinnost předcházet všem náznakům násilí a šikanování. Šikanování 
v jakékoli formě a podobě nesmí být pracovníky školy akceptováno. Samotní pedagogičtí 
pracovníci nesmí svým jednáním s některými žáky a chováním vůči nim podněcovat 
zhoršování vztahů směřující k šikanování těchto žáků jejich spolužáky. 
 

Čl. 2: Projevy šikanování 
 
 Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany 
patří: 

• Verbální šikana, přímá a nepřímá - psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se 
pomocí ICT technologií). 

• Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti). 
• Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy 

apod.) 
 Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti 
a v některých opravdu závažných případech může nabýt i rysy organizovaného zločinu.  
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Čl. 3: Odpovědnost školy 
 
Škola či školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky.  
 

V souladu s ustanovením §29 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, 
žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet 
podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně 
patologických jevů).  

 
Z tohoto důvodu musí pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předcházet, jeho 

projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. 
 
Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu 

trestných činů či provinění (dále jen trestných činů) vydírání (§175), omezování osobní 
svobody (§171), útisku (§177), ublížení na zdraví a vraždy (§146, §140), loupeže a 
krádeže (§173, §205) násilí proti  skupině obyvatelů a proti jednotlivci  (§352), 
poškozování cizí věci (§228), znásilnění (§185), kuplířství (§189), pohlavní zneužití 
(§187), nebezpečné vyhrožování a pronásledování (§353, §354), mučení a jiného 
nelidského a krutého zacházení (§149). 

 
Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme 

v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, 
případně nepřekažení trestného činu (§367 trestního zákona). V úvahu přicházejí i další 
trestné činy jako např. nadržování (§366 tr. zákona) či schvalování trestného činu (§365 
tr. zákona), v krajním případě i podněcování (§364 tr. zákona). Skutkovou podstatu 
účastenství na trestném činu (§10 tr. zákona) může jednání pedagogického pracovníka 
naplňovat v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil spáchání trestného činu např. 
tím že ponechal šikanovaného samotného mezi šikanujícími žáky apod. 

 
 
 

ČL. 4. Motivace pedagogů 
 
Pedagogický sbor SŠKK se aktivně zajímá o situaci ve škole a prevenci přiznává její místo 
v učebních plánech. Učitelé se pravidelně zúčastňují činností školy v rámci Minimálního 
preventivního programu a svými připomínkami se podílejí na jeho tvorbě. Aktivně organizují 
nejrůznější akce, při nichž může dojít k upevnění vztahů mezi žáky školy. Jsou pravidelně 
seznamováni s výroční zprávou metodika prevence rizikového chování za uplynulý školní 
rok. Zúčastňují se rovněž vzdělávacích programů s preventivní tematikou. Jsou informování o 
případných změnách v legislativě apod. na poli prevence rizikového chování. Jejich motivaci 
lze hodnotit jako velmi dobrou. 
  
Čl. 5. Analýza současného stavu na škole 
 
Začátkem školního roku 2013/2014 provedla metodička prevence SŠKK dotazníkový 
průzkum aktuální situace školy z hlediska šikanování. Průzkumu se zúčastnilo 65 respondentů 
ze druhého, třetího a čtvrtého ročníku. Byl použit dotazník podle Michala Koláře, který 
obsahoval 17 otázek. Uvádíme zde odpovědi na některé z nich. 54 respondentů bylo 
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v loňském roce ve své třídě rádo, 10 nerado. 57 respondentů mělo ve třídě dobrého kamaráda, 
7 z nich nikoliv. Na otázku, zda byli svědkem šikany spolužáka, odpovědělo kladně 21 
respondentů, 43 záporně. Toto relativně vysoké číslo se vztahuje převážně k jedné třídě, kde 
působila žákyně se svérázným smyslem pro humor, který překračoval únosné hranice. Žáci 
této třídy upozornili vedení školy a metodičku prevence a situace se opakovaně řešila. Tato 
dívka již není žákyní naší školy a žáci zmíněné třídy konstatují, že poměry se uklidnily a 
klima je nesrovnatelně lepší. Na otázku, zda je nebo byl šikanován dotazovaný osobně, 
odpovědělo pouze 7 žáků kladně, 52 záporně, přičemž dotčení žáci většinou uváděli, že se 
jedná již o uzavřené případy z minulosti. Osobní zkušenosti s kyberšikanou obecně,(tj. 
neuváděli kdy, kde a jak se s ní setkali) má 9 respondentů, 50 nikoliv. 51 dotazovaných se 
domnívá, že naše škola dokáže žáky před šikanou ochránit, 12 míní, že to není v jejích silách. 
55 žáků slyšelo od učitelů, co mají dělat, když je někdo začne šikanovat, 9 žáků si 
nevzpomíná nebo neví, že by o tom slyšeli. 
Po vyhodnocení dotazníku ještě metodička prevence pokládala jednotlivcům doplňující 
dotazy, týkající se skutečností, které v dotazníku uvedli. 
Na základě výsledků dotazníkového šetření můžeme konstatovat, že na SŠKK se šikana 
vyskytuje spíše v menší míře a vždy se jedná spíše o ojedinělé případy psychické šikany, 
nejčastěji formou ignorování, nebo posmívání se či zesměšňování několika jedinců. Případy 
fyzické šikany nebo šikany ve vyšším stádiu nebyly zaznamenány. Domníváme se tudíž, že 
klima na škole je poměrně přátelské a že pokud existuje nepřátelství, jsou to spíše záležitosti 
několika lidí, kteří si zkrátka nesedli. 
 
 Čl. 6. Vlastní program 

 
1) Základem prevence šikanování a násilí na školách je podpora pozitivních 

vzájemných vztahů mezi žáky (a mezi žáky a učiteli). Škola za tímto účelem vyvíjí celou řadu 
aktivit ve škole i mimo školu: 

a) seznamovací workshop pro žáky prvního ročníku na začátku školního roku s cílem 
usnadnit žákům vzájemné poznávání a pokud možno bezproblémové začlenění do třídního 
kolektivu 

b) třídnické hodiny, jejichž náplní jsou aktivity podporující kohezi třídních kolektivů, 
solidaritu a toleranci, vzájemné respektování různých odlišností, vytvářející vědomí 
sounáležitosti, uplatňující spolupráci mezi dětmi  
a rozvíjející jejich vzájemný respekt a posilující sebevědomí a pozitivní sebehodnocení 
 c) školní aktivity, které vytvářejí podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a 
školy - v rámci třídy například výroba třídního erbu či projektů s tematikou sociálně-
patologických jevů, v rámci celé školy například školní akademie, reprezentace školy na 
Mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 
nebo účast při kolektivních činnostech v rámci zimního lyžařského či letního sportovního 
kurzu 
 
2) Další komponenty programu jsou obsahem Minimálního preventivního programu školy. 
Ředitelka školy zejména: 
 

� zajistí vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) 
v akreditovaných kurzech k problematice šikanování. 

� zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky 
zejména ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, 
ve školní jídelně, v šatnách, při školních akcích mimo školu 
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� zajistí, aby žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky 
šikanování, a to jak pro jeho oběti a pachatele, tak i pro celý třídní (školní) 
kolektiv. Za zvlášť nebezpečnou je třeba považovat tendenci podceňovat 
počáteční projevy šikanování 

� zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného 
chování a šikanování 

 
3) Pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky žáky a studenty k osvojování norem 
mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a 
individualitu žáka. Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého 
člověka. 
 Všichni pedagogičtí pracovníci by měli vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru 
v třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce. 
Důležité aktivity školy nelze spojovat jen s určitým vyučovacím předmětem nebo skupinou 
předmětů. Vztahy a chování pedagogických i nepedagogických pracovníků vůči sobě a vůči 
žákům ovlivňují chování žáků. 
Užší realizační tým v rámci prevence proti šikanování tvoří ředitelka školy (zároveň 
výchovná poradkyně), školní metodička prevence rizikového chování a třídní učitelky. 
Výchovná poradkyně a školní metodička prevence tvoří zároveň tým v rámci školních 
poradenských služeb. 
 
4) Ve školním řádu jsou jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení. 
Škola má vytvořen rozpis dohledů o přestávkách na chodbě. 
 
5) Primární prevence má své pevné místo i ve výuce (viz MPP) a ve školních i mimoškolních 
programech. 
 
6) Třídní učitelé mají své místo v rámci primární prevence ve třídách a jsou s ním seznámeni 
 
7) Škola sídlí v pronajatých prostorách ZŠ Perunova, s níž aktivně spolupracuje při řešení 
zabezpečení školy i při výskytu nežádoucího chování a jednání jejích žáků 
 
8) Společný postup řešení při výskytu šikany ve škole: 

 
 
Proškolený pracovník, většinou školní metodik prevence, na podkladě kvalifikovaného 
odhadu stadia a formy šikanování rozhodne, zda řešení zvládne škola sama, nebo si 
povolá odborníka specialistu (viz tabulka níže).  
V případě, že jde o počáteční a obvyklou šikanu, kterou zvládne škola sama, odborník 
postupuje podle scénáře určeného pro tento typ šikanování. Pokročilé a komplikované šikany 
škola řeší ve spolupráci s odborníky z venku, zejména z PPP, SVP.  
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. 
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Zdůrazňujeme, že šikanování je komplikovaný a paradoxní fenomén a běžné pedagogické 
postupy naprosto selhávají. Rovněž obecné a hotové kuchařky v podobě receptů nefungují, 
spíše ublíží, než pomohou. 
   
Tabulka: Klasifikace scénářů pomoci podle cíle léčby, stadia a formy 
šikanování (Kolář, 2011) 
 
(1) Situace, které zvládne škola sama  
     (a) první pomoc pro obyčejnou počáteční šikanu; 
     (b) celková léčba pro řešení prvních dvou stadií šikanování, RTP – Rámcový 
         třídní program. 

(2) Scénáře, kdy pot řebuje škola pomoc zvenku 
     (c) první pomoc pro komplikovanou počáteční šikanu;  
     (d) první pomoc (krizové scénáře) pro obyčejnou pokročilou šikanu; 
     (e) první pomoc (krizové scénáře) pro komplikovanou pokročilou šikanu, patří  
          sem např. výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynčování; 
     (f) celková léčba pro třetí stadium šikanování s běžnou i komplikovanou formou. 
 
 
Pro školu jsou určeny následující dva scénáře. První je určen pro řešení počáteční obyčejné 
šikany. Důvodem je fakt, že těchto obyčejných počátečních šikan je nejvíce a tvoří obrovské 
podhoubí pro rozbujení pokročilých a neobvyklých šikan. Druhý scénář je určený k řešení 
výbuchu skupinového násilí, tzv. školního lynčování. V tomto případě nelze čekat na 
odborníka-specialistu, protože je oběť ohrožena bezprostředně na zdraví a později je většinou 
nemožné případ vyšetřit. Škola proto nejprve zakročí sama, vyřeší akutní problém a později 
jej řeší za pomoci odborníka. 
 
(1) Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu (Kolář, 2011) 

1. odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany; 
2. rozhovor s informátory a oběťmi; 
3. nalezení vhodných svědků; 
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; 
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. 

 
(Komentář k jednotlivým krokům viz metodické doporučení nebo kniha Nová cesta 
k léčbě šikany - Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.) 
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(2) Základní krizový scénář pro výbuch pokročilé šikany – Poplachový plán pro tzv. 
školní lynčování (Kolář, 2011)  
 
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 – navázáni 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. Léčba 

11. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny. 
 
(Komentář k jednotlivým krokům viz metodické doporučení nebo kniha Nová cesta k léčbě 
šikany - Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.) 

 
 

 
(1) Škola má k dispozici pro zastavení násilí agresorů běžná, ale i mimořádná nápravná 
opatření. Uvedeme některá, která přicházejí při šikanování v úvahu: 

• výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy; 
podmíněné vyloučení a vyloučení ze školy – nelze použít v případě žáka, který plní 
povinnou školní docházku); 

• snížení známky z chování; 
• 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); 

• vyloučení ze školy při opakování násilí po rozhodnutí výchovné komise – nelze použít 
v případě žáka, který plní povinnou školní docházku;  

• ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení 
střediska výchovné péče, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt 
žáka v 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; 

• škola umožní agresorovi individuální výchovný plán. 
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(2) Doporučuje se dále pracovat s agresorem (vedení k náhledu na vlastní chování, motivy 
apod.) i s obětí šikany. V případě potřeby doporučit zákonnému zástupci péči dítěte v PPP, 
SVP nebo jiných odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů, 
případně převedení do jiné třídy.  
 
(3) 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 či 
menšina) apod. 
 
Specifika pro prevenci šikany zaměřené na učitele 
 
Pro prevenci šikany zaměřené na učitele platí doporučení pro vytváření a udržování bezpečné 
školy. Pravděpodobnost výskytu šikany zaměřené na učitele dále snižuje: 

1. Prevence stojí na celoškolním přístupu, který akcentuje dobré sociální klima, připouští 
riziko výskytu šikany učitele ve škole, otevřeně takové chování odmítá a realizuje 
prevenci případně intervenci, pokud k výskytu dojde. Uvědomění si rizika a jeho 
deklarace může významně snížit rozvoj šikany.  

2. Vedení školy vyjadřuje pedagogům podporu, oceňuje jejich práci, vytváří atmosféru 
důvěry, podporuje spolupráci v pedagogickém sboru a zastává nekonfliktní způsob 
řešení problémů.  

3. Škola má jasně stanovený způsob, jakým mají pedagogové podezření na šikanu své 
osoby nebo kolegy, nebo oznámení o šikaně podat, komu a jak s tím bude nakládáno. 

4. Pedagog nastavuje a uplatňuje jasná pravidla ve třídě; na konflikt nebo nerespektování 
reaguje včas, pracuje s pravidly v chování a používá stanovené důsledky jejich 
nerespektování konzistentně; vyhýbá se řešení konfliktu a konfrontací ze strany žáka 
před celou třídou, usměrňuje řešení na individuální konzultaci; vyhýbá se 
konfrontačnímu tónu. 

5. Pedagog posiluje zapojení žáků/studentů do výuky, dává jim na výběr, činí úkoly a 
výuku pro žáky/studenty zajímavými, propojuje výuku s běžným životem a potřebami 
žáků; jeho výklad a očekávání jsou pro žáky srozumitelné, odpovídají obtížnosti, 
kterou mohou zvládnout apod. 

6. Očekává úspěch u všech žáků a podporuje je, dává žákům zpětnou vazbu k tomu, co 
udělali dobře, staví na silných stránkách žáků.  

7. Nezpůsobuje ponížení nebo zesměšnění žáka před třídou; při hodnocení žáka 
zachovává jeho důstojnost.  

8. Všímá si změn v náladě, emocích a v chování žáků a včas na ně reaguje. 
9. Problémy neřeší sám, ale ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm, 

případně s vedením školy.  
10. Všímá si prosociálního a kooperativního chování žáků a oceňuje je; podporuje 

kooperaci mezi žáky a prostředím, kde se každý žák/student cítí přijatý. 
 

Specifika pro řešení šikany zaměřené na učitele  
 
Pro řešení šikany zaměřené na učitele je důležité respektovat tyto zásady:  

1. Pedagog, který čelí šikaně ze strany žáků, je v dané situaci v pozici oběti, která by 
neměla zůstávat v situaci sama, ale měla by vyhledat pomoc ostatních. Nelze 
očekávat, že situaci, kterou lze klasifikovat jako šikanu, vyřeší pedagog v pozici oběti 
sám. Proto je zapotřebí, aby tuto skutečnost škola neočekávala a nevyžadovala. 
Naopak je zapotřebí, aby podporovala své pedagogy k vyhledání pomoci, zajistila 
bezpečí pro pedagoga a řešila vzniklou situaci se žáky, rodiči a ostatními pedagogy. 
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2. Škola musí mít připravený krizový plán, ve kterém bude specifikováno, jak se v 
situaci naplnění tohoto rizika zachová, jakou roli a možnosti řešení krizové situace má 
sám pedagog, jakou roli vedení školy, školní poradenské pracoviště apod. Plán rovněž 
zahrnuje pokyny pro zajištění bezpečí pro ohroženého pedagoga a žáky.  

3. V případě bezprostředního ohrožení pedagoga žákem/žáky se pedagog řídí krizovým 
plánem školy. Pokud je tento plán nedostatečný, zajistí si pedagog pro sebe bezpečí 
(odejde ze třídy, přivolá si pomoc apod.) a požádá o spolupráci jiného kolegu nebo 
vedení školy pro zajištění dohledu ve třídě, případně izolaci agresora a zajištění 
bezpečí pro ostatní žáky ve třídě vyžaduje-li to situace.  

4. Je zapotřebí, aby pedagog sám, jeho kolegové i vedení školy porozuměli tomu, že 
pedagog byl vystaven traumatickému zážitku. Tento zážitek může být bolestným i pro 
svědky (kolegy nebo žáky ve třídě). Je proto zapotřebí dovolit si čas na zpracování 
šoku, neobviňovat se, vyhledat si pro sebe sociální podporu od kolegů, přátel, rodiny, 
monitorovat u sebe znaky stresu, které se mohou objevit i později (např. problémy se 
spánkem, pozorností, úzkosti, zvýšená citlivost, nechuť k jídlu nebo naopak) a 
případně vyhledat pro sebe odbornou pomoc.  

5. Šikana pedagoga bývá často spojena s šikanou mezi žáky. Škola zajistí posouzení 
sociálních vztahů ve třídě a na základě výsledků nastaví odpovídající řešení.  

6. Pro třídu, ve které se šikana odehrávala, zajistí škola intervenční program k řešení 
šikany za účelem znovunastolení bezpečí ve třídě (jedná se o program selektivní nebo 
indikované primární prevence, nikoli všeobecné prevence).  

7. Stejně jako u šikany mezi žáky i zde je potřeba, aby po takové situaci škola revidovala 
mechanismy a postupy (krizový plán), aby bylo zřejmé, jak zacházet s případnými 
podobnými situacemi v budoucnu.  

8. V případě, že je pedagog nespokojený s řešením situace ze strany vedení školy, může 
se obrátit na příslušný inspektorát práce. 

 
.  

Spolupráce se specializovanými institucemi 
 
(1) Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy 
nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce, event. školního 
psychologa, školního speciálního pedagoga nebo zástupce školy  
s dalšími institucemi a orgány zejména:  

• v resortu školství – s PPP, SVP, speciálně pedagogickými centry (v případě 
integrovaných dětí na běžných školách); 

• 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 (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými 
stranami, s rodinou), případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany.  

 
(2) Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách  
a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. je při poskytování 
poradenských služeb (tj. také při intervenčních programech) nutné žáky, včetně jejich 
zákonných zástupců, předem informovat o charakteru poradenské služby. Využívá se tzv. 
informovaný souhlas (viz § 1 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.) 
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Výstupem práce externí odborné instituce by měla být písemná zpráva s adekvátními 
informacemi (§ 1 odst. 5 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky  
č. 116/2011 Sb.). Aby byly pro školu informace relevantní, doporučuje se před započetím 
poradenských služeb dohodnout obsah a rozsah práce. 
 
(3) Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo 
skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy nebo školského zařízení oznámí 
tuto skutečnost Policii ČR.  
 
(4) 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 (viz §6, 7 a 10 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů). 
 
Spolupráce s rodiči 
 
Škola spolupracuje s rodiči v rámci třídních schůzek, rodiče žáků prvního ročníku jsou 
seznámeni s osobou školní metodičky prevence, znají její telefonní číslo a jsou informování o 
rozsahu činnosti a konzultačních hodinách. Zároveň jsou prostřednictvím webových stránek 
školy informování o školním poradenském pracovišti i Minimálním preventivním programu. 
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