ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ
Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné
a vzdělávací cíle školy. Šikana se v zárodečné fázi vyskytuje v téměř každé škole, a proto je
nutné věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Při šikaně jde vždy o projev patologických
mezilidských vztahů.
Tento Program proti šikanování ve škole slouží k vytvoření bezpečného,
respektujícího a pomoc a spolupráci poskytujícího prostředí ve škole. Zaměřuje se především
na prevenci šikany a nabízí postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým
pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Tento
program je nedílnou součástí Minimálního preventivního programu školy a vychází i z
Primární prevence sociálně patologických jevů.
CÍL PROGRAMU
Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí.
Důležité je zaměřit se na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách, a to bez ohledu na
to, zda tam k projevům šikany došlo či ne. Všichni pedagogičtí pracovníci musí vnímat
vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi
důležitou součást své práce.
PROJEVY 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 nedovedou bránit. Podoby šikanování jsou:
přímá podoba šikany:
fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeže, poškozování věcí, slovní útoky v podobě
nadávek, pomluvy, vyhrožování, ponižování, sexuální obtěžování až zneužívání,
kyberšikana prostřednictvím elektronické komunikace (útoky pomocí e-mailů, sms zpráv,
vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod.).
nepřímá podoba šikany
demonstrativní přehlížení, ignorování žáka či žáků.

Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany patří:
• Verbální šikana, přímá a nepřímá – slovní útoky v podobě nadávek, pomluvy, ponižování,
vyhrožování, kyberšikana – útoky pomocí sms, e-mailů, vyvěšování urážlivých materiálů na
internetové stránky apod.
• Fyzická šikana, přímá a nepřímá- fyzické útoky v podobě bití , ničení a poškozování věcí
oběti, vydírání , krádeže, sexuální obtěžování až zneužívání
• Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy
apod.).

ODPOVĚDNOST ŠKOLY A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Škola je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech
vzdělávacích aktivit. Současně musí vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí a předcházet
vzniku rizikového chování.
Každý pedagogický pracovník je povinen řídit se příslušnými pokyny a ustanoveními.
Jedná se o Metodický pokyn MŠMT Č.j. 24 246/2008-6 a Č.j. 22 294/2013-1

PREVENCE PROTI ŠIKANOVÁNÍ


Prevence proti šikaně patří na naší škole k základní formě boje proti tomuto
negativnímu jevu. V této oblasti musí spolupracovat všichni pracovníci školy a rodiče
žáků. Základem pro prevenci šikany a násilí ve škole je Školní vzdělávací program,
jehož jedním z cílů je vzájemná spolupráce a komunikace mezi žáky, mezi žáky a
učiteli, které vedou k vytváření bezpečného prostředí školy.



Systém primární prevence sociálně patologických jevů je vymezen Směrnicí k
primární prevenci sociálně patologických jevů a rozpracován v Minimálním
preventivním programu školy.



Systém dalšího vzdělávání školy –
o pravidelná školení metodika prevence
o vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky vytváření
dobrých vztahů v kolektivu

o

upevňování zdravých norem chování ve třídách

o

zvyšování informovanosti pedagogických pracovníků v oblasti problematiky
šikanování



Třídní učitelé jsou povinni informovat rodiče o problematice šikanování
o

STUPNĚ (ZÁKONITOSTI VÝVOJE) ŠIKANY:
1. Zárodečná forma, potenciálně přítomná v každém kolektivu, projevuje se
vyčleňováním některých jedinců na okraj skupiny – většinou slovní projevy,
fyzické ústrky, neoblíbenost, ostatní postiženého odmítají, pomlouvají, je
terčem vtipů.
2. Přitvrzování projevů: výhružky, nadávky, fyzické útoky, zatím jen od
agresora (ů).
3. Vytvoření jádra, uskupení kolem agresora, pokud nezasáhne někdo zvenčí,
znamená to začátek systematické šikany.
4. Většina skupiny přijímá normy agresorů, přidávají se i mírní a slušní žáci (i
ve fyzickém násilí!!!).
5. Dokonalá šikana = totalita, ztráta zbytků zábran, brutalita se stává normou
pro celou skupinu.



Pedagog musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé oběti poskytnout
okamžitou pomoc. Učitel nebo vychovatel, kterému bude znám případ šikanování a
nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku postihu pro neoznámení,
případně nepřekažení trestného činu, nadržování, či schvalování trestného činu.



Kdy začít vyšetřovat:
1. Žák je o přestávce sám, chodí do školy těsně před začátkem vyučování, do
třídy těsně před zvoněním nebo až s učitelem.
2. Vyhledává blízkost učitelů.
3. Zhoršení prospěchu, nadměrná absence, objevuje se neomluvená absence.
4. Má v nepořádku své školní potřeby – poškozené, špinavé, rozházené.
5. Odřeniny, modřiny, zranění.
6. Nejistota, ustrašenost při vystoupení před třídou.
7. Žák je smutný, depresivní, nešťastný.
8. Od ostatních je častován posměšky, kritikou, nadávkami, hrubými žerty
9. Je tělesně napadán, agresi neoplácí. Dostává panovačné příkazy a podřizuje
se jim.

Prevence a předcházení šikaně
Na naší škole se snažíme předcházet šikaně, prostřednictví prevence v běžné výuce,
spoluprací s rodiči a preventivních aktivit pomáhajících vytvářet školní komunitu.
Prevence ve výuce – cíleno na prevenci šikany

Vyučující se snaží v rámci výuky v jednotlivých ročnících upozorňovat na ty to
témata:
3. ročník Prvouka – řeší se zde vztahy v rodině a kolektivech (hraní rolí)
4. ročník Přírodověda – probíráme témata: lidské rasy, mravní zásady, osobní bezpečí
5. ročník Vlastivěda – rasismus, právo na majetek
6. ročník Občanská výchova – miniúvod do lidských práv – rozdíly mezi lidmi, osobní
bezpečí
7. ročník Občanská výchova – mezi vrstevníky, tolerance k národnostním menšinám, lidská
práva, postižení mezi námi
8. ročník - Zeměpis- rasy a rasismus, Občanská výchova – sebepoznání, lidská různost
9. ročník –, Občanská výchova – péče o duševní zdraví

Prostřednictvím předmětových komisí si učitelé předávají důležité informace o svých
předmětech. Problematika vztahů je zpracována v průřezových tématech školního
vzdělávacího plánu, učitelé navazují a rozvíjejí nejen učivo, ale i dobré vztahy v třídních
kolektivech, podporují zdravou soutěživost mezi dětmi a třídami, dále rozvíjí mezipředmětové
vztahy, věnují se talentovaným žákům a rozvíjí jejich nadání zejména ve výchovných
předmětech.

Spolupráce s rodiči
Pro rodiče našich žáků nabízíme velký prostor, jak se informovat o tom, co se ve škole
děje a zároveň jak se mohou na školním životě podílet. Aktuální informace o chystaných
aktivitách školy uveřejňujeme na internetových stránkách http://www.zsmskremze.cz/

Na třídních schůzkách jsou všichni rodiče informováni, na koho se mohou obrátit
v případě jakéhokoliv podezření na šikanu nebo jiné rizikové chování žáků. Žáci mají
v žákovských knížkách uvedena telefonní čísla do kanceláře školy, na paní ředitelku příp. na
třídního učitele. Tyto kontakty včetně mailových adres jsou k dispozici také na internetových
stránkách školy.

Preventivní aktivity vytvářející školní komunitu
V rámci preventivních aktivit vytvářejících školní komunitu organizujeme mimoškolní
aktivity (lyžařské kurzy, zájezdy do zahraničí v rámci výuky jazyků, exkurze, školní výlety,
cyklistické výlety, Den Země, zimní sportovní den, školní atletickou olympiádu a jiné
projekty). Pořádáme akce, do kterých se zapojují nejen žáci, ale i rodiče.

KRIZOVÝ PLÁN A POSTUPY PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ
Postup pedagogického pracovníka
1. V případě, že rodiče informují pedagogického pracovníka o podezření na šikanování,
zahájí okamžitě vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovnou
poradkyní, informuje ředitele školy.
2. V případě podezření na šikanování, zahájí pedagogický pracovník neprodleně vyšetřování
šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovnou poradkyní, informuje ředitele školy.
3. V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy, spolupodílí se
na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy
Doporučené postupy vyšetřování:
A) počáteční šikana :
1.

rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili, a s oběťmi

2. nalezení vhodných svědků
3. individuální, eventuálně konfrontační rozhovory se svědky - nikoliv konfrontace
oběti a agresorů
4. zajištění ochrany obětem

5. rozhovor s agresory - případně konfrontace mezi nimi
B) pokročilá šikana - výbuch násilí skupiny proti jednotlivci či minoritní skupině
1. překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti (obětí)
2. domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování
3. zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi
4. pokračující pomoc a podpora oběti
5. nahlášení Policii ČR
6. zahájení vlastního vyšetřování
Učitel, popřípadě ředitel školy, vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i
v případě, že se podezření neprokáže. Na pedagogické radě navrhne potrestání agresorů.
Účastní-li se šikanování většina problémové třídy nebo jsou-li normy agresorů třídou
akceptovány, doporučuje se, aby šetření vedl odborník – specialista na problematiku
šikanování z PPP, SVP, diagnostického ústavu, krizového centra apod.

Postup ředitele školy
1. Přijme informaci o šikanování (pedagog, žák, rodič či jiný dospělý).
2. Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu sama, či zda je potřeba intervence z venku – tj.
pomoc specializovaných institucí a eventuálně též Policie ČR.
3. V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na
vyšetřování šikany dle jeho pokynů – v týmu je vždy metodik prevence a výchovná
poradkyně.
4. Zajistí informování rodičů o vyšetřování šikany, případně sám informuje o výsledcích
vyšetřování, které řídí.
5. V případě negativních dopadů šikanování na oběť zprostředkuje nebo zajistí
zprostředkování péče PPP, střediska výchovné péče, atd.
6. V mimořádných případech 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.

7. Pokud dojde k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo
skutkovou podstatu trestného činu, oznámí tuto skutečnost Policii ČR.
8. Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví
žáka. Pokud žák opakovaně páchá přestupky či se dopustí trestného činu, zahájí spolupráci s
orgány sociálně právní ochrany dítěte bez odkladu.

Spolupráce se specializovanými institucemi a Policií ČR
Při řešení případů šikany je vhodné spolupracovat s poradenskými a preventivními
institucemi:


středisko výchovné péče



pedagogicko-psychologická poradna



pediatři a dětští psychologové



oddělení péče o rodinu a dítě



Policie ČR



orgán sociálně právní ochrany dítěte

Postup rodičů při podezření na šikanování
Postup rodičů, kteří mají podezření na šikanování, by měl být následující:
1. Rodiče informují na podezření ze šikanování třídního učitele případně
pedagogického pracovníka, při jehož hodinách nebo dohledu nad žáky k šikanování dochází.
2. V případě, že podezření na šikanu nejsou bezodkladně a uspokojivě řešena
pedagogickými pracovníky obrátí se rodič s informací na ředitele školy.
3. V případě prokazatelných projevů šikany se rodič může přímo obrátit na ředitele
školy.

V Křemži 21. 12. 2016
Mgr. Stanislav Šablica
Školní metodik prevence

Mgr. Jiří Thám
ředitel školy

