Školní program proti šikaně
Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a
tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24
246/2008-6 a je součástí školního Minimálního preventivního programu. Je vypracován
v souladu s platným zněním Školního řádu Gymnázia Mimoň.

Vymezení pojmu šikana
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,
případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných psychických nebo fyzických
útocích jedincem či skupinou vůči jedinci nebo skupině, kteří se neumí nebo z
nejrůznějších důvodů nemohou bránit. V současné době je také na vzestupu
kyberšikana, která je prováděná například za pomoci internetových sociálních sítí,
mobilních telefonů atd.
Důležitými znaky šikanování je záměrnost, cílenost, opakování, nepoměr sil,
bezmocnost
oběti, nepříjemnost útoku, samoúčelnost agrese (citace z Metodického pokynu MŠMT)
Co je a co není šikana
Jeden nebo více žáků úmyslně a většinou opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či
spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci.
Základní formy:
• fyzická šikana: bití, vydírání, loupeže, poškozování věcí, sexuální násilí
• psychická šikana: nadávky, pomluvy, vyhrožování, zesměšňování
Šikana je každé chování, které splňuje tyto znaky:
•
•
•
•

je cílené vůči jedinci nebo skupině
je obvykle opakované, často dlouhodobé
jeho záměrem je oběti ohrozit, ponížit či zastrašit
oběť se mu neumí bránit a dlouhodobě trpí

Šikana není:
• jednorázová rvačka, nevhodný vtip či konflikt
• vyčlenění dítěte z kolektivu, pokud není motivováno snahou ublížit či pobavit se
na jeho úkor

Cíl programu
Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí.
Škola se zaměří na oblast komunikace, rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky ve
třídách i mezi žáky a učiteli, a to bez ohledu na to, zda zde k projevům šikany již došlo
či ne.

Odpovědnost za plnění programu:
• na tvorbě i realizaci programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci
• jeho koordinace je v kompetenci ŠMP
• za realizaci je odpovědná ředitelka školy

Prevence šikany
Každý pedagog je odpovědný za vytvoření zdravého klimatu třídy.
Je povinen zejména:
•
•
•
•
•
•

podporovat rozvíjení pozitivních vztahů mezi dětmi
jednat s dětmi jako s partnery
udržovat ovzduší důvěry mezi dětmi a pedagogy
v kritických situacích dát jasně najevo, že špatné chování nelze tolerovat
nebýt lhostejný k projevům agresivity
informovat děti i rodiče, na koho se obrátit při problémech - třídní učitel,
výchovný poradce, schránka důvěry, vedení školy, linka důvěry atd.

Ředitelka školy:
• zajišťuje vzdělávání pracovníků v oblasti šikanování,
• zajišťuje doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti sociálně patologických
jevů
• zajistí, aby ve školním řádu byla jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí
za jejich porušení
• zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky
ve škole i při školních akcích
• zajistí, aby žáci a pedagogové byli seznámeni s negativními důsledky šikany
• spolupracuje se ŠMP a TU při řešení krizových situací

Školní metodik prevence (ŠMP):
• koordinuje plán proti šikanování a následně s programem proti šikanování
seznámí všechny pedagogické pracovníky
• spolupracuje s TU a vedením školy při řešení krizových situací
• spolupracuje s okresním metodikem prevence, zdravotnickými zařízeními nebo
psychology, Policií ČR, orgány sociálně právní ochrany dětí a mládeže atd.
• podílí se na aktivitách v rámci prevence šikany.
Třídní učitelé (TU):
• na začátku školního roku informují žáky i rodiče, na koho se obrátit při
problémech ve škole (TU, ŠMP, výchovný poradce, vedení školy), ale i mimo
školu
• seznámí na začátku roku žáky i rodiče s programem proti šikaně (zápis v třídní
knize, třídní schůzky)
• řeší okamžitě projevy sociálně patologického chování (ve spolupráci s
výchovným poradcem a ŠMP)
• v průběhu školního roku diskutují se žáky o slušném chování i pozitivních
mezilidských vztazích
Rodiče:
• 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
• vzdělávají se v dané oblasti
• spolupracují s PPP či jinými odbornými pracovišti v případě problémů
Aktivity školy v prevenci proti šikaně:
•
•
•
•

adaptační kurzy pro žáky primy
preventivní akce ŠMP dle aktuální nabídky
práce učitelů, případně ŠMP nebo VP s třídním kolektivem,
doporučená literatura a kontaktní adresy na webových stránkách školy, na
nástěnkách ŠMP a VP
• poradenské služby VP a ŠMP, pravidla chování ve Školním řádu

Krizový plán proti šikanování
Metodika první pomoci pedagogů při šikaně zahrnuje 4 kroky:
1. diagnostika šikany
2. vyšetřování
3. náprava
4. léčba
Varovné signály šikany:
• žák vchází do třídy s učitelem, často postává na chodbě v blízkosti učitele, ale

•
•
•
•
•
•
•
•
•

nekomunikuje
žák je osamocený, působí depresivně, nemá kamaráda
žák nechodí na tělocvik, má nadměrnou absenci
zhoršení prospěchu, výrazný pokles koncentrace pozornosti
přehlížení žáka
projevy nerovnoprávnosti - žák dostává povýšenecké příkazy apod.
kanadské žertíky
zesměšňování - posměch třídy při neúspěchu
jednostranné pošťuchování, postrkování, apod.
mnohdy nevysvětlitelné útočení oběti proti spolužákům - oběť často bývá
označována za agresivní, ve skutečnosti ale je neustále provokována spolužáky,
kteří se baví tím, že dotyčný zuří.

Vyšetřování a náprava
Metody jsou voleny dle závažnosti šikanování. Škola řeší šikanu podle předem
zvolených postupů buď vlastními silami, nebo spolupracuje s dalšími institucemi.
Rozlišujeme dva stupně závažnosti – počáteční a pokročilý, které se odlišují
charakteristickými rysy chování, spoluprací, vztahy a celkovou atmosférou ve skupině.
Pro případ výskytu šikany je na škole ustanovena skupina osob zodpovědná za její
řešení, kterou tvoří vedení školy, školní metodička prevence (ŠMP), výchovný poradce
(VP) a třídní učitel. V případě složitějšího řešení se škola obrací na další orgány, instituce
a odborníky (středisko výchovné péče, pedagogicko-psychologická poradna, okresní
metodik prevence, odbor sociální péče, Policie ČR aj.).

Vyšetřování
1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi.
2. Nalezení vhodných svědků.
3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však
konfrontace obětí a agresorů).
4. Sběr informací od ostatních učitelů.
5. Zajištění ochrany obětem.
6. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.
7. Rozhovor s rodiči.
8. Závěrečné vyhodnocení a případné udělení kázeňských opatření (v souladu se
Školním řádem).
9. Práce s celou třídou.
10.Po vyšetření nelze šikanu považovat za ukončenou, je nutné oběti i agresory
dále dlouhodobě sledovat.
Výchovná opatření
Doporučuje se dále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy,
rodinné prostředí, …). V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogickopsychologické poradny, střediska výchovné péče nebo jiných odborníků - klinických
psychoterapeutů nebo psychiatrů.
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).
Další práce se třídou je v kompetenci TU, ŠMP nebo VP, případně jiných odborníků. Je
třeba si uvědomit, že naším cílem není potrestat viníky, ale především zajistit nápravu
a zlepšení vztahů ve třídě.
Pro potrestání agresorů lze užít následující výchovná opatření:
•
•
•
•

napomenutí a důtka TU, důtka ředitelky školy
snížení známky z chování
podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia
převedení do jiné třídy

V mimořádných situacích je možné použít i jiná výchovná opatření jako (ředitelka školy
může např. doporučit rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení
SVP, podat návrh orgánu sociálně právní ochrany dětí k zahájení práce s rodinou).

Užitečné odkazy a weby
•

www.ebezpeci.cz

•

www.sikana.org

•

www.sancedetem.cz

•

www.linkabezpeci.cz/sikana
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