
Příloha: 
 
KRIZOVÝ PLÁN ŘEŠENÍ ŠIKANY 
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.  
 
ŠIKANOVÁNÍ 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, tak i slovní.  
Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace (tzv. kyberšikana): útoky 
prostřednictvím e-mailů, sms zpráv, prezentace urážlivého materiálu na internetových stránkách apod.  
Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků.  
 
Odhalování počáteční šikany: 
Na prevenci a odhalování šikany se podílejí všichni pracovníci školy, nejen třídní učitelé. Všímají si změn v 
chování žáků.  

Pokud zaměstnanec školy zjistí informace o počáteční šikaně je povinen postupovat podle následujících 
instrukcí: 
1. Neprodleně oznámit toto zjištění třídnímu učiteli, metodiku prevence (výchovnému poradci), zástupci 

ředitele. 
2. Podle odhadu závažnosti následuje schůzka TU, metodika, (výchovného poradce) zástupce ředitele, 

případně svědků z řad školy, kde jsou dohodnuty další kroky. 
3. Metodik nebo třídní učitel provede rozhovory se žáky, kteří na šikanu upozornili a s oběťmi. Provede 

zápis (po domluvě s žáky).  
4. Je dobré vyhledat další svědky a s nimi provést individuální rozhovory. 
5. Nikdy nekonfrontovat oběti a agresory!!! 
6. Zajistit ochranu obětem. Oznámit stav věcí rodičům oběti a společně domluvit další postup. Při 

negativních dopadech na oběť doporučit rodičům spolupráci s odborníky např. pedagogicko-psychologické 
poradny, psycholog, psychoterapeut. 

7. Provést individuální rozhovor s agresory, (nebo je mezi sebou konfrontovat – podle situace). 
8. Oznámit stav věcí rodičům agresorů. Nejvhodnější je schůzka rodičů agresorů s metodikem prevence 

(výchovným poradcem), třídním učitelem a zástupcem vedení školy. 
9. Podle stupně provinění agresora potrestat dle sankčního řádu školy. 
10. Důležitou součástí řešení šikany je práce se třídou, ve které k šikaně došlo. Provádí metodik prevence 

ve spolupráci s třídním učitelem, popřípadě externí organizace pozvaná školou. 
 
Potrestání agresorů je v kompetenci výchovné komise školy (jejími členy jsou ředitel školy, zástupce 
ředitele, školní metodik prevence, výchovný poradce a třídní učitel). 
Při odhalení pokročilé šikany (kdy je naplněna podstata trestného činu/provinění) je třeba kontaktovat 
Policii ČR. 
 
PREVENCE ŠIKANOVÁNÍ 

 Podporou tolerance, vědomím sounáležitosti a spoluprací mezi žáky 

 Posilováním dobrých vztahů ve třídě i ve škole, vytvářením dobrého klima ve třídách, ve škole 

 
 
 

Šikana je nemoc vztahů ve skupině 

 


