
ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 

Masarykova ZŠ Stará Paka 

(Příloha školního preventivního programu) 

 

1. Cíl programu 
• Vytvořit ve škole bezpečné prostředí 
• Vytvořit dobré sociální klima 
• Podporovat pozitivní vztahy mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli 

 

2. Preventivní opatření 
• Školní řád (zahrnuje prvky proti šikanování- sankce) 
• Školní schránka důvěry 
• Dozory vyučujících 
• Práce třídních učitelů s kolektivem (třídnické hodiny) 
• Práce třídních učitelů s jednotlivými žáky (individuální rozhovory) 
• Spolupráce s odborníky 
• Aktivní přístup vyučujících při řešení šikany 
• Informovat žáky i rodiče, na koho se obrátit v případě potřeby - třídní učitel, 

metodička prevence, výchovná poradkyně, vedení školy 
• Vést žáky k sebedůvěře a budovat u nich zdravé sebevědomí 
• Rozvíjet vzájemný respekt mezi dětmi 
• Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti šikany 

 

3. Postupy při řešení šikany 
 

A. Pedagogický pracovník 
 

1. Pokud se nejedná o třídního učitele, oznámit mu podezření na šikanu 
2. Třídní učitel okamžitě zahájí vyšetřování šikany ve spolupráci s metodičkou 

prevence a výchovnou poradkyní 
3. Informovat ředitele školy 
4. Po vyšetření informovat rodiče o výsledcích 



B. Vedení školy 
1. Při obdržení informace o šikaně rozhodne, zda situaci zvládne škola sama nebo zda 

je třeba pomoc specializovaných institucí. 
2. Pověří ty, kteří se budou na vyšetřování podílet. 
3. Zajistí informování rodičů, případně pozve k jednání pracovníka specializovaných 

institucí. 
4. V závažných případech šikany informuje Policii ČR. 
5. Oznámení orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují zdraví 

a bezpečí žáka. 
6. V případě negativních dopadů na oběť zprostředkuje péči odborníků – PPP, 

psycholog. 

 

4. Vyšetřování šikany 
 

A.  Standardní šikana 
1. Rozhovor s těmi, kdo na šikanu upozornili 
2. Rozhovor s obětí 
3. Rozhovor se svědky 
4. Zajištění ochrany obětem 
5. Rozhovor a agresory 
6. Svolat výchovnou komisi – školní metodička prevence, výchovná poradkyně, třídní 

učitel, vedení školy – rozhodnout, kdo bude jednat s rodiči agresorů a obětí 
7. Pozvat do školy rodiče oběti i agresorů (ne zároveň) 
8. Provést zápis o jednání 
9. Potrestat viníky 

 

B. Pokročilá šikana 
1. Záchrana oběti 
2. Zabránit agresorům v domluvě jak vypovídat 
3. Nahlášení Policii ČR, případně informovat OSPOD, PPP 
4. Vlastní šetření 
5. Svolání výchovné komise – vedení školy, metodička prevence, výchovná poradkyně, 

třídní učitel 
6. Udělení trestů agresorům 

 

 

Zpracovala:        Mgr. Jitka Krausová 
metodička prevence 


