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     P R O G R A M     P R O T I     Š I K A N O V Á N Í 
 

 

 

     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, vyvěšováním 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. 

 

 

Projevy šikanování: 
 

 Verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i kyberšikana)  

 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.) 

 

     Šikana není: 

 

 Jednorázová rvačka, nevhodný vtip či konflikt 

 Vyčlenění dítěte z kolektivu, pokud není motivováno snahou ublížit či pobavit se na 

jeho úkor 

 Škádlení, kdy žák očekává, že to bude legrace nejen pro něho, ale i pro škádleného. 

Jestliže to druhá strana takto nevnímá měl by žák vyjádřit svou lítost a omluvit se. U 

šikany je to obráceně. Tam jde agresorovi o to, aby druhému ublížil, aby ho zranil či 

ponížil. 
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     Naše škola usiluje o vytváření bezpečného prostředí, a za tímto účelem: 

 

 Podporujeme solidaritu a toleranci 

 Podporujeme  vědomí sounáležitosti 

 Posilujeme a vytváříme podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy 

 Uplatňujeme spolupráci mezi dětmi a rozvíjíme jejich vzájemný respekt 

 Vedeme žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických 

principech, respektujících identitu a individualitu žáka 

 Pomáháme rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka 

 Vnímáme vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech, kde působíme jako 

nedílnou součást naší práce 

 

 

 

Jak poznáme, že by mohlo jít o šikanu? 

 

       Příklady přímých znaků šikany: 

 

 Soustavné posměšné poznámky, nadávky, hrubé žerty, hanlivá přezdívka na adresu 

určitého žáka, pokud to tento žák těžko snáší a trpí tím 

 Jednostranné vyžadování věcných či peněžních darů 

 Jeden žák vystupuje vůči druhému v roli „sluhy“ či „otroka“ 

 Často opakované pošťuchování, strkání, údery, poškozování věcí, které žák neoplácí. 

Někdy je oběť dohnána až k projevům zoufalství 

 Na žáka je vyvíjen nátlak k vykonávání nemorálních až trestných činů 

 

      Příklady nepřímých znaků šikany: 

 

 (potencionálně šikovaný) žák se o přestávkách zdržuje stranou od ostatních, nemá 

kamarády 

 Přestávky tráví v bezpečné blízkosti učitelů nebo mimo třídu. Vymýšlí si záminky, 

aby nemusel být ve třídě. 

 Jeho prospěch se nevysvětlitelně zhoršuje, nesoustředí se na učení 

 Má často poškozené nebo rozházené věci, často se mu „záhadně“ ztrácí, ve třídě, 

v šatně … 

 Při týmových sportech bývá volen mezi posledními 

 Působí smutně, stísněně, často chybí z nejasných důvodů, nevolnost, bolení hlavy … 

 Má-li promluvit před třídou, ne nejistý a ustrašený 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRIZOVÝ   PLÁN   ŘEŠENÍ   ŠIKANY 
 

1) Postupy pro počáteční stadia šikanování a program pro řešení zárodečného stadia 

šikanování. 

 

 Každý případ vyžaduje individuální řešení i postup  

 Konfrontovat svá pozorování s dalšími kolegy 

 Co nejdříve oznámit své podezření vedení školy, výchovnému poradci, 

konzultovat další postup 

 Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi, popřípadě 

konfrontovat svědky mezi sebou. Je zejména důležité získat odpovědi na 

následující otázky: 
1. Kdo je obětí, popřípadě kolik obětí je 
2. Kdo je agresorem, kolik agresorů je. Kdo z nich je iniciátor, kdo aktivní 

účastník šikanování a kdo je obětí i agresorem? 
3. Co, kdy, kde a jak dělali agresoři obětem? 
4. K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo? 
5. Jak dlouho šikana trvá? 

 Spojit se s rodiči případné oběti, konzultovat výskyt nepřímých znaků šikany 

 Vyslechnout oběť – citlivě, diskrétně, zaručit bezpečí a důvěrnost informací. 

Neřešit problém před celou třídou ! 

 Zajistit ochranu oběti šikany. 

 Teprve nyní vyslechnout agresory, případně konfrontovat agresory mezi sebou. 

Nikdy konfrontace obětí a agresorů ! 

 Svolat poradu – vedení školy, výchovný poradce, třídní učitel popř. další 

zainteresovaní zaměstnanci školy. Ta na základě shromážděných informací 

posoudí, zda se jedná o šikanu s jakým stupněm závažnosti, navrhne další postup 

vůči obětem i agresorům i třídě jako celku. 

 Individuálně pozvat rodiče agresorů. Seznámit je se situací, domluvit se na 

opatřeních 

 Rozebrat situaci ve třídě (vynechat citlivé detaily), vysvětlit nebezpečí a důsledky 

šikany, oznámit potrestání viníků. Třídu i nadále pozorně sledovat. 
 

 
2) Postupy pro stadia šikanování, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná 

součinnost se specializovanými institucemi (PPP, SVP, SPC, pediatry, oddělením péče 

o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence, Policie ČR,) 

 

 I v těchto případech platí postupy a metody viz. bod 1) 

 Do této skupiny patří zejména případy náhlého skupinového násilí vůči oběti, tzv. 

třídní lynčování 

 Nejprve musí dojít k překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední 

záchrana oběti 

 Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování 

 Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi 



 Pokračující pomoc a podpora oběti 

 Nahlášení policii 

 Vlastní vyšetřování 

 Při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách je nutné spolupracovat 

s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou 

poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, 

popř. Policií České republiky 

 V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči 

pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně 

pedagogického centra nebo dalších odborníků – klinických psychologů, 

psychoterapeutů nebo psychiatrů 
 

 

KYBERŠIKANA 
 
Obecně se dá označit jako jakékoli využívání moderních technologií (internet, mobilní 

telefon, sociální sítě, email, webová stránka) k ponižování, zastrašování či ubližování 

jednoho, nebo více uživatelů. Českým ekvivalentem by se dala nazvat jako počítačová či 

kybernetická šikana. Účinek kyberšikany je v porovnání s klasickou formou šikany 

několikanásobně silnější, je to především díky následujícím důvodům. 

 Oběť je vystavena stresu, který nepolevuje ani v noci, o víkendu a Vánocích. 

 Do kyberšikany se většinou zapojuje daleko větší počet agresorů. 

 ponížení oběti se dozvídá velké množství uživatelů internetu. 

 Pocit bezmocnosti, že se není možné bránit. 

 Oběť neví, kdo a proč ji pronásleduje. 

  

Nejčastější formy kyberšikany: 

 Průnik na účet 

 Verbální útoky 

 Obtěžování prozváněním 

 Ponižování šířením fotografií 

 Vyhrožování, zastrašování 

 Krádež identity 

 Ponižování šířením videa 

 

Náslekdky kyberšikany: 

 Dlouhotrvající negativní myšlenky 

 Vyhýbavost, sociální izolace 

 Ovlivnění chování a účast ve škola (záškoláctví, snížené soustředění a výkonnost ve 

výuce) 

 Pocit ohrožení vlastního bezpečí 

 Zástupné aktivity (konzumace sladkého, bagatelizace, návykové látky) 

 Změna fyzických projevů (vyčerpání organizmu, příbytek nebo úbytek váhy, 

nechutenství, nevolnost, oslabená imunita, sebepoškozování) 

 

 

 

 



Rozlišnost oběti kyberšikany oproti oběti klasické šikany: 

 neplatí, že se oběť vždy nějakým způsobem vymyká - fyzickým postižením, obézností, 

děti s jinou barvou pleti, nově příchozí do kolektivu, cizinec s jazykovou bariérou atd. 

 předpokladem není fyzická slabost, submisivní postava, sklon k podřízenosti, 

 odpadají stopy po fyzickém násilí, ale mohou se objevit následky sebepoškozování, 

 oběť nemívá roztrhané oblečení, netrpí ničením osobních věcí, 

 není sociálně vyřazené, neoblíbené, oběť může být v kolektivu populární, 

 oběť nemusí pocházet ze sociálně slabé rodiny, v níž by strádalo materiálním 

nedostatkem, 

 psychickou odlišností nemusí být zřejmá bojácnost, nízké sebevědomí, sebekritičnost, 

emocionální přecitlivělost, 

 roli nehraje ani míra inteligence, jak výrazně snížená, tak vysoce nadprůměrná. 

Je ovšem nutné zmínit, že pokud je dítě obětí kyberšikany, tak je z 80% pravděpodobné, že je 

také obětí šikany. Naopak je běžné, že oběť šikany, se stává na oplátku kvůli svému 

tělesnému handicapu kyberagresorem a mstí se tak svým tyranům. 

 

Specifika obětí kyberšikany: 

 tráví více času ve virtuálním světě, 

 mají sklony k závislostnímu chování na moderních technologií a přeceňování 

důležitosti internetu a sociálních sítí atd., 

 v reálném světě obtížně navazují vztahy, ale ve virtuálním jsou v seznamování zběhlé, 

 oběť je uzavřená do vlastního světa, nekomunikuje s ostatními o svých problémech, 

nesvěřuje se, a to z několika důvodů – stud z prozrazení, strach z reakce rodičů i 

okolí, obavy zhoršení situace, vyhrůžka agresora, absence důvěryhodné osoby atd. 

 

Jak se ptát, máme-li podezření, že se dítě chce vyhnout šk. docházce z důvodu kyberšikany: 

 Rozumím tvým potížím, vím, že ti asi není dobře, ale není ten problém v něčem 

jiném? 

 Nechci tě obviňovat ze záškoláctví, ale nechceš se vyhnout spíše spolužákům? 

 Používáš Facebook, Ask.fm? Neděje se ti tam něco nepříjemného? 

 Nezesměšňuje tě někdo na internetu? 

 Neposlal jsi někomu něco, za co se teď stydíš? 

 Nevydírá tě někdo intimními materiály? 

 Nenaboural se ti někdo do účtu na Facebooku, emailu atd.? 

 Vím, že to tak možná nevypadá, ale mohli bychom ti pomoci celou věc vyřešit. 

 

Symptomy oběti kyberšikany: 

Pokud je oběť pod dlouhodobým stresem díky zesměšňování na sociální síti, neustálým 

prozváněním a dalšími projevy kyberšikany, dají se očekávat změny v psychické pohodě, 

posun v hodnocení sama sebe, pocit neustálého ohrožení, méněcennosti, ztráta sebedůvěry, 

zkreslené sebehodnocení, negativismus, nedůvěra. Výsledkem mohou být uzavřenost, 

skleslost, pocity beznaděje, deprimovanost s úniky k sebepoškozování, sklon k záškoláctví a 

zhoršení školních výsledků. V případě, že se nám potvrdí zdravotní obtíže, které mohou 

souviset s dlouhodobým kyberšikanováním, napovědět nám pomůžou následující symptomy, 

jejichž zjištění je předevšímna pohovoru s rodiči: 

 dítě zásadně změní své návyky při používání PC, mobilu, sociální sítě atd. (např. časté 

            užívání vystřídá střídmé, až minimální). 

 Během a po pobytu na internetu je smutné, rozzlobené, zoufalé. 

 Při oznámení SMS prožívá negativní emoce, frustraci, vztek atd. 



 Brání se diskuzi o tom, co na počítači dělá, s kým si píše, kdo mu poslal SMS atd. 

 Omezuje dřívější vztahy s rodinou, kamarády, uzavírá se do sebe. 

 Redukuje své koníčky a záliby, nebo se do nich naopak pouští s velkou vervou. 

 Trpí poklesem pracovní výkonnosti, zhoršení prospěchu, problémy s chováním, 

potyčky se spolužáky, drzé chování k učitelům. 

 Vyhýbá se skupinovým aktivitám, shromáždění, kde hrozí, že se potká se spolužáky. 

 Vykazuje změny nálad, chování, spánku, nebo jeví známky deprese a úzkosti. 

 Vymlouvá se na cokoli, jen aby nemuselo do školy (nejčastěji bolesti břicha, hlavy, 

            nevolnost atd.). 

 Ze školy se naopak může začít vracet později než obvykle bez zjevné příčiny. 

 Omezená chuť k jídlu až nechutenství. 

 Sklony k nespavosti, špatnému usínání a nočním můrám. 

 Vyhledávání blízkosti učitelů. 

 Působí vystrašeně, zakřikle, ale ve svém projevu může problematiku kyberšikany 

zlehčovat a ujišťovat o tom, že žádný problém není. Dítě se může za situaci stydět a 

snažit se ji za každou cenu neprozradit dalším aktérům. 

 Mohou se střídat chvíle apatie a agresivity. 

 Nedokáže se soustředit, je roztěkané. 

 

Specifikace agresora: 

Tak jak je tomu u klasické šikany, jistým druhem oběti je i samotný agresor kyberšikany. 

Motivací k útočení na jiného uživatele, většino spolužáka může pramenit z několika obecných 

příčin – touha po uznání, prostředek k odreagování, utužování kolektivu proti společnému 

nepříteli/oběti, pocit příslušnosti ke skupině, projev nadvlády, ale i strach. 

Kyberagresorem se může stejně jako jeho obětí stát kdokoli, kdo bude mít potřebu někoho 

snadno zostudit, vrátit mu své vlastní ponížení, nebo si jen vybít vlastní frustraci, či pobavit 

okolí. Následující specifikaci původců kyberšikany uvádí publikace Národního centra 

bezpečnějšího internetu. 

Profil agresora – I. stupeň základní školy 

 sociálně a emocionálně nezralý, necitlivý, 

 vyrůstající v prostředí, kde jsou rodiče k agresivnímu jednání tolerantnější a tvrdě 

trestají, 

 čelící akutní rodinné krizi (rozvod rodičů) nebo vyrůstající v dysfunkční či konfliktní 

rodině, 

 s vlastní traumatickou zkušeností (CAN syndrom), 

 se skrytou specifickou poruchou učení nebo poruchou pozornosti bez projevů 

            hyperaktivity, 

 s poruchou pozornosti, hyperaktivitou a poruchami chování, 

 v rodině vedený k nekompromisnímu sebeprosazení se, 

 v rodině k dítěti zcela nekritické a protěžující, 

 nudící se, 

 nadprůměrně inteligentní. 

Profil agresora - II. stupeň základní školy: 

 zpravidla méně úspěšný, ale s vysokou potřebou sebeprosazení, 

 necitlivý, bezohledný, podezíravý, 

 pocházející z výchovně nebo emocionálně chudého rodinného prostředí, přičemž 

            nezáleží na sociálním postavení rodiny, 

 vyrůstající s rodiči k dětem nekriticky vzhlížejícím a za všech okolností prosazujícím, 



 fyzicky nebo psychicky zdatný, nadprůměrně inteligentní 

 se zkušeností v roli oběti šikany, 

 s potřebou předvádět se a dokazovat svou převahu nad ostatními, 

 s chybějícím svědomím, často lhostejný lhář, manipulátor, 

 člen party, kde je většina příslušníků věkem starší než on sám. 

 

Jak rozpoznat agresora kyberšikany? 

 rychle vypíná monitor nebo zavírá programy v počítači, když se přiblížíte, 

 tráví u počítače dlouhé hodiny v noci, 

 je rozčílené, pokud nemůže nečekaně použít počítač, 

 přehnaně se u počítače směje, 

 vyhýbá se hovorům o tom, co na počítači vlastně dělá, 

 používá několik online účtů nebo adres, které ani nejsou jeho, 

 pokud se nesvěří samo (což je výjimečné), měl by se rodič ptát (na vztahy ve třídě, 

            kamarády), 

 ve škole mohou být podezřelé smějící se hloučky žáků kolem počítače. 

 

 

VÝCHOVNÁ   OPATŘENÍ 

 

Pro potrestání agresorů lze užít následná výchovná opatření: 

 Napomenutí tř. učitele 

 Důtka tř. učitele 

 Důtka ředitele školy 

Další alternativy postupu řešení konkrétní situace jsou: 

 Snížení známky z chování 

 Převedení do jiné třídy  

 V mimořádných případech ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte 

do pobytového oddělení SVP, popřípadě doporučí realizovat dobrovolný diagnostický 

pobyt žáka v místně příslušném 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 

Pokud (kyber)šikana probíhá během výuky (pobytu dítěte ve škole): 

 Škola zajišťuje důkazy (kyber)šikany 

 Škola postupuje dle krizového plánu na šikanu. 

 V závažnějších případech (kyber)šikany (naplňuje skutkovou podstatu trestného činu) 

            kontaktuje Policii ČR a Orgán sociálně-právní ochrany dětí. 

 Škola informuje zasažené žáky o výsledcích šetření ve škole a udělených trestech. 

Pokud (kyber)šikana neprobíhá během výuky (pobytu dítěte ve škole): 

Škola nemůže udělovat kázeňské tresty, snížené známky atd., za činnost, která se nestala 

během vyučování. To ovšem neznamená, že by škola neměla kyberšikanu řešit alespoň v 

následujících základních bodech: 

 Zjistí informace o tom, jakých všech tříd se případ kyberšikany týká. Ve všech 

zasažených třídách provede sociometrii – z 80 % je kyberšikana pouze doplňkem 

šikany tváři v tvář, a proto je velice pravděpodobné, že šikana ve škole probíhá. 

Pokud se toto podezření potvrdí, postupuje podle zpracovaného programu proti 

šikanování. 



 Doporučí rodičům obětí, aby se v případě kyberšikany svého dítěte obrátili na Policii 

ČR, popř. podali žalobu k soudu. 

 Informuje (se souhlasem rodičů) zasažené žáky o postupu při řešení kyberšikany. Děti 

potřebují vědět, že za každé nepřiměřené chování přijde trest. 

 

 

 

DOPORUČENÍ   RODIČŮM  
 

Doporučujeme rodičům, aby si všímali těchto možných příznaků šikanování: 

 Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi 

 Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. 

 Dítě není zváno k návštěvě k jiným dětem 

 Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá 

odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat 

strach. Ztráta chuti k jídlu. 

 Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o 

dovoz či odvoz autem. 

 Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na 

svačinu). 

 Usíná s pláčem, má neklidný spánek křičí ze snu, například „Nechte mě!“ 

 Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. 

 Dítě bývá doma smutné či apatické, nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné 

sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. 

 Dítě žádá  o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, 

že je ztratilo), případně doma krade peníze. 

 Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. 

 Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná 

projevuje i zlobu vůči rodičům. 

 Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat 

doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace 

s teploměrem apod.) 

 Dítě se vyhýbá docházce do školy. 

 Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku. 

K řešení (kyber)šikany vedou následující důležité kroky: 

 Uvědomit si problém a být oporou 

 Ukončit komunikaci 

 Blokovat útočníka 

 Zajistit důkazy 

 Nahlásit incident ve škole 

 

                  Projednáno pedagogickou radou 31. 8. 2020 
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