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Vnitřní předpis k prevenci a řešení šikanování v Základní škola speciální a Praktické 

školy Jihlava vychází z metodického doporučení a metodického pokynu v oblasti 

primární prevence rizikového chování schváleného vedením MŠMT: Metodický pokyn 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a 

školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) a Metodické doporučení k primární 

prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) 

Vztahuje se na žáky základní školy, střední školy a školní družiny.  

 
 

1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo 

zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků.  Zahrnuje jak fyzické útoky, tak 

i útoky slovní. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání.  

 

2. Šikanování nesmí být pracovníky školy v jakékoli formě akceptováno. Škola má 

jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky v době vyučování a školních akcí. 

Z tohoto důvodu pedagog musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit. 

 

3. Každý pedagogický pracovník vede důsledně a systematicky žáky 

k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických 

principech, respektujících identitu a individualitu žáka a rozvíjí zejména:  

a)   pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka,  

b) respekt k individualitě každého jedince, 

c)  etické jednání (humanita, tolerance), 

d) jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost 

jedince. Přitom vychází z ŠVP. 

4. Všichni pedagogičtí pracovníci využívají možností osobní, společenské a morální 



výchovy v prevenci šikanování a prohlubují si své znalosti a dovednosti v tomto 

oboru.  

 

5. Ředitelka školy odpovídá za systémové aktivity školy v oblasti prevence 

šikanování a agresivity. Vychází se přitom z komplexního pojetí preventivní 

strategie, která je ve smyslu metodického pokynu ministra k prevenci rizikového 

chování součástí minimálního preventivního programu školy.  

 

6. V rámci účinné prevence šikanování je při přípravě a realizaci celoškolské 

strategie důležité zejména: 

a) Akreditované kurzy k problematice šikanování jsou zahrnuty v plánu 

DVPP. 

b) Školní metodik prevence zodpovídá za informovanost všech 

pedagogických pracovníků školy o dané problematice. Aktivně se podílí 

na řešení případů šikanování a napomáhá svým kolegům zvládnout 

základní postup a strategii při řešení konkrétních situací.  

c) Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s informací MŠMT ČR č.j. 14 

144/98-22 „Spolupráce škol a předškolních zařízení s Policií ČR při 

prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na 

dětech a mládeži páchané“. 

d) Ve školním řádu jsou jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za 

jejich porušení. 

e) Ve třídách je zajištěn nepřetržitý kvalitní dohled pedagogů jak ve 

vyučování, tak i o přestávkách, před začátkem vyučování, na chodbách, 

v šatně i školní jídelně. Totéž platí pro provoz školní družiny. 

f) Pedagogové školy byli seznámeni se systémem školy pro oznamování a 

vyšetřování šikanování (ředitelka školy a výchovný poradce). 

g) V prevenci šikanování jsou aktivně zapojeni i nepedagogičtí pracovníci školy.  

h) Škola cíleně zvyšuje informovanost pedagogů v této oblasti, doplňuje 

školní knihovnu o literaturu z oblasti problematiky agresivního chování a 

šikanování, začleňuje témata šikany do dalšího vzdělávání učitelů apod. 

i) Pedagogové, žáci i rodiče jsou informováni o tom, co dělat v případě, 

když se dozvědí o šikanování – viz webové stránky školy.  

j) Ve škole je k dispozici schránka důvěry, rodiče i žáci mají možnost 



anonymní informace.  

k) Spolupracujeme s odbornými službami resortu školství (pedagogicko-

psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče a s dalšími 

odbornými pracovišti poradenských a preventivních služeb v regionu, 

poskytujícími odbornou konzultaci a psychoterapeutickou péči, s  

metodiky preventivních aktivit a s dalšími odborníky v regionu). 

 

7. Pro potrestání agresorů by škola využila následující běžná výchovná opatření: 

a) Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele, podmíněné 

vyloučení a vyloučení ze studia na Praktické škole. 

b) Snížení známky z chování. 

c) Převedení do jiné třídy. 

d) Doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení 

střediska výchovné péče pro děti a mládež (dále SVP) nebo v nestátních 

organizacích majících obdobnou náplň činnosti jako SVP.  

e) V mimořádných případech škola využije další opatření: 

f) Doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového 

oddělení SVP, případně doporučení realizovat dobrovolný diagnostický 

pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu. 

g) Podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení řízení o 

nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným 

umístěním v diagnostickém ústavu. 

h) Vyrozumění policejního orgánu, došlo-li k závažnějšímu případu 

šikanování. 

 

8. Spolupráce školy s rodiči žáků  

 Při podezření na šikanování žáka je nezbytná spolupráce vedení školy nebo školského 

zařízení, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků jak s rodinou oběti, 

tak i s rodinou agresora. Pokud se rodiče setkají s příznaky šikanování, měli by se 

poradit s třídním učitelem, školním metodikem prevence, ředitelkou školy, popř. 

psychologem, etopedem nebo jiným specialistou.           

 

 

 



9. Tituly ve školní učitelské knihovně: 

Ronenová, T.: Psychologická pomoc dětem v nesnázích  

Antier, E.: Agresivita dětí 

ČERNÁ, Alena. Kyberšikana: průvodce novým fenoménem. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 

Psyché (Grada). ISBN 978-80-210-6374-7. 

LOVASOVÁ, Lenka. Šikana 

KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-014-3. 
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