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Směrnice k prevenci šikany 
 

Obecná ustanovení 
 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy 

tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Směrnice vychází z Metodického 

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

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

rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) (hlavně přílohy č. 6). 

a z "Pomůcky k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků".  

 

Čl. 1 

Charakteristika šikanování 

(1) Šikana je agresivní chování ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků či učiteli, které se 

v čase opakuje (nikoli nutně) a je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle skryté snaze 

ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně a/nebo v případě šikany učitele také profesionálně. Šikana je 

dále charakteristická nepoměrem sil, bezmocností oběti, nepříjemností útoku pro oběť a 

samoúčelností agrese.   

 

 (2) Podoby šikany:  

Přímá šikana může mít podobu fyzickou (např. bití, plivání, tahání za vlasy), verbální (např. 

vulgární nadávky, zraňující komentáře k rase, národnosti, etnicitě, náboženství nebo sexualitě, 

výhružky, násilné a manipulativní příkazy); nebo neverbální (např. urážlivá gesta a zvuky, zírání, 

používání zastrašujících nebo výhružných výrazů ve tváři, nebo v řeči těla, 

ničení/schovávání/kradení věcí nebo učebních pomůcek). 

 

Nepřímá šikana má za cíl způsobit emocionální a psychologické utrpení a poškodit sociální status 

oběti. Tato šikana je vykonávána způsobem, kdy útočník působí bolest tak, aby to vypadalo, že 

žádný takový záměr ve skutečnosti nemá. Hlavní agresor k útoku často využívá prostředníka, 

neútočí přímo. Nepřímá šikana je většinou nefyzická, nicméně v některých případech může být také 

třetí strana manipulována do situace, kdy má zapříčinit fyzické ublížení. Nefyzické formy nepřímé 

šikany pak mohou zahrnovat záměrnou ignoraci nebo izolování žáka nebo učitele rozšiřování 

zákeřných pomluv a lží, neoprávněná nařčení ze sexuálního obtěžování nebo nespravedlivého 

hodnocení (u učitele), ničení pověsti a reputace, ponižování před ostatními žáky i pedagogy, 

nepříjemné sexuální provokace.   

 

Jednou z nejčastějších forem šikany je také elektronická šikana, tj. kyberšikana, která může mít 

podobu např. zakládání falešných profilů na jméno žáka či učitele s dehonestujícím obsahem, 

prezentace ponižujících videí na portálech, jako je youtube.com, spoluzaci.cz nebo facebook.com 

apod., prezentace zraňujících komentářů na webu, rozesílání vulgárních nebo výhružných koláží s 

tváří žáka nebo učitele či příslušníků jeho rodiny, výhružné SMS nebo e-maily apod. Oproti šikaně 

tváří v tvář má kyberšikana ze své podstaty mnohem větší dosah, čímž ještě více zhoršuje prožívání 

oběti. Pokud je oběť šikanována ve třídě, svědky pomluv, nadávek, posmívání a ztrapňování je max. 

několik desítek lidí. V prostředí internetu může být svědkem (ale i útočníkem) stejného chování i 



několik desítek tisíc lidí. Kyberšikana bývá u dětí školního věku často doplňkem klasické přímé a 

nepřímé šikany. Je tedy důležité při řešení prověřit případné souvislosti s klasickou šikanou. Tedy 

pokud probíhá klasická šikana (např. nadávky, ponižování), je nutné zjistit situaci oběti v 

kyberprostoru (mobil, profil, chat apod.) a naopak. Škola by se kyberšikanou měla zabývat vždy, 

když se o ní dozví. Základním úkolem musí být zmapování konkrétního případu, které škole 

pomůže rozhodnout se pro správný postup řešení. 

 

(3) Hranice, která odlišuje šikanování od škádlení nebo agrese, bývá někdy nezřetelná. U žáků se za 

šikanování nepovažuje škádlení nebo agrese, které nemá znaky šikanování. Jedním z rozlišujících 

prvků je schopnost žáka škádlení opětovat, bránit se mu, zastavit ho. Ve chvíli, kdy se žák škádlení 

nebo agresi neumí nebo nemůže bránit, cítí se bezradný a bezmocný, a přesto škádlení nebo agrese 

pokračuje, pak toto chování přerůstá v šikanu. Podobně, jedná-li se o šikanu pedagoga žáky, pak 

šikana není zlobení a nerespektování ze strany žáků, které postrádá znaky šikany. Naopak přerůstá v 

šikanu, stává-li se vědomým, záměrným, úmyslným a cítí-li pedagog, že není v jeho moci jej 

zastavit, cítí se bezbranně, ztrácí autoritu a poměr sil v rolích žák/žáci  x pedagog se obrací.   

 

(4) Většina obětí šikany a jejích svědků se snaží situaci udržet co nejdéle v tajnosti, bojí se někomu 

svěřit. Důsledkem může být podcenění závažnosti a rozsahu výskytu šikany nebo obtížné nalezení 

útočníků. Proto je v prevenci velmi důležité zaměřit se specificky na identifikaci rizikových znaků a 

signálů pro výskyt šikany.  

 

(5) Důvodem nebo obsahem šikany může být jakákoli odlišnost žáka nebo pedagoga, např. fyzická 

zdatnost, vzhled, hmotnost, barva pleti, tělesná neobratnost, inteligence - snížení rozumových 

schopností, nebo naopak nadání, jazyková/komunikační bariéra, socio-ekonomická odlišnost, 

psychická odlišnost, speciální vzdělávací potřeby žáka apod. Šikana může mít také specifický 

obraz, odehrává-li se ve vztahu k žákům nebo pedagogům z důvodu etnicity (v ČR bývá v této 

souvislosti nejčastější anticiganismus), rasové nebo národnostní příslušnosti, náboženského vyznání 

nebo víry (často také v kombinaci s pohlavím např. muslimské dívky, židovští chlapci apod.), 

sexuální orientace (nejčastěji proti homosexuálům) apod. 

 

Čl. 2 

Východiska pro pomoc 

Podstatnou vlastností šikanování je skrytost a nepřístupnost. Je proto důležité, abychom uměli 

rozpoznat přímé a nepřímé signály šikanování (viz příloha č. 1). 

 

 

Čl. 3 

Jak postupovat při řešení šikany 

Tři kroky kvalifikované pomoci 
 

1. Odlišení šikany od příbuzných fenoménů 

Při zhodnocování projevů násilí je třeba posoudit, zda jsou přítomny znaky šikanování: záměrnost, 

opakování, samoúčelnost agrese, nepoměr sil. Současně je potřeba provést diferenciální 

diagnostiku. Prakticky to znamená odlišit šikanování od škádlení (viz příloha č. 2). 

 

2. Vnitřní mapa šikanování (= vnitřní diagnostika) 

Zaměřujeme se především na dvě základní kriteria. 

První kriterium – posouzení šikany ze tří praktických pohledů 

a) Mapování šikany jako nemocného chování 

Konkrétní vnější projevy šikanování mají význam pro léčbu. Například v případě přítomnosti 

vážného násilí – fyzického poranění oběti nelze zpravidla indikovat léčbu usmíření, i když jde 

o počáteční stadium šikany. 



b) Mapování šikany jako poruchy vztahů 

Jde hlavně o hrubé odhadnutí, zda jde o počáteční (1., 2. a 3.) nebo pokročilé (4. a 5.) stadium 

šikany (viz příloha č. 4 -  Zkrácený popis stadií šikanování). Existuje zásadní rozdíl ve vyšetřování 

a dílčí léčbě u počátečního a u pokročilého stadia šikanování. Organizovaná stadia jsou obtížněji 

ovlivnitelná než stadia rozptýlená. Stadia určují možnosti jednotlivých typů odborníků. 

Zaměstnanci školy (= odborníci prvního kontaktu) řeší počáteční šikany, pokročilé přenechávají 

specialistům. 

 

c) Mapování šikany jako závislosti 

Posoudíme vzájemné vazby mezi agresory a oběťmi. V případě přítomnosti závislosti odhadneme 

její intenzitu. Je to užitečné pro vedení vyšetřování, výběr nástrojů diagnostiky a léčby. 

 

Druhé kriterium – určení formy šikany 

Jde o to, abychom určili, o jakou základní formu jde, a posoudili, zda se jedná o neobvyklou formu 

šikany. Rozlišujeme pět skupin elementárních podob podle typu agrese (sem patří i specifická forma 

psychické šikany – kyberšikana), věku a typu školy, genderu, způsobu řízení školy a specifických 

vzdělávacích potřeb aktérů šikanování (podrobněji viz příloha č. 3). 

 

Na podkladě získaných informací ve dvou uvedených základních kriteriích načrtneme hrubou 

diagnózu.  

 

3. Alternativní léčba šikany (= určení typu scénáře pro základní směr léčby, co zvládne škola 

sama a kdy potřebuje pomoc zvenku)  

Vyhodnocení hrubé diagnózy provedeme následovně. Základním kriteriem je zjištění, zda jde 

o šikanu počáteční v 1., 2. a 3. stadiu nebo pokročilou ve 4. a 5. stadiu. K němu přidáme široké 

kriterium, ve kterém se rozhodujeme, zda se jedná o běžnou či komplikovanou formu šikany. Do 

komplikovaných forem šikany zařadíme především neobvyklé formy šikany. Patří do nich šikany 

krajně ohrožující bezpečí pedagoga a život oběti. Když tato dvě klíčová kriteria – stadium a formu 

šikany – vyhodnotíme a k výsledkům přiřadíme jedno ze dvou typů řešení – první pomoc nebo 

celkovou léčbu – získáme tak šest skupin scénářů. Ty nám ukazují základní směr řešení a nastavují 

hranici, zda konkrétní případ může škola řešit sama nebo potřebuje spolupracovat s odborníky. 

(Klasifikace scénářů pomoci podle cíle léčby, stadia a formy šikanování viz kapitola 3.2.3 Třetí 

krok pomoci.) 

Příloha č. 5 – Dva základní scénáře řešení šikany. 

 

Čl. 4 

Prevence šikanování 

Schéma prevence školních šikan 

1. Pedagogická komunita, která posiluje imunitu školních skupin a celých škol proti onemocnění 

šikanováním. 

2. Specifický program proti šikanování jako dílčí součást školní komunity, který dokáže případné 

onemocnění brzy detekovat a účinně léčit. 

3. Odborné služby rezortu školství, tvořené pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky 

výchovné péče, speciálně pedagogickými centry, diagnostickými ústavy apod., jejichž úkolem je 

umět řešit pokročilé šikany a vůbec poskytnout servis v oblasti prevence šikanování. 

4. Spolupráce škol s odborníky z jiných rezortů a nestátními organizacemi zabývajícími se prevencí 

šikanování. Patří sem například spolupráce s kriminalisty pro mládež, sociálními kurátory, dětskými 

psychiatry, zejména při brutálních a kriminálních šikanách.  

5. Pomoc a podpora ministerstva a krajských úřadů školám při vytváření prevence šikanování. 

6. Kontrola škol ze strany české školní inspekce, ministerstva a krajských úřadů, jak jsou 

připraveny ochránit žáky před šikanováním. 

7. Monitorování situace a zabezpečování ochrany práv dětí nevládními organizacemi, jako je 



například Nadace naše dítě a Linka bezpečí, Amnesty International v ČR, Občanské sdružení 

Společenství proti šikaně. 

 

Ve snaze minimalizovat šikanu na naší škole usilujeme o vytváření dobrého sociálního klimatu 

(1. úroveň sedmivrstevného modelu prevence), do Preventivního programu Gymnázia Vlašim je 

zakomponován Program proti šikanování (2. úroveň sedmivrstevného modelu prevence) či 

spolupráce s odborníky zabývajícími se prevencí šikanování (3. a 4. úroveň sedmivrstevného 

modelu prevence) a další preventivní aktivity. Vše je realizováno ve snaze předejít výskytu 

pokročilé šikany. 

 

Čl. 5  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Součástí směrnice je metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  

k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016). 

2. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: metodik prevence sociálně patologických jevů. 

3. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018. 

4. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne 27. 8. 2018. 

 

Ve Vlašimi dne 25. 8. 2018 

 

 

 

 

RNDr. Věra Chroustová 

ředitelka školy 

 

 

 

příloha č. 6 Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 

(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)  a Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a 

tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-

21149/2016) na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-

doporuceni-a-pokyny 

 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny


Příloha 1: Přímé a nepřímé varovné signály šikanování 

 

Přímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

 Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty 

na jeho účet.   

 Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo 

pohrdavým tónem.  

 Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil.  

 Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem.  

 Skutečnost, že se jim podřizuje.  

 Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich.  

 Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je 

oběť neoplácí.  

 Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. 

 

Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

 Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády.  

 Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními.  

 Při přestávkách vyhledává blízkost učitelů.  

 Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený.  

 Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči.  

 Stává se uzavřeným.  

 Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje.  

 Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené.  

 Zašpiněný nebo poškozený oděv.  

 Stále postrádá nějaké své věci.  

 Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy.  

 Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy.  

 Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole.  

 Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. 

POZN: (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť 

přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!) 

 

Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných signálů 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 na návštěvu 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 i pozorovat strach.  

 Ztráta chuti k jídlu.  

 Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí 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, např. "Nechte mě!"  

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

 Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují 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 více než mělo ve zvyku. 

 

Příloha 2: Rozdíly mezi šikanováním a škádlením (Kolář, 2011) 

                   ŠKÁDLENÍ                 ŠIKANOVÁNÍ                    

Definice: Škádlení patří k rovnocenným, 

kamarádským nebo partnerským vztahům. Chápáno je 

jako projev přátelství. Za škádlení se považuje 

žertování (popichování, zlobení) za účelem dobré 

nálady a není v něm vítěz ani poražený. 

Definice: Šikanování patří do násilných a 

závislostních vztahů. Za šikanování se považuje, 

když jeden nebo více žáků úmyslně a opakovaně 

ubližuje druhým. Znamená to, že dítěti někdo, komu 

se nemůže ubránit, dělá, co je mu nepříjemné, co ho 

ponižuje nebo to prostě bolí.             

1. Záměr: Vzájemná legrace, radost a dobrá nálada. Záměr: Ublížit, zranit a ponížit.  

2. Motiv: Náklonnost, sblížení, seznamování, zájem o 

druhé.  

Rozpouštění napětí ve třídě a navozování uvolněné a 

pohodové atmosféry. 

Zodolňování, zmužnění. 

Motiv:  Základní tandem - moc a krutost.  

Další motivy překonávání samoty, zabíjení nudy, 

zvědavost ala Mengele, žárlivost, předcházení 

vlastnímu týrání, vykonání něčeho velkého…                         

3. Postoj: Respekt k druhému a sebeúcta. Postoj: Devalvace, znevážení druhého 

4. Citlivost: Vcítění se do druhých. Citlivost: Tvrdost a nelítostnost. 

5. Zranitelnost:  Dítě není zvýšeně zranitelné a 

přecitlivělé. 

Zranitelnost: Bezbrannost, oběť se neumí, nemůže 

či nechce bránit. 

6. Hranice: Obě strany mají možnost obhájit své 

osobní teritorium. Vzájemné vnímání a respektování 

verbálních i neverbálních limitů. Při divočejším 

škádlení žádný nepoužije své plné síly nebo silnější 

mírní své akce. 

Hranice: Prolamování hranic, „znásilňování“ 

druhého. Silnější strana nebere ohled na slabšího. 

Oběť dává najevo, že je jí to nepříjemné, útočníci 

pokračují dál. 

Někdy sadomasochistická interakce. 

7. Právo a svoboda: Rovnoprávnost účastníků. Dítě 

se může bránit a škádlení opětovat, případně ho může 

zastavit a vystoupit z něho. 

Právo a svoboda: Bezpráví. Pokud se dítě brání 

nebo dokonce „legraci“ oplatí je tvrdě ztrestáno! 

8. Důstojnost: Zachování důstojnosti. Dítě nemá 

pocit ponížení. Necítí se trapně a uboze. 

Důstojnost: Ponížení lidské důstojnosti. Dítě je 

zesměšňováno a ponižováno. 

9. Emoční stav: Radost, vzrušení ze hry, lehké 

naštvání. I nepříjemné! Ale ne bezmoc. 

Emoční stav: Bezmoc! Strach, stud, bolest. 

Nepříjemné a bolestivé prožívání útoku. 

10. Dopad: Podpora sebehodnoty, pozitivní nálada. Dopad: Pochybnosti o sobě, nedostatek důvěry, 

úzkost, deprese. Dítě má strach ze školy. 



PŘÍLOHA 3: Základní formy šikany (Kolář, 2011) 

Šikana podle typu agrese – prostředku 

týrání 

fyzická, psychická a smíšená šikana, 

kyberšikana – jako specifická forma 

psychické šikany 

Šikana podle věku a typu školy 

 

šikana mezi předškoláky, žáky prvního 

stupně a druhého stupně, učni, 

gymnazisty…, šikana mezi 

vysokoškoláky 

Šikana z genderového hlediska 

 

chlapecká a dívčí šikana, homofobní 

šikana, šikana chlapců vůči děvčatům, 

šikana dívek vůči chlapcům 

Šikana odehrávající se ve školách 

s různým způsobem řízení 

na jedné straně škola s demokratickým 

vedením a na druhé straně škola, 

případně výchovný ústav, kde je tvrdý 

hierarchicko-autoritativní systém 

Šikana podle speciálních vzdělávacích 

potřeb aktérů 

šikana neslyšících, nevidomých, tělesně 

postižených, mentálně retardovaných 

žáků apod. 

 

 
Příloha 4: Zkrácený popis stadií šikanování (Kolář, 2011) 
Školní šikanování je nemoc skupinové demokracie a má svůj zákonitý vnitřní vývoj.                                                                              

První stadium se v podstatě odehrává v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený nebo 

nevlivný, na jehož úkor je prima si dělat „legrácky“. Pak to ale jde dál, skupina si najde 

jakéhosi otloukánka.  Třetí stadium je už klíčové, kdy se vydělí jádro útočníků a systematicky 

začne šikanovat nejvhodnější oběti. Do této chvíle lze věci jasně řešit. Následně ale dojde 

k bodu zlomu, kdy se šikanování stane nepsaným zákonem i pro opravdu slušné děti a celé 

skupina se stává krutou. V pátém stadiu – totalitě – se stane šikanování skupinovým 

programem. 
První stadium: Zrod ostrakismu 
Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je 
neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, 
spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již 
zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. 
Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace 
V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako 
hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké 
písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. 
Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. 
Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra 
Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a systematicky, 
nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří 
jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti 
„slabí“. 
Čtvrté stadium: Většina přijímá normy 
Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává 
neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů „virem“ 
přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. 
I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při 
tom uspokojení. 
Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana 
Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. 
Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které jsem pro 
přehlednost označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva 
žádná. 
 



Příloha č. 5: Dva základní scénáře řešení šikany. 
 

A) Vyšetřování počátečních stádií šikanování 

1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi (ředitelka školy, školní metodik 

prevence, výchovný poradce) 

2. Nalezení vhodných svědků (třídní učitel ve spolupráci se školním metodikem prevence a 

výchovným poradcem) 

3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a 

agresorů) (ředitelka školy, školní metodik prevence, výchovný poradce) 

4. Zajištění ochrany obětem (za spolupráce s rodinou, soc. odborem měst. úřadu, policií, pediatrem, 

psychologem, případně psychiatrem) 

5. Předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovoru  

a) Rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření, ředitelka školy, 

školní metodik prevence, výchovný poradce) 

b) Rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku, ředitelka školy, školní 

metodik prevence, výchovný poradce) 

6. Realizace vhodné metody  - metoda usmíření nebo metoda vnějšího nátlaku (ředitelka školy, 

metodik prevence, výchovný poradce) 

7. Třídní hodina – efekt metody usmíření nebo   oznámení potrestání agresorů (třídní učitel) 

8. Rozhovor s rodiči oběti (ředitelka školy, metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel) 

9. Třídní schůzka (ředitelka školy, třídní učitel) 

10. Práce s celou třídou (třídní učitel ve spolupráci s ředitelkou školy, metodikem prevence, 

výchovným poradcem a s externími odborníky) 

 

B) Pokročilá šikana s neobvyklou formou – např. výbuch skupinového násilí vůči oběti 

1. Překonání šoku pedagogického pracovníka (zástupce ředitelky) a bezprostřední záchrana oběti 

(ředitelka školy ve spolupráci s pediatrem) 

2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování (vede školní metodik 

prevence) 

3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi (třídní učitel, výchovný poradce) 

4. Pokračující pomoc a podpora oběti (ve spolupráci s pediatrem, následně případně psychologem, 

psychiatrem, soc. odborem měst. úřadu, policií) 

5. Oznámení policii, paralelně  - navázání kontaktu se specialistou na šikanování, informace 

rodičům (ředitelka školy, metodik prevence, výchovný poradce) 

6. Vlastní vyšetřování (vedení školy, školní metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel) 

- rozhovor s obětí a informátory 

- nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků 

- individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky 

- rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory 

7. Léčba (vedení školy, školní metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel) 

- metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny 
 


