
Program proti šikanování 
 

1. Definice pojmu šikana 
 
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, vyvěšování 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. 
 
Šikanování se ve své zárodečné formě vyskytuje prakticky na všech školách. Pocit 
bezpečí každého jedince a jeho začlenění do třídního kolektivu je základní podmínkou 
vytváření produktivního prostředí a dobrého sociálního klimatu třídy a školy. Všechny 
školy a školská zařízení mají povinnost předcházet všem náznakům násilí a 
šikanování. Šikanování v jakékoli formě a podobě nesmí být pracovníky školy 
akceptováno. Samotní pedagogičtí pracovníci nesmí svým jednáním s některými žáky 
a chováním vůči nim podněcovat zhoršování vztahů směřující k šikanování těchto 
žáků jejich spolužáky. 
 
Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany 
patří:  

• Verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i kyberšikana, 
děje se pomocí ICT technologií). 

• 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.). 
 
Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti 
a v některých opravdu závažných případech může nabýt i rysy organizovaného 
zločinu. 
 

2. Úloha pedagogických i nepedagogických pracovníků školy 
 

 Škola či školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu 
s ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, 
žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně 
vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového 
chování (sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu musí pedagogický pracovník 
šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti 
poskytnout okamžitou pomoc.  



 
Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu 
trestných činů či provinění (dále jen trestných činů) vydírání (§ 235), omezování 
osobní svobody (§ 213), útisku (§ 237), ublížení na zdraví (§ 221-224), loupeže (§ 
234), násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (zvláště § 197a), poškozování 
cizí věci (§ 257), znásilnění (§ 241), kuplířství (§ 204) apod. 

 
Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto 
ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně 
nepřekažení trestného činu (§168, 167 trestního zákona). V úvahu přicházejí i další 
trestné činy jako např. nadržování (§ 166 tr. zákona) či schvalování trestného činu 
(§165 tr. zákona), v krajním případě i podněcování (§ 164 tr. zákona). Skutkovou 
podstatu účastenství na trestném činu (§ 10 tr. zákona) může jednání pedagogického 
pracovníka naplňovat v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil spáchání 
trestného činu např. tím, že ponechal šikanovaného samotného mezi šikanujícími žáky 
apod. 

 
3. Prevence šikany 

 
Každý pedagog, obzvláště třídní učitel, je odpovědný za vytvoření zdravého klimatu třídy.  
Je povinen zejména: 

• podporovat rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky 
• jednat s žáky jako s partnery 
• udržovat ovzduší důvěry mezi žáky a pedagogy 
• v kritických situacích dát jasně najevo, že špatné chování nelze tolerovat 
• nebýt lhostejný k projevům agresivity 
• informovat žáky i rodiče, na koho se obrátit při problémech - třídní učitel, metodik 

prevence, vedení školy, linka důvěry… 
 

 
4. 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: 

• (potenciálně šikanovaný) 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, je nejistý a ustrašený 

 
 

 
 

5. Vytvoření týmu proti šikanování 
 
Tým je vytvořen ze členů pedagogického sboru a zabývá se monitorováním, 
vyšetřováním šikany a navrhuje řešení v těch případech, kdy možnosti třídních učitelů 
jsou vyčerpané.  
Tým proti šikaně: metodik prevence  - Mgr. Jana Hoskovcová 

zástupce vedení – PhDr. Martin Kabrna 
výchovný poradce - Mgr. Michal Hrdlička 
Mgr. Růžena Rückelová 
Mgr. Jaromír Dvořák 

 
6. Komunikace se žáky 

 
Žáci jsou svými třídními učiteli, prostřednictvím nástěnky výchovného poradce a 
metodika prevence a prostřednictvím webových stránek školy seznamováni s tím, co 
je šikana a jak se před ní chránit a jak případnou šikanu řešit. 

 
7. Komunikace s rodiči 

 
Rodiče jsou informováni třídními učiteli na třídních schůzkách a prostřednictvím 
webových stránek školy jsou seznámeni s Programem proti šikaně. 

 
Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření 
záležitosti zodpovědný ředitel školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce 
vedení školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného 
poradce a dalších pedagogických pracovníků, jak s rodinou oběti, tak i s rodinou 
agresora. Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména 
na zachování důvěrnosti informací. Je nutné předem informovat rodiče o tom, co dělat 
v případě, když se dozvědí o šikanování. 

 
8. Krizový plán 

 
8.1. Postupy řešení šikanování 
 
8.1.1. Odhad stádia šikany - počáteční či pokročilá a její závažnost 

Odhalení šikany bývá obtížné. Významnou roli při jejím zjišťování hraje strach, a 
to nejen strach obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků. Strach vytváří obvykle 
prostředí „solidarity“ agresorů i postižených. Účinné a bezpečné vyšetření 
šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování. 
Existuje rozdíl mezi vyšetřováním počátečních a pokročilých stádií šikany. 
 

 
8.1.2. Krizový scénář pro řešení počátečního stádia šikanování 



 
Jak postupovat při objevení problému (informací od rodičů, žáků, vlastním 
pozorováním): 
Nahlášení třídnímu učiteli, školnímu metodiku prevence a výchovnému poradci, 
popřípadě někomu dalšímu z týmu proti šikanování. 
!! CHRAŇTE ZDROJ INFORMACÍ!! 

 
1. krok - Odhad stádia šikanování, informovat ŠMP, VP , (popř. TU ) 
 
- velmi důležité je určit, jestli daný problém vyřeším (počáteční stádium) anebo jestli 
už problematika patří odborníkům (pokročilé stádium, neobvyklá forma šikanování - 
lynč) 
4 kritéria: 
a) způsob chování a vypovídání obětí a svědků. Pokud jsou otevření, ochotní pomoci a 
nesouhlasí se špatným chováním – počáteční stádium, 
b) závažnost a četnost agresivních projevů, 
c) čas – jak dlouho šikanování trvá, 
d) počet agresorů a obětí. 
 
- oznámení týmu proti šikaně 
 
2. krok - Rozhovor s informátory a obětí provádí tým proti šikaně 

o rozhovor s informátory (rodič, kamarád, kolega – kdokoliv kdo na 
problém upozorní) 
- nereagovat obranně 
- nezpochybňovat 
- důležité je chránit zdroj a obsah informací! 
- dostanu-li signál od kohokoli – začnu třídu pozorovat (přímé varovné 
signály ověřování informací) 
- důležitá je empatie – nedávat rady, jen vnímat i jakoukoli „scifi“ 
výpověď, VŽDY ověřit 
- vše zapsat 

o rozhovor s obětí 
- rozhovor musí být proveden tak, aby o něm ostatní nevěděli – možná 
pomsta agresorů! 
- nereagovat obranně 
- nezpochybňovat 
- empatie, otevřenost 
- důležitá je empatie – nedávat rady, jen vnímat a každou výpověď 
ověřit 
- neslibovat něco, co nemůžu splnit 
- důležité je vše si zapsat pro další potřebu 

 
3. krok - Nalezení vhodných svědků 

- spolupráce s informátory a oběťmi – vytipování svědků 
- důležití jsou žáci, kteří sympatizují s obětí (sympatie x nesympatie oběti) 
- nevybíráme si podle svých sympatií a podle jejich chování! 
- výslech svědků nejlépe mezi čtyřma očima (např. po vyučování, požádat o 
odnesení pomůcek do kabinetu), aby ostatní nevěděli (ochrana oběti) 

 



4. krok – Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky 
- rozhovory individuálně! 
- nesmí se konfrontovat oběti s agresorem, ani jejich zákonní zástupci! 
- konfrontace svědků (ale i tak max. 2 spolu) - pouze při protichůdných 
informacích! 
OPATRNĚ! 

 
5. krok – Ochrana oběti 

- zvýšená pozornost ve školním klimatu (třídním) 
- zpřísnit dozory (ošetřit pohyb žáků na záchodech, cestě do školy) a časté 
nahlížení do třídy o přestávce (nenápadně) 
- po dobu šetření je možné se souhlasem vedení nechat oběť doma, 
- doporučit rodičům odborníka v PPP nebo v SVP, či v jiné instituci zabývající 
se touto problematikou, 
- praktický lékař. 

 
6. krok – Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi 

- vnější obraz šikanování! (popis nemocného čili patologického chování) 
- nutnost poskládané mozaiky informací, (důkazy, musím mít jistotu o tom, co 
se ve třídě děje - vztahy) 
- konfrontace A – A (při rozporuplnosti informací – opět max. 2) 
2 linie – rozdělení řešení: Linie Agresor a linie Oběť 

 
7. krok - Linie Agresor – výchovná komise 

- za účasti vedení školy, metodika prevence, výchovného poradce, třídního 
učitele a rodiče v případě neplnoletosti žáka 
- seznámení s problémem 
- postihy agresorů (odkaz na Metodický pokyn MŠMT 
k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, čl. 5 – 
výchovná opatření) 

 
8. krok – Linie Oběť: rozhovor se zákonnými zástupci obětí – třídní učitel, školní 

metodik prevence, výchovný poradce, popř. vedení školy 
– jiný den než výchovná komise, individuální setkání 
- sdělení zákonným zástupcům, co jsme v dané věci zjistili (závěry zjištění, 
domluva na dalších opatřeních) 
- časový horizont pro sledování situace (14 dní informace o situaci – rodinné a 
školní klima) 
- spolupráce (ochrana oběti) 
Kontakt na instituce / konkrétní odborník zabývající se problematikou šikany: 
• pedagogicko-psychologická poradna, 
• praktický lékař 

 
9. krok – Práce s celou třídou 

- uzavření celé záležitosti vedením školy ve třídě (VP, ŠMP, TU) 
- nastavení pravidel – charta třídy (nutno dodržovat všichni!) TU + ŠMP a 
informování pedagogického sboru 
- třídu neustále sledovat 
- ozdravění třídy je dlouhodobý proces 



- při nezastavení problematiky šikanování kontaktovat ŠMP, VP (přivolaní 
pomoci – instituce zabývající se touto problematikou) 

 
8.1.3. Krizový scénář při zjištění pokročilé šikany (3. – 5. stádium) 
 
I. Odhad závažnosti onemocnění 
• chování, spolupráce, vztahy, celková atmosféra 

(„dusná atmosféra“, strach, napětí, nesvoboda; souhlas s jednáním a normami 
agresorů, obviňování oběti, bagatelizace nebo popírání násilí, nespolupráce svědků, 
popírání, odmítání vypovídat ze strachu z následků, ustrašenost oběti – popírání násilí, 
sebeobviňování) 

• závažnost a četnost agresivních projevů 
(brutální projevy výsledkem delšího vývoje šikanování, i psychické formy 
psychoteroru) 

• doba, po kterou šikanování probíhá 
(z výpovědí – déle než tři měsíce – rozvinutější forma) 

• počet obětí a agresorů 
(větší počet agresorů i obětí – náznak nastolení destruktivních skupinových norem) 

 
Při odhadu závažnějších forem a stádia šikanování je závazný krizový plán, který upravuje: 
- způsob ochrany oběti/-í 
- povinnosti pedagogických pracovníků a jejich jednotný postup 
- žádost o vstup specializovaného servisního zařízení 
- zajištění součinnosti – technické a organizační podmínky, případně personální 
- zajištění a koordinace informačních toků 
- opatření – školní řád, klasifikační řád, pracovní řád, příp. podle § OZ, § TZ 
- způsob další práce se třídou, s jednotlivými aktéry 
 
II. Strategie vyšetřování 

- zajištění bezpečí oběti, příp. informátora 
- zvýšení pedagogického dozoru na rizikových místech, v rizikových situacích 
- chránit a zabránit prozrazení informátora 
- rozhovor s informátory, obětí – dokumentace poskytnutých prvotních údajů, důkazů 
- kontaktování externího servisního zařízení – odborník na vyšetřování šikany, 

policie 
- poskytnutí dosavadních dostupných informací, zajištění organizačních podmínek 

vyšetřování – místnost, součinnost) 
 
III. Závěry vyšetřování 

- součinnost s dalšími subjekty – kompetenční mapa / co, kdo, kdy a jak 
- zajištění ochrany oběti, resp. informátora (pravidelná setkání, telefonický kontakt, 

zajištění odborné péče, cílené sledování oběti, docházky, stanovení ochránců oběti) 
- prokázání a usvědčení agresorů, přiznání 
- jednání výchovné komise (viz scénář zasedání výchovné komise)- realizace opatření 
- oznámení o potrestání agresorů před celou třídou – vyjádření stanoviska a postoje 

školy 
- léčba skupiny - intervenční program ve spolupráci s odborníky, restrukturalizace třídy, 

nejčastěji rozbití stávající skupiny: 
o vždy vyloučit ze skupiny jádro agresorů 
o sestavit nově konstelaci žáků – pozitivní tendence, přítomnost „hvězdy“ 



o realizace vnějšího nátlaku – kázeňská opatření, výchovná opatření 
o spolupráce se servisními zařízeními 

 
9. Výchovná opatření 

 
(1) Doporučuje se dále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné 
prostředí). V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, 
střediska výchovné péče nebo jiných odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů 
nebo psychiatrů. 
 
(2) Pro potrestání agresorů lze užít i následující opatření: 

- Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele 
- Snížení známky z chování 
- Převedení do jiné třídy (pokud jsou v ročníku třídy dvě) 

 
(3) Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je 
nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina). 
 
(4) V mimořádných případech se užijí další opatření: 

- Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění žáka do pobytového oddělení 
SVP, případně 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. 

 
 
 

10. Spolupráce se specializovanými institucemi 
 
(1) Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy 
nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce nebo zástupce 
školy s dalšími institucemi a orgány/ viz příloha/. Zejména: 

- v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné 
péče, speciálně pedagogickými centry, 

- v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, 
psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, 
včetně individuální a rodinné terapie, 

- v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělení sociální prevence 
(možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s 
rodinou), 

-  případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany. 
 
(2) Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo 
skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy nebo školského zařízení oznámí 
tuto skutečnost Policii ČR. 
 
(3) Ředitel školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují 
bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá 



přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez 
zbytečného odkladu. 

 
11. Seznam zainteresovaných organizací a institucí 

 
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Česká Lípa 
Vedoucí: Mgr. Alena Zemanová 
Telefon: 487 853 203 
Adresa: Konopeova 812, Česká Lípa 
Zaměření: osobní psychické problémy všeho druhu 
 
Oddělení sociálně právní ochrany Odboru sociálních věcí MěÚ 
Vedoucí: Bc. Petra Novotná 
Telefon: 487885 476 
Adresa: Děčínská 389, Česká Lípa 
Činnost: pomoc ohroženým dětem a mládeži 
 
Pedagogicko psychologická poradna Česká Lípa 
Ředitel: PhDr. Miroslav Hudec 
PhDr. Zdeňka Průchová – psycholožka (osobní problémy) 
Mgr. Daniela Skálová-Fenyešová – specální pedagožka (studijní problémy) 
Telefon: 487 522 179 
Adresa: Havlíčkova 443, Česká Lípa 
Činnost: problémy s učením, výchovné problémy, vývojové poruchy s učením 
 
K-Centrum Česká Lípa 
Vedoucí: Mgr. Magda Jogheedová 
Telefon: 487 831 545 
Adresa: Hálkova 1794 (sídliště Slovanka), Česká Lípa 
Činnost: problematika drogové závislosti 
 
Oddělení sociální prevence a kurátorské činnosti Odboru sociálních věcí MěÚ Česká 
Lípa 
Vedoucí: Iveta Caklová 
Telefon: 487 885 491 
Adresa: Děčínská 389, Česká Lípa 
Činnost: prevence kriminality 
 
Psychiatrické sanatorium Česká Lípa 
Primář: MUDr. Ladislav Hnídek 
Telefon: 487 521 710 
Adresa: Ronovská 846, Česká Lípa 
Činnost: léčba psychických nemocí 
 
Policie ČR  
Obvodní oddělení Česká Lípa (pobočka Česká Lípa) 
Adresa: Paní Zdislavy 299, 470 01 Česká Lípa  
http://www.policie.cz/  
Telefon WORK: +420 974 471 760  
Fax FAX: +420 974 471 972  



E-mail: EMAILcloop@mvcr.cz  
 
 

12. Užitečné internetové adresy po prevenci sociálně patologických jevů: 
 
http://crdm.adam.cz/ 
stránky České rady dětí a mládeže 
http://sweb.cz/sikana.os/ 
- Občanské sdružení proti šikanování 
http://www.extc.cz/ 
 - on-line poradna zaměřená na českou taneční scénu a problematiku psychotropních látek 
http://www.drogovaporadna.cz/   
- on-line poradna zaměřená na drogovou problematik obecně 
 
http://www.drogy-info.cz/  
- Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 
  
http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/ 
 
http://www.sikana.org/ 
 



Příloha č. 1 
Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování 
 

1. Nepřímé (varovné) znaky 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. 
� O 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. 
� (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť 

přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!) 
 
 

2. Přímé znaky šikanování mohou být např.: 
 
� Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, 

hrubé žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák 
konkrétní přezdívkou nebo "legrací" zranitelný. 
� 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, a 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. 

 
 
Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, 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 se 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 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, např. "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 agresívní 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 
Stádia šikanování 
 
Motto: Školní šikanování je nemoc skupinové demokracie a má svůj zákonitý vnit řní 
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 už je klíčové. Vydělí se 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 celá 
skupina se stává krutou. V pátém stadiu – totalitě – se stane šikanování skupinovým 
programem. 
       Michal Kolář 
 
 
 
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. 
 
Stadia šikanování podle Michala Koláře, 1990, 1996, 1997, 2000 aj. 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3 
 
Doporučená literatura z oblasti školního šikanování 
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Kolář, M. (2005). Školní násilí a šikanování. Ostrava: CIT, Ostravská univerzita. 

Kolář, M. (Ed.) (2004). Školní šikanování. Sborník z první celostátní konference konané v 
Olomouci na PF UP 30.3. 

Kolář, M. (2003). Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských 
zařízeních. Praha: MŠMT ČR. 

Parry, J., Carrington, G. (1997). Čelíme šikanování: sborník metod. Praha, IPPP. 

Říčan, P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Praha: 
Portál. 



Příloha č. 4 
 
Popis jednotlivých stádií šikanování: 
 
Počáteční stádium  
 
Jak se oběti chovají a jak odpovídají? 
Poměrně otevřeně mluví o tom, co se jim stalo a kdo je šikanoval. 
 
Jak svědkové spolupracují? 
Vyjadřují nesouhlas se šikanováním a bez většího strachu vypovídají. 
 
Jaký se svědkové vztahují k podezřelým agresorům? 
Násilí nepopírají a vyjadřují vůči němu své výhrady. 
 
Jak se o konkrétním násilí vyjadřují ostatní členové skupiny? 
Projevují soucit s obětí a porozumění neférovosti ubližování silných slabým. 
 
Jak se členové skupiny vztahují k trpící nebo zraněné oběti? 
Agresoři nejsou vnímáni jednoznačně pozitivně, ale diferencovaně, jejich okolí se to nebojí 
vyjádřit. 
 
Jaká je atmosféra ve skupině? 
Malá soudržnost, nespolupráce, omezená svoboda projevu a názoru. 
 
Atmosféra je však ještě „živá“. 
 
Pokročilé stádium 
 
Jak se oběti chovají a jak odpovídají? 
Je patrná ustrašenost, nechtějí prozradit, kdo jim ublížil. Někdy zdůvodňují své zranění 
bizardním způsobem. 
 
Jak svědkové spolupracují? 
Odmítají vypovídat, tvrdí, že nic neviděli a neslyšeli. Občas přiznávají, že nesmějí nic říct, 
protože by měli peklo. Případné výpovědi působí podezřele. 
 
Jaký se svědkové vztahují k podezřelým agresorům? 
Násilí bagatelizují nebo ho popírají. 
 
Jak se o konkrétním násilí vyjadřují ostatní členové skupiny? 
Oběť je kritizována a znevažována. Často je obviněna, že si to vlastně způsobila sama. 
 
Jak se členové skupiny vztahují k trpící nebo zraněné oběti? 
Oceňují, chválí a brání agresory, popř. pro ně hledají polehčující okolnosti. 
 
Jaká je atmosféra ve skupině? 
Těžká atmosféra strachu, napětí a nesvobody. 
 
„Špatně se tu dýchá.“ 



Příloha č. 5 
 
Nástin struktury výchovné komise 
 
• Úvod, přivítání – vedení školy 
• Seznámení rodičů s problémem, který jsme zjistili – projevy chování u jednotlivého 

konkrétního dítěte (agresora) – vedení školy, popř. řešitel problému (ŠMP, VP, TU) 
• Jaký postoj zaujímá škola k těmto nevhodným a nežádoucím projevům chování – 

vedení školy 
• Vyjádření zákonných zástupců 
• Možná navrhovaná řešení ze strany zákonných zástupců, (možnosti řešení pro nápravu 

chování u svého dítěte (agresora), aby se situace zlepšila, možnost spolupráce se 
školou). 

• Seznámení rodičů s konkrétními možnými řešeními, které navrhuje škola – vedení 
školy 

• Domluvit se na časovém horizontu z hlediska nápravy chování agresora – TU 
• Zpětná kontrola (zda se situace zklidnila) - TU 

 
Nezapomenout upozornit rodiče na další výchovná opatření, pokud tato přijatá opatření 
nepomohou - vedení školy. 
 
Pozn. Zákonní zástupci jednotlivých žáků (agresorů) by měli být zváni na jednání ve škole 
písemnou formou a mezi jednotlivými jednáními se zákonnými zástupci by měla být časová 
prodleva. 
 
Z tohoto jednání by měl být proveden zápis, který obsahuje (datum, struktura, závěr (na čem 
jsme se dohodli) podpisy všech zúčastněných, souhlas rodiče, že byl s celou záležitostí 
seznámen a s navrhovanými řešeními souhlasí. 
 


