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ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

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 např. v
podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek,
pomluv, vyhrožování či ponižování.

Kyberšikana  je  toto  závadové  jednání  prováděné  přes  mobilní  aplikace  s použitím
sociálních sítí.  

Smysl ŠPPŠ:

Naše škola je registrována v projektu s podporou MŠMT – „ Nenech to být“ a vůči šikaně a
všem  jejím  projevům  zaujímá  nulovou  toleranci.   Z tohoto  důvodu  byl  vytvořen  Školní
program proti šikanování.  Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak
ochránit děti před šikanou. Zahrnuje v sobě metody řešení a další opatření zaměřená přímo na
nápravu šikanování. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového
chování ve škole. 

Cíl ŠPPŠ:

Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí, účinně
bojovat proti všem formám šikany a kyberšikany, navázat užší spolupráci s odborníky, kteří
pomáhají řešit toto téma a  vytvořit pro školu databázi spolupracujících ověřených poradců a
služeb – viz Seznam spolupracujících subjektů

Hlavní body  ŠPPŠ:

Školní program proti šikanování má 10 hlavních bodů: 

 Škola aktivně spolupracuje s rodiči na ochraně dětí a žáků před šikanou.  

 Škola  má  ve  školním  řádu  zakomponován  kategorický  zákaz chování  mající
charakter šikanování a opatření, která se váží k tomuto závažnému porušení školního
řádu;   zpracovaná  pravidla  používání  informačních  a  komunikačních  technologií,
internetu a mobilních telefonů (během vyučování, o přestávkách, v prostoru školy).
Součástí  tohoto  textu  je  i  stanovení  kázeňských  opatření  při  nedodržování  těchto
pravidel.  



 Škola má v souladu s pracovním řádem zajištěný  dohled pedagogických pracovníků
nad žáky ve  škole  před vyučováním a  o  přestávkách,  na  vytipovaných  rizikových
místech v prostorách školy. 

 Ve třídě jsou nastavena třídní pravidla, která nenahrazují ani nezdvojují školní řád.  

 Škola  usiluje  o  včasné  odhalení šikany a  za  tímto  účelem má nastavený  funkční
systém vzájemné komunikace mezi pedagogy o signálech, výskytu porušení pravidel,
nebo jiných rizikových faktorech tak, aby byl pedagog vždy včas informován o tom,
jaká atmosféra je v jeho třídě. 

 Škola má nastaven pravidelný monitoring varovných signálů výskytu šikany. 

 Škola  má  jasně  nastavený  přehledný  plán  primární  prevence  –  viz  ŠKOLNÍ
PREVENTIVNÍ PROGRAM: 

1. primární prevence formou třídnických hodin
2. primární  prevence  ve  výuce-  zapracována  do  jednotlivých

vyučovacích  předmětů  Ov,  ČJ,Ch,  Z,  Př,  TV,  Pč,  Vv,  Vl,
Prvouka,Informatika a jiné

3. primární  prevence  ve  školních  i  mimoškolních  programech  mimo
vyučování

4. primární  prevence  na  akcích  pořádaných  školou  (sportovní  akce,
lyžařský kurz, kulturní akce apod.)

5. primární prevence při projektových dnech
6. primární  prevence  zprostředkovaná  skrz  pořady  s  preventivní

tematikou 
7. primární prevence formou besedy na aktuální témata

a další.

 Škola zajistí informovanost všech svých členů o tom, co je a co není šikanování, jak
se zachovat ve chvíli, kdy je žák nebo pedagog ohrožován agresory, a kam se může
obrátit  o  pomoc  –  viz  Krizový  plán  proti  šikanování,  který  je  součástí  ŠŘ
vyvěšeného  ve  třídách.  Žáci,  pedagogové  i  rodiče  jsou  srozumitelnou  formou
informováni o tom, na koho se mají obrátit – viz nástěnka prevence na I. i II. stupni,
vitrína naproti hlavnímu vchodu s informacemi o Školském poradenském pracovišti. 

 Škola  dbá  o  vzdělávání svého  pedagogického  sboru  v této  oblasti  a  podporuje
pedagogy v dalším vzdělávání.

 Škola má vyškoleného jednoho  odborníka pro koordinaci a následně i pro řešení
šikany – školního metodika prevence. Pracovník pověřený řešením umí kvalifikovaně
odhadnout stadium a formu šikany a rozhodnout, zda řešení zvládne škola sama nebo
zda si povolá odborníka. Škola spolupracuje s PPP, SVP a dalšími organizacemi a
institucemi při řešení pokročilých a neobvyklých šikan, které sama nezvládne.

Kontakty:

 „NeNech To Být“ webová a mobilní aplikace      www.nntb.cz
 Sdružení Linka bezpečí (116 111)                           www.linkabezpeci.cz 
 Poradna webu Minimalizace šikany                       www.minimalizacesikany.cz 
 Internet poradna                                                        www.internetporadna.cz 

http://www.nntb.cz/
http://www.internetporadna.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/


 Kontaktní centrum                                                      www.Horka-linka.cz 
(přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu internetu)                           

 Poradna E-Bezpeci                                                        www.napisnam.cz 

V Šumperku dne 3. 9. 2019
Mgr. Marešová Stanislava

http://www.napisnam.cz/
http://www.Horka-linka.cz/

