
 

KRIZOVÝ PLÁN 
 

Postup školy při diagnostice a vyšetřování šikany 

 

ŠIKANA 
 

Škola je povinna řešit šikanu ve škole a na akcích pořádaných školou, mimo školu je to věc policie a rodičů. 

Diagnostiku a vyšetřování šikany provádí osoba, která má sílu celý proces ustát. Důležité je mít v někom 

oporu (ředitel...). 

 

Šikana 
1. Definice pojmu 

Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem nebo skupinou, jak fyzické, tak i 

psychické, ponižování lidské důstojnosti, jde spíš o postoj než o čin. 

Dominantní znak šikany - bezmocnost oběti. Neoddělitelnou součástí problému je skupinová dynamika. 

Varovné signály šikany pro rodiče - dítě nemá kamaráda, nechuť jít do školy, střídá různé cesty do školy a ze 

školy, žádá peníze, často "ztrácí" své věci, trpí zdravotními problémy (bolesti břicha, hlavy,...), zdržuje se 

většinou doma, výkyvy nálad, odmítá se svěřovat,... 

Rodiče by měli odlišovat např. běžnou klukovskou šarvátku od skutečné šikany. Měli by poskytnout dítěti 

veškerou podporu.  Měli by zjistit (zmapovat situaci) a popř. informovat pedagogy ve škole. 
 

2.Postup při řešení šikany: 

Napomenutí třídního učitele, DTU, DŘŠ, snížená známka z chování 

Převedení do jiné třídy, pracovní skupiny 

Doporučit rodičům oběti i agresora návštěvu v poradenském či jiném zařízení 

Doporučit rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového zařízení SVP, diagnostického ústavu 

Podání návrhu orgánu sociálně-právní ochrany mládeže k zahájení řízení předběžného opatření či ústavní 

výchovy 

Pokud došlo k závažnějšímu případu šikanování - vyrozumět policii 

 

3. Devět kroků při řešení počáteční šikany 
       - rozhovor s informátory a oběťmi 

1) nalezení vhodných svědků 

2) individuální, popř. konfrontační rozhovory se svědky 

3) ochrana oběti 

4) rozhovor s agresory, popř. konfrontace mezi nimi 

5) výchovná komise 

6) rozhovor se zákonnými zástupci oběti 

7) práce se třídou 

 

 

1. Učitel je svědkem šikany - brutálního násilí  

 

1. Překonání šoku pedagoga! 

2. Bezprostřední záchrana oběti (zaštítit svým tělem oběť)! Odvést okamžitě ze třídy! 

3. Ihned se vrátit zpět do třídy nebo do ní poslat jiného pedagoga, příp. pověřit dozorem někoho ze studentů 

(zabránění domluvě agresorů na křivé skupinové výpovědi)!  

4. Zalarmovat další pedagogy a domluvit se na spolupráci při vyšetřování - i za cenu přerušení výuky! 

5. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti (dát oběti napít, zajistit lékařské vyšetření)! Po návratu od lékaře 

nepouštět oběť zpět do třídy.  



6. Kontaktovat rodiče oběti. 

Při rozhovoru s rodiči se vyvarovat slovu šikana, lépe je používat trápené nebo ubližované dítě. Hovořit s 

nimi "na rovinu", ujistit je, že se konflikt řeší. Dohodnout s rodiči, jakým způsobem bude zajištěna 

bezpečnost dítěte (nejlépe nechat doma). 

7. Ohlásit celou věc policii. 

Následuje vlastní vyšetřování. 

 

2.. Učitel se o šikaně od někoho dozví 
 

A. OVĚŘENÍ SITUACE 
 

1. Kontaktovat rodiče 

a) zavolat rodičům (ne v přítomnosti dítěte!) 

Při rozhovoru s rodiči nemluvit o šikaně, pouze si ověřit signály (pomočování, zvraty v chování, noční děsy, 

poškození věcí, změny v chování, zhoršení prospěchu, vyhýbání se tělocviku - modřiny apod.) 

b) upozornit, že se o tom dítě nemá dozvědět (aby se to nedoneslo do třídy) 

c) vyžádat souhlas rodiče/ů k vyšetřování, zdůraznit zájem na bezpečí dítěte 

2.  Podepsat souhlas k vyšetřování 

3.  Najít kolegy (max. 3), kteří budou spolupracovat na šetření (třídní učitel může spolupracovat, ale nesmí 

být hlavní vyšetřovatel). 

4. Nalezení vhodných informátorů. Obezřetně promluvit s vhodnými spolužáky tak, aby se to nedoneslo třídě 

(nejvhodnějšími informátory jsou průměrní studenti, ne hvězdy, ne podprůměrní) 

5. Nalezení vhodných svědků. Promluvit s více informátory, případně je požádat, zda-li by to mohli 

dosvědčit. Nenaléhat! 
 

B. VYŠETŘOVÁNÍ 
a) upozornit na provádění zápisu 

b) netlačit, nechat je říct to, co chtějí 

c) mít při vyšetřování třetí osobu proti obvinění ze strany rodičů 

d) pokračuje pomoc a podpora oběti 

 

ROZHOVOR SE SVĚDKY 

ROZHOVOR S AGRESORY 

ROZHOVOR S OBĚTÍ 

 

Metoda usmíření 

Provádí se především u počátečních stadiích šikany a vykazuje-li agresor ochotu své chování změnit.  

Metodě usmíření předchází  

 rozhovor s informátory a oběťmi, nalezení vhodných svědků, rozhovory se svědky  

 rozhovor s obětí 

rozhovor s agresory (v případě, že se ukáže, že agresor není ochoten ke změně, následuje metoda  
 

Metoda vnějšího nátlaku 
Provádí se u pokročilejších forem šikany. 

 Vytvořit výchovnou komisi: vyšetřovatel 

     třídní učitel 

                                                ředitel (zástupce) 

                                                popř. někdo za rodiče (ne od agresora nebo oběti)  

                                                a nezávislý člověk (pedagog jiné školy, lékař...) 

Před zasedáním nejednat s rodiči agresorů! 

 Agresoři chodí před komisi a znovu vypovídají 



 Porada komise na trestech. Zavolat agresory a oznámit agresorům tresty. 

 Oznámit potrestání před celou třídou za přítomnosti celé komise. Bez obětí! 

 Následuje komunitní kruh s třídním učitelem. Při prvním sezení bez oběti! 

 Pozvat rodiče agresorů i obětí. Ne najednou! 

rodiče oběti: informovat, jak bylo zajištěno zdraví jejich dítěte a sdělit, jak byli agresoři potrestáni. 

rodiče agresora: rodiče agresorů informovat každého zvlášť, sdělit, jak byli potrestány jejich děti, upozornit 

je na to, že je to závislé chování  

 

VŠE SI NECHAT PODEPSAT! 
 


