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1. Úvod 
Primární prevence je zaměřena na předcházení rizikového chování žáků, jeho rozpoznání  
a zajištění včasné intervence. 
 
K rizikovým jevům v současnosti patří především: 

 Užívání návykových látek (drogy, alkohol, nikotin) 
 Záškoláctví 
 Šikanování, vandalismus a další formy násilného chování 
 Rasismus, xenofobie, intolerance, antisemitismus 
 Kriminalita a delikvence 
 Patologické hráčství 
 Virtuální drogy (počítače, televize) 

  
Pozornost je nutné věnovat včasnému rozpoznání těchto jevů: 

 Domácí násilí 
 Týrání a zneužívání dětí 
 Ohrožování mravní výchovy dítěte 
 Poruch příjmu potravy (bulimie, anorexie) 
 Sebepoškozování  

 
Při tvorbě preventivního programu (dále PP) vycházíme z těchto závazných nebo doporučených 
podkladů: 

      1. Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků  
          a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j. 20 006/2007-51) 
      2. Metodický pokyn MŠMT  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních  
          (č.j. MSMT-21149/2016) 

3. Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení   
    (č.j. 28275/02-22) 
4. Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů  

           ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (č.j. 37 014/2005-25)  
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5. Spolupráce předškolních zařízení, škol a školních zařízení s policií ČR při prevenci a při 
vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (Věstník MŠMT 
č.11/2003, č.j. 25 884/2003-2024) 
6. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních, čj. 21291/2010-28 
7. Vyhláška  č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních 
8. Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení 

       9. Zákon č. 94/1993 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů 
10. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 
11. Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
12. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 
13. Zákon č. 379/2005 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návykovými 
látkami  
14. Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem,alkoholem,návykovými 
látkam 
15. Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 27 
16. Akční plán realizace národní strategie primární prevence rizikového chovíní dětí a mládeže 2019 
- 21 

        
2. Charakteristika školy 
Gymnázium B. Němcové je typická městská škola. Poskytuje vzdělání v šestiletém. Cílem školy je 
především příprava žáků pro studium na vysokých školách.  
Na šestiletém gymnáziu je 18 tříd (cca 540 žáků). Naše škola nemá žáky výrazně problémové, bez 
profesních cílů a rodinného zázemí. Drtivá většina prospívá velmi dobře. Celá řada našich žáků má 
úspěchy v různých soutěžích (viz výroční zpráva školy). Naši žáci mají řadu zájmových aktivit i mimo 
vyučování. 
 
3. Analýza současného stavu 
Analýza vychází z dotazníkového šetření v prvních ročnících na téma vztahu žáků k návykovým látkám, 
která odpovídá výzkumné studii ESPAD 2019 (šestnáctiletí Češi jsou na předních místech ve výskytu 
kouření  - nový fenomén elektronické cigarety a nikotinové pytlíky) a konzumace alkoholu, v oblasti 
nelegálních drog má nejvyšší výskyt užití konopných látek). Šetření ukázalo, že žáci podceňují rizika 
návykových látek, které jsou společností, včetně rodičů, tolerovány – alkoholu a nikotinu a také tyto 
látky nejčastěji užívají, a to zejména ve společnosti svých vrstevníků. Nejproblematičtější věk pro 
zahájení kouření  je 13 – 16 let (prima, sekunda). Mezi žáky je také populární vodní dýmka, kterou kouří 
příležitostně na různých akcích. Žáci podceňují vznik závislosti na lécích, tabáku, kofeinu, marihuaně a 
alkoholu.Informací mají poměrně dostatek, avšak podceňují vznik závislostí.  
 
3.1. Evaluace osobnostního a sociálního výcviku pro nastupující ročníky  –  září 2021 
Výcviku se zúčastnil tým tvořený třídními učiteli, metodičkou prevence, školní psycholožkou a 
odbornou garantkou projektu psycholožkou a speciální pedagožkou z PPP v Rychnově nad Kněžnou. 
Cílem pobytu bylo seznámení se s novými spolužáky, s třídními učitelkami a učitelem, metodičkou 
prevence, školní psycholožkou a vytvoření vztahů založených na spolupráci, kamarádství a respektu 
k druhým. Takové vztahy jsou podle našich zkušeností nejlepší prevencí šikany.  
Evaluační techniky: pozorování, neformální rozhovory, dotazník pro studenty. Celého výcviku se 
zúčastnilo 100 % žáků. 
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Výsledky dotazníků:  
74% žáků  hodnotilo výcvik známkou 1 (stupnice 1-5). Známkou 2: 23%, známkou 3 3%.  Žáci nejvíce 
oceňovali zajímavý program, možnost poznání nových spolužáků, vybudování vzájemné důvěry, naučili 
se spolupracovat, vzájemně si naslouchat, pomáhat si, společně řešit úkoly, nehodnotit druhé na 
základě prvního dojmu, komunikovat spolu. 
 
 
4. Cíl programu primární prevence 

 Preventivní strategií školy je posilovat odolnost žáků proti společensky rizikovým jevům, 
připravit je pro náročné situace v životě 

 Vychovávat žáky k zdravému životnímu stylu 
 Podporovat sociální dovednosti žáků, které mohou uplatnit vůči případnému negativnímu tlaku 

vrstevnické skupiny 
 Vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů  

v životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci 
léků a jiných návykových látek (ve spolupráci s rodiči). K tomuto cíli využijeme různých metod 
aktivního sociálního učení, individuálního přístupu k žákům, konzultačních i třídnických hodin, 
poskytování informací apod. 

 Podporovat a rozvíjet komunikační dovednosti 
 Reagovat na aktuální problémy oblasti primární prevence na půdě školy 
 Spolupracovat s rodiči žáků 
 Informovat žáky především v hodinách občanské výchovy, základů společenských věd, biologii, 

chemii, tělesné výchově 
 Vytvářet podmínky pro příznivé pracovní klima a zdravý pracovní režim žáků a učitelů 
 Optimalizovat vztahy mezi žáky a učiteli 
 Pravidelně informovat pedagogy o všech problémech, které se u žáků ve škole  vyskytnou 
 Informovat pedagogy o možnostech vzdělávání v oblasti primární prevence 
 Spolupracovat se všemi institucemi a organizacemi v oblasti prevence 
 Pokračovat v odebírání odborného časopisu pro sociálně patologické jevy Prevence 

 
5. Koordinace preventivních aktivit  
Za realizaci Preventivního programu a koordinaci preventivních aktivit na škole odpovídá metodička 
prevence Mgr. Iva Čeloudová. Spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyní Mgr. Lenkou 
Popélyovou a školní psycholožkou Mgr. Michalou Lenderovou, s třídními učiteli a ostatními kolegy. 
Dohromady tvoříme Školní poradenské pracoviště. 
 
6. Skladba aktivit pro jednotlivé cílové skupiny MMP 
Cílové skupiny: a) žáci 
                            b) rodiče 
                            c) pedagogové 
 
a) žáci: 
Analýza současného stavu vychází ze zhodnocení preventivního programu loňského školního roku, z  
informací o problémech chování žáků z pravidelných školních rad, pozorování, rozhovorů a evaluačních 
dotazníků žáků, řešení konkrétních problémů ve třídě, sociometrického šetření v primách. Školní 
poradenské pracoviště se muselo vypořádat s mimořádnou situací – epidemií covidu. Nejvíce problémů 
zasnamenala školní psycholožka, která řešila zejmény problémy s prokrastinací, úzkostmi, problémy 
s příjmem potravy apod. 
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Preventivní aktivity v průběhu školního roku: 

 Osobnostní a sociální výcvik pro letošní primy 
 Sociometrické šetření v primách – prevence šikany (Čeloudová, psycholožka) 
 Další preventivní aktivity navazující na výcvik: v oblasti výchova ke zdraví, interaktivní besedu  

zaměřenou na prevenci AIDS, alkoholismu, kouření, duševní zdraví  
 Získat grant na osobnostní a sociální výcvik budoucích prim a navazující preventivní aktivity  
 Spolupráce Policií ČR  – preventivní besedy dle aktuální nabídky 
 Pokračovat v informovanosti žáků v rámci vyučovacích předmětů (základy společenských věd, 

občanská výchova, biologie, chemie, tělesná výchova) 
 Doplňovat nástěnku aktuálními informacemi  
 Využít pobytu žáků mimo školní prostory (lyžařské kurzy, sportovně turistické kurzy, exkurze) 

k posilování vztahů mezi studenty a zkvalitnění komunikace (prevence šikany) 
 Konzultační hodiny metodičky prevence: úterý od 13.40 hodin, ve čtvrtek od 16,15 hodin.  
 Začlenit akreditované preventivní programy různých neziskových či státních organizací 

zabývajících se primární prevencí do MPP (pečlivě zvážit výběr) 
 Podporovat zájmové aktivity žáků 
 Uplatňovat osobní příklad učitelů – téměř všichni jsou nekuřáci 
 Další aktivity:  

 francouzské divadlo  
 pěvecký sbor Gybon (Schejbal)      
 beseda na téma AIDS, Normální je nekouřit (Čeloudová) 
 přednáška/beseda na téma závislosti –   (Čeloudová)    
 beseda/přednáška na téma duševní zdraví  
 exkurze: soudní jednání, věznice (Čejchan, Štefková, Čeloudová) 
 spolupráce s krajskou a okresní metodičkou prevence – účast na setkáních (Čeloudová) 

 
 Další aktivity školy: během roku návštěvy kulturních akcí, reprezentace školy v různých 

soutěžích, účast v řadě charitativních sbírek, jednodenní i vícedenní exkurze, vánoční akademie, 
studenská rada (pravidelné schůzky žáků s ředitelem školy), studentský parlament, nekuřácký 
maturitní ples 

 Všechny aktivity budou záviset na momentální epidemiologické situaci ve škole, v republice 
 
b) rodiče: 

 Seznámení Klubu rodičů s MPP (www.gybon.cz – složka Prevence) 
 Některé aktivity jsou finančně podporovány Klubem rodičů 
 Informační servis pro rodiče:  

 seznámení s preventivní strategií školy a programem školy proti šikaně (www.gybon.cz – 
složka Prevence, rodičovské schůzky)       

 seznámení se školním řádem (web) 
 poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku zvládání sociálně 

nežádoucího chování  u dětí (web) 
 seznámení rodičů s postupem při případném odhalení rizikového chování 
 poskytnutí informací co dělat, jestliže má rodič podezření,  že jeho dítě zneužívá 

návykové látky 
 rámcové seznámení rodičů primánů s výsledky sociometrie 
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 Škola pořádá a nabízí:  
 besedy odborníků s rodiči (v případě zájmu) 
 konzultace s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence, školní psycholožkou 
 možnost půjčování odborné literatury o návykových látkách  a prevenci (nákup lieratury 

závisí na finančních možnostech školy) 
 
c) pedagogové: 

 Informovanost pedagogů o MPP a nastavených pravidlech školy (školní řád, postupem při 
řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek v prostředí školy – viz příloha) 

 Spolupráce s třídními učiteli prim na sociometrickém šetření 
 Informování pedagogů o možnostech vzdělávání v problematice primární prevence různých 

forem rizikového chování mládeže – pedagogové si z nabídky individuálně vybírají 
 Neformální spolupráce  
 Samostudium (TV, DVD, odborná literatura, film, tisk,…) 
 Plán vzdělávání: dle aktuální nabídky a finančních možností školy 
 Účast třídních učitelů na osobnostním a sociálním výcviku svých tříd 

                                                     
7. Spolupráce s institucemi, organizacemi, odborníky 

 krajský školský metodik prevence – Mgr. Jana Hrnčířová, tel. 495 817 359, hrncirova@kr-
kralovehradecky.cz 

 Koordinátor prevence kriminality statutárního města, Mgr. Kotala,  495 707 322,  
602 933 019  

 Krajské ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, PhDr. Matoušek Jaroslav      
 Preventivně informační skupina Policie ČR - primární prevence sociálně patologických jevů: PIS 

HK, Ulrichovo nám. 810, kpt. Iva Marková, 974 521 208  
 Magistrát HK: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Mgr. 

Světluše Kotrčová, 495 707 382;  koordinátor prevence kriminality, drogová problematika: 
PaedDr. Mgr. Milan Stehlík, 495 707 322              

 Pedagogicko-psychologická poradna, Mgr. Jitka Musilová, Na Okrouhlíku 1371/30 (u terminálu), 
www,pppkhk.cz 

 Prostor Pro o.s., preventivní program Spirála,  www.prostorpro.cz  
 Anabell o.s., Mgr. Lucie Mucalová, manažerka vzdělávacích aktivit, Milady Horákové 50, 

602 00 Brno, e-mail: infopoint@anabell.cz, tel. 725 104 887 
 ACET o.s., www.acet.cz,  Černohorský Jindřich, jindracer@volny.cz, 777 613 117 
 Občanské sdružení Salinger, poradenství pro děti a jejich rodiče,  Gočárova tř.760, HK, 

www.salinger.cz, 495 267 249  /  495 267 249  
 Protialkoholní záchytná stanice, Brněnská 88, HK, 500 08, MUDr. Vlastimil Kyral, 495 495 218 

550, zachytka.hk@tiscali.cz 
 Krajská hygienická stanice HK, Habrmanova 19, HK, 500 01,  

Bc. Růžena Jirásková, 495 058 528, ruzena.jiraskova@khshk.cz 
 Židovské muzeum v Praze, www.jewishmuseum.cz 
 Člověk v tísni  - Varianty - vzdělávací projekty, http://www.clovekvtisni.cz/ 
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8. Literatura, webové stránky, kontakty 

a) Literatura pro oblast školního šikanování  

Základní literatura  

 Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál. 
 
Poznámka: Pro pracovníky v ústavní a náhradní rodinné péči může být užitečná kapitola Pasťácké 
šikany v knize Bolest šikanování (Portál, 2001, 2005). 
 
Doporučená literatura (knihy, sborníky, studie, závěrečné zprávy) 
 
 Kavalír, A. (Eds.) (2009). Kyberšikana a její prevence – příručka pro učitele.  
           Plzeň: Dragon press s.r.o. 
 Kolář, M. (2013). Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: Pražská vysoká škola  
      psychosociálních studii. 
 Kolář, M.(2012). Net story: Příběhy ze světa internetu. Praha: NCBI. 
 Kolář, M. (2001, 2005). Bolest šikanování. Praha: Portál. 
 Kolář, M. (2009). Skrytá podstata Hradeckého školního programu proti  
           šikanování. In: Phillipová, L., Janošová, P. (Eds.) Šikana jako etický,  
           psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference     
           v Praze 19.3. 2009. Praha: Tribun EU. 
 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 PdF UP 30.3. 2004. Praha: Společenství proti šikaně. 
           10-12. 
 Kolář, M. (2000, 1997). Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál. 
 Kolář, M. (2003). Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a  

     školských zařízeních. Praha: MŠMT ČR. 
 Kolektiv autorů (2012). Elektronická šikana a jak jí řešit. (Metodický materiál.) Praha:   
           NCBI. 
 Kopecký, K., Krejčí,V. (2010). Rizika virtuální komunikace. (Příručka pro učitele.) Olomouc: Net 

Univerzity. [cit. 2.12. 2012] http://www.e-nebezpeci.cz/index.php/ke-stazeni  
 Krejčí,V. (2010). Kyberšikana – kybernetická šikana.  Olomouc: E-Bezpečí.  

[cit. 2.12. 2012] Dostupný z WWW – http://www.e-nebezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/materialy-
pro-studium-studie-atd 

 Parry, J., Carrington, G. (1997). Čelíme šikanování: Sborník metod. Praha:  
           IPPP: Portál. 
 Philippová, L., Janošová,P. (Eds.) (2009). Šikana jako etický, psychologický a  

     pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference konané 19. 3. 2009  
     v Praze. Brno: Tribun EU. 
Rogers,V. (2011). Kyberšikana. (Pracovní materiály pro učitele a žáky.) Praha: Portál. 

 Říčan, P., Janošová, P. (2010). Jak na šikanu. Praha: Grada. 
 Říčan, P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál. 

 
Doporučená literatura (časopisy) 
 
 Kolář, M. (2010). Bolest kyberšikany. Informační bulletin 1. Úřad pro ochranu  

     osobních údajů. 
 Kolář, M. (2010). Ve škole: Šikana, nebo jen škádlení? Psychologie dnes 2 (16),  56-59. 
 Kolář, M. (2009). Šikana v mateřské škole: diferenciální diagnostika – jak rozlišit  
      šikanování od škádlení? Řízení mateřské školy (20. aktualizace). Praha:  
      nakladatelství dr. Josef Raabe. 
 Kolář. M. (2009). Zlo či dobro, šikanovanie alebo doberanie? In: Sociálna  
          prevenci 1. Bratislava: Národne osvetové centrum. 
 Kolář, M. (2007). Český školský program proti šikanovaniu. Perspektivy.  
      In:   Sociálna prevencia. Bratislava: Národné osvetové centrum. 
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 Kolář, M. (2007). Český školní program proti šikanování. Právo a rodina, 3. 
 Kolář, M. (2006). Jak na šikanu? Psychologie dnes 2 (12), 16-18. 
 Kolář, M. (2005) Devět kroků při řešení počáteční šikany aneb pedagogická 
           chirurgie. Prevence 7 ( 2), 3-7. 
 Miovský, M. a kol. (2012). Návrh doporučené struktury MPP prevence rizikového chování pro ZŠ. 

Praha: Klinika adiktologie 1.LF KU 
 

 
b) Webové stránky s tématikou školní šikany a kyberšikany 

 
Společenství proti šikaně, www.sikana.org 
E-Nebezpeci pro učitele, www.e-nebezpeci.cz  
Národní centrum bezpečnějšího internetu, www.ncbi.cz 
 
 

c) Kontakty 
 
Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz 
Poradna webu Minimalizace šikany, www.minimalizacesikany.cz 
Internet poradna, www.internetporadna.cz 
Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu  
     internetu, www.Horka-linka.cz 
Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu, 
     www.napisnam.cz 
http://www.prevence-info.cz/ 
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Krizový plán školy 

Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případě podezření či výskytu 
šikany a návykových látek mezi žáky. Krizový plán je součástí  Preventivního programu školy a Školního řádu 
školy, je zpracovám dle metodických pokynů MŠMT:  

1. k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/2010-28  
2. k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních č.j.:  21149/2016 
 
1. Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky - alkohol, omamné látky, psychotropní 
látky a ostatní látky způsobilé ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací či rozpoznávací schopnosti nebo 
sociální chování.  
 
Co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků 

1. TABÁKOVÉ VÝROBKY: 
 odebrat a zabránit konzumaci 
 provést zápis s vyjádřením žáka (zejména odkud výrobek má) 
 info: metodik prevence, zákonný zástupce žáka 
 vyvodit sankce stanovené školním řádem 

2. ALKOHOL 
- konzumace akoholu ve škole: 
 odebrat a zabránit další konzumaci 
 akutní nebezpečí: zajistit nezbytnou pomoc – lékařská služba 1. pomoci 
 pokud není stav akutní: provést zápis s vyjádřením žáka (odkud má alkohol) 
 info: vedení školy, metodik prevence, zákonný zástupce 
 pokud není student schopný pokračovat ve výuce: ihned škola vyrozumí zákonného 

zástupce: odvézt domů 
 pokud není zákonný zástupce dostupný: vyrozumí škola orgán sociálně-právní     

ochrany dětí a vyčká jeho pokynů 
 nutné vyvodit sankce (ŠŘ) 
 protiprávní je i navádění jiných ke konzumaci 
 v případě podezření na intoxikaci může proést orientační test (viz SOUHLAS), sepsat zápis 

s vyjádřením žáka 
 obdobný postup se zvolí, i když nelze prokázat, zda se intoxikoval ve škole nebo mimo ni 
- nález alkoholu ve škole:  
         a) nepodrobovat žádnému testu 
         b) uvědomit vedení školy 
         c) nález uložit u vedení školy: usvědčující důkaz 
         d) sepsat stručný záznam (info preventista) 
 
- zadržení alkoholu u studenta: viz a), b) 
          c) sepsat stručný záznam s vyjádřením žáka (datum, místo a čas,podpis  
              studenta, u kterého byl alkohol nalezen nebo který ho nalezl), pokud žák 
              odmítne podepsat,uvede se tato skutečnost do zápisu, rozhovoru je přítomen  
               ředitel/ka školy nebo jeho/její zástupce 
          d) o nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, info preventistovi  
                při opakovaném  nálezu info orgánu sociálně-právní ochrany dítěte 
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      3.     OPL  (omamné a psychotropní látky): 
- konzumace OPL ve škole: 
 zabránit konzumaci, odebrat látku žákovi 
 pokud je žák ohrožen na zdraví nebo životě: volat lékařskou službu 1. pomoci 
 pokud není žák ohrožen, provedeme zápis s vyjádřením žáka, uvědomíme vedení školy 
 pokud žák není schopen pokračovat ve vyučování nebo není schopný dbát pokynů 

zaměstnanců školy, ihned vyrozumíme zákonného zástupce, aby žáka vyzvedl, protože není 
zdravotně způsobilý k pobytu ve škole 

 pokud není zák.zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany  
          a vyčká jeho pokynů 
 z konzumace OPL ve škole je nutné vyvodit sankce dle školního řádu, je nutné rozlišovat 

distributora od uživatele: DISTRIBUCE  je TRESTNÝ ČIN (je nebezpečí druhým), UŽÍVÁNÍ 
OPL je PORUŠENÍM ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

 v případě podezření na intoxikaci žáka může učitel provést orientační test na  
 přítomnost OPL (zkouška ze slin)  viz souhlas, sepíšeme krátký zápis (výsledek testu je 

pozitivní: postupujeme jako u předchozích bodů) 
 obdobný je postup, pokud student přijde do školy již intoxikován 

 
 -  distribuce OPL ve škole: protiprávní jednání – trestný čin, množství OPL není rozhodující, 
         a) přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním (na množství OPL závisí,    
              zda toto jednání bude kvalifikováno jako přestupek nebo trestný čin, ale    
              nemusí mít vliv na kázeňský postih dle školního řádu) 
         b) pokud má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci  
              OPL musí vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR (jedná se o podezření  
               ze spáchání tresného činu) 
         c) pokud se jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě 
              mladší 18 let, vyrozumí škola zákonného zástupce a orgán sociálně-právní  
              ochrany dětí 
 
- nález OPL ve škole:  
A. nález OPL v prostorách školy:  
     a) látku nepodrobujeme testování 
     b) uvědomíme vedení školy 
     c) za přítomnosti dalšího pracovníka školy vložíme látku do obálky, napíšeme datum,  
         čas, místo nálezu, obálku přelepíme, přelep opatříme razítkem školy a svým  
         podpisem a uschováme do školního trezoru 

d) o nálezu vyrozumíme Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé      
     látky 

             B.  zadržení látky u žáka, kterou považujeme za OPL:         
                   a) látku nepodrubujeme testování 
                   b) uvědomíme vedení školy 
                   c) za přítomnosti člena vedení školy sepíšeme stručný záznam s vyjádřením    
                       studenta, datum, místo a čas nálezu, podpis žáka, pokud to odmítá, uvedeme 
                       tuto skutečnost do zápisu 
                  d) o nálezu vyrozumíme Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé  
                       látky a informuje zákonného zástupce       
                  e)  pokud byla látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předáme látku výše  
                       uvedeným postupem přivolanému lékaři, další postup nutný k identifikaci látky  
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                       zajistí Policie ČR        
           C.  podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe: 
                  a)  jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, proto toto 
                        řešení spadá do kompetence Policie ČR 
                  b)  bezodkladně vyrozumíme Policii ČR, zkonzultujeme s ní postup a informujeme  
                        zákonného zástupce žáka 
                  c)  žáka izolujeme od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho 
                        pod dohledem        
                  v žádném případě neprovádíme osobní prohlídku ani prohlídku jeho věcí 
   
 

2. Školní program  proti šikanování 

Definice šikany: 
Šikana je agresívní chování ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků či učiteli, které se v čase 
opakuji (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, nepříjemnosti útoku pro oběť a samoúčelnost 
agrese. 
Podoby šikany: 

 přímá: fyzická (př. bití, plivání, tahání za vlasy), verbální (př. Vulgární nadávky, zraňující 
komentáře k rase, národnosti, etnicitě, náboženství nebo sexualitě, výhružky, násilné 
nebo manipulativní příkazy), nebo neverbální (př. Urážlivá gesta a zvuky, zírání, 
používání zastrašujících nebo výhružných výrazů ve tváři, nebo v řeči těla, 
ničení/schovávání/kradení věcí nebo učebních pomůcek). 

 nepřímá: má za cíl způsobit emocionální a psychické utrpení a poškodit sociální status 
oběti (př. záměrná ignorance nebo izolování žáka nebo učitele, rozšiřování zákeřných 
pomluv a lží, neoprávněné nařčení ze sexuálního obtěžování nebo nespravedlivého 
hodnocení – u učitele, ničení pověsti a reputace, ponižování před ostatními žáky i 
pedagogy, nepříjemné sexuální provokace. 

 elektronická šikana – kyberšikana: může mít podobu: zakládání falešných profilů na 
jméno žáka nebo učitele s dehonestujícím obsahem, prezentace ponižujících videí na 
portálech např. youtube.com, spoluzaci.cz, facefook.com apod., prezentace zraňujících 
komentářů na webu, rozesílání vulgárních nebo výhružných koláží s tváří žáka nebo 
učitele či příslušníků jeho rodiny, výhružmé SMS nebo e-maily apod. Kyberšikana bývá u 
žáků často doplňkem klasické přímé a nepřímé šikany. Škola by se měla kyberšikanou 
zabývat vždy, když se o ní dozví. 

U žáků se za šikanování nepovažuje škádlení nebo agrese, které nemá znaky šikanování. Jedním 
z rozlišovacích 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.  
 
Většina obětí šikany a jejích svědků se snaží situaci udržet co nejdéle v tajnosti, bojí se někomu svěřit. Proto je v 
prevenci velmi důležité zaměřit se specificky na identifikaci rizikových znaků a signálů pro výskyt šikany. 
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Trestně-právní hledisko šikany 
V zákoně č. 40/2009 Sb, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“) ani v 
jiném zákoně není šikana sama o sobě definována jako trestný čin nebo přestupek, přesto šikana může 
svým charakterem naplňovat znaky některého z přestupků či trestných činů (viz MP čl. 10). 
 Kyberšikana obdobně jako školní šikana sice není sama o sobě trestným činem ani přestupkem, 
ale její projevy mohou naplňovat skutkovou podstatu např. těchto trestných činů: nebezpečné 
pronásledování (tzv. stalking, § 354 trestního zákoníku), porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 
182 trestního zákoníku) – např. porušení tajemství listin a jiných dokumentů 
uchovávaných v soukromí (§ 183 trestního zákoníku), např. zveřejnění fotografií z telefonu oběti; 
pomluva (§ 184 trestního zákoníku) – např. vytvoření webových stránek, které nepravdivě zesměšňují 
oběť; šíření pornografie dle § 191 trestního zákoníku (viz sexting); výroba a jiné nakládání s dětskou 
pornografií (dítětem se rozumí osoba mladší 18 let) dle § 192 trestního zákoníku (viz sexting). 
 Povinnost překazit a oznámit trestné činy uvedené v trestním zákoníku 
Přestože, jak bylo řečeno výše, šikana není sama o sobě definována jako trestný čin nebo přestupek, 
může svým charakterem naplňovat znaky protiprávního jednání na úrovni přestupku nebo trestného 
činu. Trestní zákoník zakládá v určitých případech povinnost některým činům zabránit, a jiné ohlásit. 
Smyslem ustanovení o trestnosti nepřekažení trestnému činu je zabránit 
spáchání některých závažných činů a tím chránit společnost před jejich důsledky. S účinností 
od 1. 12. 2016 se rovněž níže popsaných trestných činů bude moci dopustit i sama škola 
jako právnická osoba, kdyby například úmyslně zatajovala, že u nich uvedeným trestným činům 
dochází. 
Povinnost překazit páchání nebo spáchání trestného činu (§ 367 trestního zákoníku): kdo 
se dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestné činy v tomto ustanovení vyjmenované, 
má povinnost spáchání nebo dokončení takového činu překazit. Jestliže to neudělá 
a nebránily mu v tom okolnosti v tomto ustanovení vyjmenované, sám spáchal trestný čin 
nepřekažení trestného činu a vystavuje se tím trestnímu postihu. Překazit trestný čin lze 
i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. V případě šikany 
by se mohlo jednat například o následující trestné činy: vraždy (§ 140), zabití (§ 141), těžkého 
ublížení na zdraví (§ 145), zbavení osobní svobody (§ 170), loupeže (§ 173), vydírání (§ 175), 
znásilnění (§ 185), pohlavního zneužití (§ 187), krádeže (§ 205). 
 Neoznámení trestného činu (§ 368 trestního zákoníku): kdo se dozví, že jiný spáchal trestné 
činy v tomto ustanovení vyjmenované, je povinen to bez odkladu oznámit státnímu zástupci 
nebo policejnímu orgánu. Jestliže to neudělá a nebránily mu v tom okolnosti v tomto 
ustanovení vyjmenované, sám spáchal trestný čin neoznámení trestného činu a vystavuje se 
tím trestnímu postihu. V případě šikany by se mohlo jednat například o následující trestné 
činy: vraždy (§ 140), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), zbavení osobní svobody (§ 170). 
 
Při oznamování a zjišťování informací je zapotřebí mít na paměti presumpci neviny. 
 
Právní odpovědnost školy 
Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech: 
Dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo poskytování 
školských služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci jak žáka, 
který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí (postup viz níže). 
Škola ohlašuje orgánu sociálně-právní ochrany dětí takové skutečnosti, které nasvědčují 
tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný, nebo proto, že se ohrožuje 
svým chováním samo. V případě šikany se jedná o všechny případy, 
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které škola oznámila policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci a dále případy, které sice 
výše uvedeným nebyly oznámeny, avšak které jsou svou povahou velmi závážné a nasvědčují 
tomu, že dítě se nachází v nepříznivé sociální situaci, jelikož jeho přirozené prostředí 
nedokáže dostatečným způsobem naplňovat své funkce při zajišťování přiměřené ochrany 
příznivého vývoje dítěte. 
 
Dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku 
nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. Trestní oznámení je možné podat také na 
státní zastupitelství. Tuto skutečnost oznámí ředitel školy nebo jiná pověřená osoba 
jakoukoliv formou (písemně, telefonicky, osobně) na Policii ČR. 
 
 
Program proti šikanování na naší škole 
Na programu proti šikanování se musí podílet všichni pedagogičtí pracovníci. Užší realizační  
preventivní tým tvoří vedení školy, třídní učitelé, školní metodička prevence, výchovná poradkyně a 
školní psycholožka. Jejich hlavním cílem je prevence této poruchy skupinových vztahů. 
 
Preventivní činnosti: 

 Škola seznamuje žáky s tím, co mají dělat, pokud jsou svědky chování vykazující znaky šikany 
 Dále s tím, co mají dělat, pokud jsou oběťmi šikany: především, na koho se mohou obrátit: 

školní metodička prevence, výchovná poradkyně, třídní učitel, vedení školy nebo na kohokoliv, 
ke komu mají důvěru 

 Pokud žáci nemají důvěru v pedagogické pracovníky ani své rodiče, pak se  mohou obrátit na 
bezplatnou Linku bezpečí, telefon 800 155 555 nebo 116 111. 

 Žáci musí vědět, jaké sankce jim hrozí, pokud se šikany dopouštějí 
 Škola snižuje rizika výskytu šikany těmito preventivními aktivitami:  

 studentská rada, která se pravidelně setkává s ředitelem školy 
 primární prevence ve výuce 
 adaptační kurzy pro nastupující ročníky, které jsou zaměřeny na vytváření pozitivních 

vztahů ve vznikajícím třídním kolektivu 
 následná sociometrie těchto tříd (po půl roce), která ověří, zda se tento záměr zdařil 
 důraz je kladen na všímavost všech učitelů a práci třídních učitelů ve svých třídách  
 práce se třídou s cílem vytvořit bezpečné, respektující a spolupracující prostředí: 

psychologicko-sociální výcvik na počátku školní docházky v prvním ročníku, třídnické 
hodiny, primární prevence na společných akcích (např.exkurze, sportovní kurzy), aktivity 
zaměřené na kohezi třídy, diskuze vedoucí k otevřené komunikaci o pocitech a vlastních 
hodnotách žáků, posilování tolerance, řešení modelových situací, osobnostní a sociální 
výchova (umět si pomoci sám: umět dát najevo, že se mi určité chování vůči mně nelíbí, 
vědět komu se svěřit a umět požádat o pomoc a přijmout pomoc, kterou mi někdo 
nabízí), nebýt lhostejný k tomu, co se ve třídě děje 

 ochranný režim jasně definovaný ve školním řádu 
 společný postup při řešení šikanování (viz příloha č.    ) 
 besedy, přednášky, interakční hry 
 následná dlouhodobá práce se třídou, kde se náznaky šikany nebo šikana objevily 

(spolupráce se školní psycholožkou, případně s PPP) 
 spolupráce s rodiči, kteří jsou s programem seznamováni především prostřednictvím 

webové stránky školy (záložka Prevence), dále na třídních schůzkách 
 vzdělávání a sebevzdělávání pedagogů v této oblasti 
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 spolupráce a součinnost se specializovanými institucemi a policií při řešení případů 
pokročilé a nestandardní šikany: 

 Pedagogicko psychologická poradna – okresní metodička prevence 
 Střediska výchovné péče:  Návrat: svp.navrat@tiscali.cz 
 Oddělení prevence kriminality Městské policie HK: Bc. Ivan Dubec:  

ivan.dubec@mmhk.cz 495 707 935,  731 131 013, Eva Čížková: 495 707 927, 
731 131 091         

 Preventivně informační skupina Policie ČR - primární prevence sociálně patologických jevů: 
PIS HK, Ulrichovo nám. 810, kpt. Iva Marková, 974 521 208  

                                                   
Společný postup při řešení šikanování:  vyšetřováním jsou pověřeni zástupce ředitele, školní 
metodička prevence, výchovná poradkyně nebo školní psycholožka a každý učitel, který má 
podezření na šikanu musí někoho z preventivního týmu neodkladně informovat. Při vyšetřování a 
řešení pokročilé šikany se škola obrátí na externí odborníky na šikanu (od 3.stadia). 
Při řešení je kladen akcent na to, že žák, který je obětí šikany, není jejím viníkem a neměl by být tedy 
důsledky řešení znevýhodněn. Po celou dobu řešení škola zajišťuje ochranu informací a informátorů, 
jasně vyjadřuje negativní postoj k násilí a ukazuje, že je toto téma považováno za vážné. Pro nápravu je 
nutné pracovat s celým třídním kolektivem, nejen s obětí a agresorem (mlčící většina). Škola nezve 
rodiče protagonistů šikany do školy, když ještě není šikana vyšetřena (u počáteční šikany po jednom až 
dvou dnech. Vážnou chybou je neinformování rodičů o řešení šikany. Rodiče jsou rámcově informováni 
i třídní schůzce. 
 
Nevhodné postupy: 

 přehlížení, bagatelizací agresivního nebo násilného chování 
 odkazování na to, aby si oběť svoji situaci řešila sama, „postavila se jí“ 
 nucení žáků, aby veřejně řekli, co viděli nebo se veřejně ihned na místě omlouvali 
 vedení rozhovoru s žákem o situaci před ostatními žáky, vedení rozhovorů žáků zapojených do 

šikany společně 
 nedostatečného vyhodnocení závažnosti problému a z toho plynoucí volby neadekvátních 

postupů nebo nepřiměřeného trestu 
 emotivního řešení problému (k řešení problému je třeba přistupovat věcně) 
 agresivního řešení problému (např. násilím) 
 příliš autoritativního řešení (např. zastrašováním nebo vyhrožováním), což může vést spíše ke 

zhoršení situace, případně ke skrytějším formám šikany, nebo i k jinému rizikovému jednání 
 předjímání recidivy útočníka 
 řešení i méně závažného rizikového chování v součinnosti s policií (zbytečná kriminalizace 

útočníka) 
 automatického obviňování oběti (sekundární viktimizace) 
 vyhýbání se problematickým aktivitám jako zdrojům budoucí šikany 
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Příloha č. 

Informační leták pro žáky  

Nikdo nemá právo druhému ubližovat! 

Spolužáci se k tobě chovají nepřátelsky, ubližují ti a ty nevíš, jak dál. 

Víš o někom, kdo je šikanován, a je ti ho líto. 

PŘEKONEJ STRACH A ZAJDI ZA UČITELEM, KTERÉMU DŮVĚŘUJEŠ (ŠKOLNÍM METODIKEM PREVENCE, 
VÝCHOVNÝM PORADCEM, TŘÍDNÍM UČITELEM). 

 Co je to šikanování? 
Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně ubližuje druhým. 
Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co ti je nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to 
prostě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci. Ale může ti znepříjemňovat život i jinak. 
Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě.Později se 
otravování života stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí (bití, krádeže a poškozování věcí). 
Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem. 

Proč bývá člověk šikanován? 
Není to proto, že by byl špatný, nebo proto, že by si to nějak zasloužil. Chyba není v něm, ale ve 
špatných vztazích mezi některými spolužáky. Převládá v nich bezohlednost a násilí. 

Jak se můžeš bránit? 
Když se ptali jednoho zoufalého žáka, proč o svém trápení neřekl rodičům, odpověděl: „Já nevím, když 
přijdu domů, tak se na to snažím nemyslet. A doufám, že už to bude lepší.“ Myslet si, že to bude lepší, 
je omyl. Nikomu nic neříct, je strkání hlavy do písku, které situaci jenom zhoršuje. Nevzdávej to a 
udělej následující: 
 

 Obrať se na učitele, kterému důvěřuješ. Může ti skutečně pomoci, bude ti věřit a 
neprozradí tě.  
 

 Svěř se svým rodičům.  
 

 V případě, že nenajdeš odvahu říct to ani svým rodičům, zavolej na pražskou Linku 
bezpečí, telefon 800 155 555 nebo 116 111. Bezplatně můžeš telefonovat z celé republiky. 
Nepotřebuješ k tomu peníze ani telefonní kartu. Tito lidé ti budou věřit, protože nejsi sám, 
komu se něco podobného děje. 
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Příloha č. 
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 žák podřizuje ponižujícím a panovačným příkazům spolužáků; 
 nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k nucení 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; 
 žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům apod. 

 
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 družstva 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. 

 
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 pozorovat i 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!";  
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 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 ho 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. 
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Příloha č. 

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 se dělají „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 celá 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 (což může být i školou vytvářené konkurenční prostředí), 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. Stupňování agrese může být dáno také neřešením předchozí situace … 
 
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. Třída ví, o koho jde. Jde o žáky, kteří jsou 
v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. Svým způsobem platí „raději on, než já“. 
 
 
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. Platí „Buď jsi s námi, nebo proti 
nám.“ 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. Ve čtvrtém a 
pátém stadiu hrozí reálné riziko prorůstání parastruktury šikany do oficiální školní struktury. Stává se to 
v případě, kdy iniciátor šikanování je sociometrickou hvězdou. Je žákem s výborným prospěchem, má 
kultivované chování a ochotně pomáhá pedagogovi plnit jeho úkoly. 
 
Zvláštnosti u psychických šikan  
U psychických šikan zůstává princip stadií nezměněn. Nicméně jejich podoba je jiná. V popředí je 
nepřímá a přímá verbální agrese čili psychické násilí. Často se zraňuje „jen“ slovem a izolací. Rozdíl je 
pouze v tom, že se nestupňuje násilí fyzické, ale psychické. Krutost psychického násilí si však v ničem 
nezadá s nejbrutálnější fyzickou agresí. 
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 Informace pro rodiče o školním programu školy proti šikanování 

Vážení rodiče, 

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho 
vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni 
zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem 
jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. 
Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, 
bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Využít lze také 
naši e-schránku důvěry, která je k dispozici na webových stránkách školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně 
a situaci budeme odborně a bezpečně řešit. 

 

Děkujeme za Vaši podporu.                                    S přátelským pozdravem 
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Webové odkazy 
Web Minimalizace šikany, www.minimalizacesikany.cz (poradna, publikace, letáky ke stažení) 
Společenství proti šikaně, www.sikana.org 
Internet poradna, www.internetporadna.cz 
Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz 
Veřejný ochránce práv, www.ochrance.cz. 
Amnesty International ČR, www.amnesty.cz 
E-Nebezpeci pro učitele, www.e-nebezpeci.cz 
Národní centrum bezpečnějšího internetu, www.ncbi.cz 
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Portál E-Bezpečí, www.e-bezpeci.cz 
Online poradna projektu E-Bezpečí, www.napisnam.cz 
Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu 
internetu, 
www.Horka-linka.cz 
Vyhledávací aplikace certifikovaných primárně preventivních programů také v oblasti šikany: 
http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/poskytovatele 
www.nematonacele.cz 
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PŘÍLOHA 8: Vzor rozhodnutí o vyloučení žáka  


