Program proti šikanování
Cíl programu:
Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Zaměřit
se na rozvoj pozitivních vztahů mezi žáky ve třídách, dále mezi žáky a učiteli bez ohledu na
to, zda k projevům šikany již došlo či ne.

Charakteristika šikanování:
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.

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 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 a 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 utele s dehonestujícím
obsahem, prezentace ponižujících videí na portálech, jako je youtube.com, spolužáci.com
nebo facebook.com apod., prezentace zraňujících komentářů na webu, rozesílání vulgárních
nebo výhružných koláží s tváří žáka nebo učitele či příslušníků jeho rodiny, výhrůžné SMS
nebo e-maily apod. Oproti šikaně 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 jsou děti ze třídy. 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.

Stupně šikany Podle Michala Koláře:
První stupeň šikany - Jedná se o etapu vzniku počátků šikany. Stačí, aby se ve třídě objevily
méně oblíbené děti, „obětní beránci", „černé ovce", outsideři. Stačí, aby učitel častěji vytýkal
žáku některé jeho slabiny, neschopnost, snižoval jeho autoritu, dotýkal se slovně nevhodně
jeho osoby. Takové děti se okamžitě dostanou na chvost skupiny a začnou zakoušet první,
sice mírné, převážně psychické formy násilí. Jsou to různé legrácky, intriky, pomluvy. Ostatní
se s ním nebaví, odstrkují jej, povyšují se nad ním, baví se na jeho účet. Takové dítě začíná
přijímat roli utlačovaného, odstrkovaného, nedokáže se účinně bránit. Tento první stupeň je
velice těžko pozorovatelný. Učitel by měl mít pro tyto projevy vytříbený cit a měl by umět
rozlišit skutečný vtip od zlého úmyslu. Rodiče se většinou o těchto projevech nedozví, mohou
však vypozorovat, že se mění chování dítěte.
Druhý stupeň šikany - Je charakteristický tím, že psychický nátlak přerůstá ve fyzickou
agresi, přitvrzuje se manipulace s obětí. Agresor v této etapě vstřebává zážitek jak chutná
moc, jaké uspokojení mu přináší to, když bije, týrá, ponižuje. Nereaguje-li v tomto stádiu
pozitivní jádro skupiny, třídy, neexistují-li kamarádské vztahy, záporný vztah k násilí,
pozitivní morální vlastnosti, pak dochází k prolomení posledních morálních zábran a šikana se
rozjíždí ve větším rozsahu.
Třetí stupeň šikany - Je prakticky rozhodující. Existuje stále možnost vzniku silné pozitivní
skupiny, která by oslabila vliv tvořícího se „úderného jádra". Pokud tato silná pozitivní
skupina nezasáhne, pak tažení tyranů přechází do dalších fází. K agresorům se přidají další
jednotlivci. Cílem tohoto „úderného jádra" budou stále ti nejslabší, ti nejníže postavení.
Čtvrtý stupeň šikany - Šikana se rozjíždí v plném rozsahu. Působení agresorů je tak silné, že
jejich normy přejímá celá skupina. Klást odpor v této fázi se již nedá. I mírní a ukáznění žáci
se začínají chovat krutě, aktivně se zúčastňují týrání spolužáka. I oni prožívají pocit
uspokojení z ponížení, bolesti a útrap toho druhého, slabšího. Dělají to proto, aby oni sami se
nestali tím týraným. Vliv pedagogů na chování takové skupiny – třídy je minimální, případně
zprostředkovaný přes „vůdce", „kinga".
Pátý stupeň šikany - Zpravidla se na základní škole nestačí vytvořit, je to spíše záležitost
věznic, výchovných ústavů, případně středních škol. Jeho charakteristickým znakem je to, že
agresoři jsou chápáni a uznáváni jako „vůdci", „kingové", „nadlidi", „otrokáři",

„velkoknížata", „ministři" apod. Oběti jsou vnímány jako „podlidi", „poddaní", „nevolníci",
„otroci". Vůdce tyranů zaujímá vedoucí místo, rozhoduje o všem, co se ve skupině děje.
Nejhorší je – jestliže je tímto vůdcem žák s výborným prospěchem, ochotně pomáhající
pedagogovi, žák mající podporu třídního učitele, protože „on přece všechno spolehlivě
zařídí". Oběť v tomto stadiu utíká do nemoci, má mnoho absencí, často i neomluvených,
vyhýbá se škole a v nejhorším případě končí psychickým zhroucením nebo pokusem o
sebevraždu.

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 např. z důvodu etnicity, sexuální orientace, náboženského vyznání apod.
 kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejm. pronášené nepřátelským, nenávistným, 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
Zákonní zástupci 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 dítěte 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 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 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, 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

Zaměření školy na specifickou prevenci:
1. Seznámení učitelů s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, vzdělávání pedagogických
pracovníků školy, žáků i rodičů (prostřednictvím přednášek) na téma kyberšikana,
Nebezpečí na internetu, Netolismus
2. Zvýšený a kvalitní dohled o přestávkách, vytipování rizikových míst – ochranný režim
(školní řád, dohledy učitelů)
3. Mapování situace ve třídách, diagnostika tříd – zodpovídají třídní učitelé
4. Systematická primární prevence ve školních i mimoškolních programech (v rámci
vyučovacích předmětů, v rámci neformálních rozhovorů, při adaptačních pobytech,
výletech a školách v přírodě, na třídnických hodinách) Podpora pozitivních
kamarádských vztahů.
5. Vymezení jasných pravidel používání internetu (v rámci výuky informatiky i přednášek
v jednotlivých třídách – realizátor (ŠPP, ICT koordinátor )
6. Vytvoření prostředí důvěry. (Vysvětlení, co je a není žalování, možnost obrátit se
s žádostí o pomoc prostřednictvím schránky důvěry.)
7. Spolupráce s rodiči (KD, webové stránky, třídní schůzky, projektové dny, konzultační
hodiny)
8. Nabídka školních poradenských služeb.
9. Seznámení žáků, rodičů i pracovníků školy se školním řádem.
10. Spolupráce pedagogických i nepedagogických pracovníků se školním poradenským
pracovištěm a školním preventivním týmem. Společný postup při řešení šikanování.
11. Spolupráce se specializovanými zařízeními (PPP, SVP, …)
12. Spolupráce se školami v okolí

