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Zákony a legislativní materiály, které mají vztah k řešení šikanování 

 

 Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), řeší práva a povinnosti školy, 

žáků a studentů a jejich zákonných zástupců. 

 562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona 

 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

 Zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje některé 

odstavce, které se týkají vztahů rodičů a dětí, odpovědnosti rodičů a výchovných opatření. 

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, se 

zabývá problémy dětí, které jsou nějakým způsobem ohrožené. 

 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 140/1961, ve znění pozdějších předpisů. 

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních,  č.j. 21 291/2010-28 
 Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a  
     řešení šikany ve školách a školských zařízeních, Č.j 21149/2016 
 

 

1. Předmět 

 

Cílem Programu proti šikanování je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující 

prostředí, zaměřit se na komunikaci a vztahy mezi žáky v jednotlivých třídách. 

 Program vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky 

škol a školských zařízení č.j. 21149/2016 a z Metodické doporučení k primární prevenci 

rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních,  č.j. 

21 291/2010-28 

 

Program proti šikanování je určen všem pedagogickým pracovníkům, především třídním 

učitelům a členům výchovné komise. 

Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu příslušného 

školního roku. 

 

2. Vymezení základních pojmů 

 

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. 

 

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). 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=562%2F2004&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=563%2F2004&number2=&name=&text=


Přímé varovné signály šikanování mohou být např.:  

 posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, 

hrubé žerty na jeho účet; 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.  

 

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 ve skutečnosti 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 i pedagogy, 

nepříjemné sexuální provokace. 

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.  

 

 

Jednou z nejčastějších forem šikany je také elektronická šikana, tj. kyberšikana, která může 

mít podobu např. zakládání falešných profilů na jméno žáka či učitele s dehonestujícím 

obsahem, prezentace ponižujících videí na portálech, jako je youtube.com, spoluzaci.cz nebo 

facebook.com apod., prezentace zraňujících komentářů na webu, rozesílání vulgárních nebo 

výhružných koláží s tváří žáka nebo učitele či příslušníků jeho rodiny, výhružné SMS nebo e-

maily apod. Oproti šikaně tváří v tvář 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 je max. několik desítek lidí. 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. 

 

 

 

 



3. Právní odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 

 

  Škola má odpovědnost za 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. Z tohoto důvodu pedagog musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé jeho 

oběti poskytnout okamžitou pomoc.  

 Podle vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a 

školních zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo 

dobrovolným svazkem obcí, odpovídá i za škodu způsobenou žákům v době vykonávání 

přechodného dohledu, tj. při vyučování a v přímé souvislosti s ním.  

 

Ředitel školy nese také odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro své 

zaměstnance dle § 101 a § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

 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. Tato povinnost vyplývá ze školského zákona (§ 

21 odst. 2 školského zákona).  

 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. Situace ohrožení dítěte přitom musí trvat po takovou dobu nebo 

nabývat takové intenzity, že nepříznivě ovlivňuje vývoj dítěte anebo je nebo může být 

příčinou nepříznivého vývoje dítěte (viz § 6, 7 a 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů); v případě šikany se jedná o všechny případy, 

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.  

 OSPOD vstupuje do řešení těch případů agresivního chování dítěte ve škole, v nichž jsou 

tyto projevy pouze sekundárním důsledkem nepříznivé sociální situace dítěte a jeho rodiny a v 

nichž je třeba dítěti a jeho rodině zprostředkovat a zajistit odpovídající pomoc a podporu 

prostřednictvím nástrojů sociální práce. Základními nástroji práce OSPOD je vyhodnocení 

situace dítěte a jeho rodiny a individuální plánování koordinované intervence. 

  Dalším významným nástrojem OSPOD pro řešení nepříznivé sociální situace dítěte a jeho 

rodiny jsou případové konference, tj. případová setkání těch osob, které mohou dítěti a jeho 

rodině poskytnout odpovídající pomoc a podporu, které staví dítě a jeho rodinu do centra 

řešení jejich situace a které vychází z principu partnerství a spolupráce, jakož i z principu 

důvěrnosti, diskrétnosti a bezpečného prostoru pro vzájemné sdílení informací. Případová 

konference je nástrojem případové práce (tzv. case managementu), což determinuje pravidla, 

která je třeba v jejím rámci respektovat. Vymezení okruhu zúčastněných osob je plně v 

kompetenci sociálního pracovníka, který bude vycházet z předmětu případové konference. 

Zástupce školy může být na případovou konferenci přizván, pokud on sám jako 12 fyzická 

osoba, s ohledem na význam, který zastává ve vztahové síti dítěte, či škola jako instituce 

mohou s ohledem na konkrétní okolnosti případu přispět k řešení situace dítěte a jeho rodiny. 



Pokud je zástupce školy na konferenci účasten, pak je ze zákona vázán zachováváním 

mlčenlivosti (dle § 57 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí). Informace, které se na 

konferenci dozví, jím nesmí být nikam přeneseny, ani do prostoru školy. Pokud jedním z 

výstupů případové konference bude přijetí konkrétního opatřeního za účelem úpravy 

podmínek ve školním prostředí, je třeba postupovat v souladu se školským zákonem. Není 

přitom nezbytné na půdě školy sdělovat, že konkrétní opatření je přijímáno jako jeden z 

výstupů případové konference, a to z důvodu ochrany dítěte před případnou stigmatizací. Je 

třeba zdůraznit, že nástroj případových konferencí není výlučným nástrojem OSPOD při 

poskytování sociálně-právní ochrany dětí, ale může být využit i školou bez nutnosti účasti 

OSPOD jako nástroj případové práce při řešení situace ve třídě či škole, v níž je třeba 

uskutečnit setkání více osob a koordinovat jejich další postupy.  

 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, v ideálním případě přímo specialistovi 

na problematiku mládeže Služby kriminální policie a vyšetřování, jinak na nejbližším 

obvodním oddělení Policie ČR. V takovém případě vystupuje tato osoba jako oznamovatel a 

má právo na vyrozumění do jednoho měsíce od podání oznámení. Oznámení může podat také 

zákonný zástupce dítěte 

 

4. Prevence šikanování 

 

a) škola odmítá násilí a zneužití moci v jakékoli podobě, tyto hodnoty prosazuje 

dovnitř školy i vně 

b) na vytváření bezpečného prostředí se podílí celá škola 

c) pravidelné vzdělávání metodika prevence 

d) nastavit srozumitelná a konkrétní pravidla chování ve šk. Řádu, včetně pravidel 

pro používání informačních a komunikačních technologií, internetu a 

mobilních telefonů 

e) nastavit systém funkční vzájemné komunikace mezi pedagogy 

f) zajistit informovanost všech svých členů i rodičů 

g) škola realizuje specifickou primární prevenci 

h) škola zajišťuje podporu a rozvoj pedagogů v této oblasti 

i) škola zajišťuje pravidelnou realizaci třídnických hodin 

j) škola zmapuje síť pomoci pro žáky i pedagogy ve svém regionu (PPP, SPC…) 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Krizový plán při výskytu šikany 

 

Výchovná komise:  výchovný poradce 

                                 školní metodik rizikového chování 

                                 ředitel školy (zástupkyně) 

                                 třídní učitel/učitelka 

Nutně 

 nejprve posoudit a odhadnout závažnost šikany 

 škola zváží, zda je sama kompetentní šikanu šetřit a  řešit nebo zda požádá o pomoc 

zvenčí 

 po celou dobu řešení škola zajišťuje ochranu informací a informátorů, jasně vyjadřuje 

negativní postoj k násilí 

 nastavit ozdravné mechanismy pro všechny (kolektiv, oběť, agresor) 

 

První pomoc při počáteční šikaně:  Krizový scénář pro výbuch skupinového 

násilí při pokročilé šikaně:  

 

1. odhad závažnosti a formy šikany;  

2. rozhovor s těmi, kteří na šikanování 

upozornili, a s oběťmi;  

3. nalezení vhodných svědků;  

4. individuální rozhovory se svědky 

(nepřípustné je společné vyšetřování 

agresorů a svědků a konfrontace oběti s 

agresory);  

5. ochrana oběti;  

6. předběžné vyhodnocení a volba ze dvou 

typů rozhovoru:  

 

a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory 

(směřování k metodě usmíření);  

b) rozhovor s agresory (směřování k 

metodě vnějšího nátlaku);  

7. realizace vhodné metody:  

 

a) metoda usmíření;  

b) metoda vnějšího nátlaku (výchovný 

pohovor nebo výchovná komise s 

agresorem a jeho rodiči);  

8. třídní hodina:  

 

a) efekt metody usmíření;  

b) oznámení potrestání agresorů;  

9. rozhovor s rodiči oběti;  

10. třídní schůzka;  

11. práce s celou třídou.  

 

A. První (alarmující) kroky pomoci  
1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový 

odhad závažnosti a formy šikany;  

2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení 

skupinového násilí  

 

B. Příprava podmínek pro vyšetřování  
3. zalarmováni pedagogů na poschodí a 

informování vedení školy;  

4. zabránění domluvě na křivé skupinové 

výpovědi;  

5. pokračující pomoc oběti (přivolání 

lékaře);  

6. oznámení na policii, paralelně – 

navázání kontaktu se specialistou na 

šikanování, informace rodičům  

 

C. Vyšetřování  
7. rozhovor s obětí a informátory;  

8. nalezení nejslabších článků, 

nespolupracujících svědků;  

9. individuální, případně konfrontační 

rozhovory se svědky;  

10. rozhovor s agresory, případně 

konfrontace mezi agresory, není vhodné 

konfrontovat agresora (agresory) s obětí 

(oběťmi)  

 

D. Náprava  
11. metoda vnějšího nátlaku a změna 

konstelace skupiny 

Při pokročilé šikaně je nutná spolupráce s PPP, OSPOD, Policií ČR 



 

 

 

Návod pro vyšetřování 

 provádět zápis, upozornit na to oběť, agresory i svědky – nechat si zápis podepsat 

 netlačit, nechat je říct to, co chtějí 

 vždy se musí účastnit alespoň tři členové komise (možné obvinění ze strany rodičů) 

 oběť je nutné podpořit a ochránit 

 svědky vyslechnout postupně - pokud se rozcházejí ve výpovědi, je možná konfrontace 

všech svědků, navodit atmosféru podpory a povzbuzení, ujistit je, že jejich spolupráce 

nebude prozrazena a je zajištěna jejich bezpečnost 

 rozhovor s obětí vést na místě, které je bezpečné, sedět vedle sebe jako partneři, seznámit 

jí s možnostmi řešení 

 rozhovor s agresorem – vyslechnout každého zvlášť, sednout si proti agresorovi, říct mu 

„natvrdo“ o co jde, chtít vědět, co udělal, potom mlčet, nechat ho mluvit, dívat se mu do 

očí, nepovzbuzovat ho, počkat až domluví, potom klást otázky, nabídnout polehčující 

okolnosti, pokud se přizná 

 po rozhovoru by se agresoři neměli vrátit do třídy – každý někam jinam 

 konfrontace agresorů – všem naráz oznámit, jak kdo z nich vypovídal – začnou se mezi 

sebou dohadovat a pomlouvat 

 

Rodiče oběti – informovat, jak probíhalo vyšetřování, jak je zajištěno zdraví jejich dítěte, jak 

byli agresoři potrestáni, nechat si to podepsat  

Rodiče agresora – informovat každého zvlášť, sdělit, jak byli potrestáni jejich děti, nechat si 

to podepsat 

 

 

Výchovná opatření 

1. potrestání agresorů 

 napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy 

 snížení známky z chování 

 realizace individuálního výchovného plánu agresora 

2. agresorům zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné 

péče apod.  

3. práce s celým kolektivem – spolupráce s PPP 

 

 

 

 

 

6. Prevence šikanování v jednotlivých předmětech 

 

V rámci ročníků 1. stupně: 

1. Základní režimové návyky, trávení volného času, zdravý životní styl 

2. Umět se obracet na učitele, požádat o radu, pomoc, svěřit se s problémem, vyjádřit 

vlastní zkušenost 

3. Vhodné chování ke spolužákům, k dospělým osobám, formy komunikace, způsoby 

řešení a předcházení konfliktů 

4. Pomoc lidem ve složitých životních situacích, překonávání problémů, pomoc 



spolužákům         

5. Projevy šikany, jak se proti nim mohu bránit 

6. Seznámení s centry odborné pomoci, Linka důvěry, důležitá telefonní čísla 

7. Rozvíjení osobnosti jedince, posilování sebedůvěry 

8. Být zodpovědný za své činy, posilovat sebekontrolu, sebekázeň 

9. Působení party a špatných kamarádů 

 

Pro prevenci různých společensky negativních jevů lze využít všechny vyučovací předměty a 

je třeba ji začlenit do běžného, každodenního chodu školy. 

 

Žáci prvního stupně, mateřské školy a ve spoluprácí se školní družinou, se budou se svými 

učiteli snažit vytvářet a také respektovat pravidla přátelského soužití třídního kolektivu. 

Individuální odlišnosti mezi sebou se budou učit vnímat jako příležitost k obohacení sebe 

samých i kolektivu třídy. Své názory a postoje se budou učit vyjadřovat s respektem k názoru 

druhých, budou se učit umění říci „NE“. 

 

Pedagogové prvního stupně, ŠD a MŠ se budou snažit podchytit silné stránky dětí a umožnit 

jim jejich další rozvoj. Žáci budou pravidelně seznamováni s nabídkou volnočasových aktivit 

školy a jiných organizací a budou podněcováni ke smysluplnému trávení volného času.  

 

 

7. Prevence šikany v MŠ 

Mohou se zde vyskytovat prvky šikany a její zárodečná stádia. Škola musí zabezpečit 

minimální požadavky na ochranu dětí před šikanou. 

Po odborném a bezpečném rozkrytí šikany zvolí pedagog podle situace vhodný způsob 

nápravy, např.: 

 

 rozhovor s dítětem, které ubližuje - pedagog využije opatření, která v MŠ fungují, např. 

srozumitelně sdělí dítěti, že porušilo stanovená pravidla, vede jej v sociálně žádoucích 

projevech, navrhuje a ukazuje mu adekvátní varianty v projevech chování; samozřejmě, 

jakmile je to možné, ocení jeho zlepšení;  

 zavedení ochranného režimu oběti - v počátku pro jistotu MŠ nastaví přísnější dozor; v 

některých komplikovanějších případech oběť a útočníka v rámci možností od sebe oddělí; 

není vhodné konfrontovat agresora s obětí;  

 práce se skupinou - MŠ využije intervenční program, v němž žáci získávají žádoucí vzory 

chování a zároveň se mohou „dotknout“ pocitů toho, komu je ubližováno; vhodné jsou 

činnosti podporující spolupráci, při nichž nejsou vítězové a poražení; využít se dají rovněž 

pohádky či příběhy a jejich dramatizace;  

 rozhovor se zákonnými zástupci dítěte agresora - proběhne až tehdy, když je situace 

zmapovaná; důležitá je maximální snaha získat je pro spolupráci; nejbezpečnější je, když 

rozhovor provede pracovník MŠ; rozhovor rodičů oběti s rodiči agresora je velmi rizikový.  

 

Škola může zvolit i kombinaci výše uvedených metod.  Škola zajišťuje podporu a rozvoj pro 

své pedagogy v podobě kontinuálního plánu dalšího vzdělávání.  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

8. Šikana zaměřená na učitele 

Šikana zaměřená na učitele je specifická tím, že dojde k narušení jasně definovaných rolí 

(učitel × žák) a žák/student se dostane do pozice větší moci než pedagog, bez ohledu na 

formálně vyšší moc a autoritu učitele. Tato forma šikany je tedy charakteristická tím, že 

strana s nižším statusem a nižší mírou formálně přidělené moci ubližuje straně s vyšším 

statusem a formální autoritou. 

 Šikana zaměřená na učitele se nejčastěji odehrává ve škole – ve třídách a na chodbách, 

nicméně může se odehrávat také mimo školu ve veřejných prostorách, v místě bydliště 

pedagoga nebo v kyberprostoru.  

Je nutné mít na paměti, že šikanou může trpět i vysoce zkušený a kompetentní pedagog. Je 

zapotřebí, aby škola vytvořila bezpečné prostředí a atmosféru důvěry, ve kterém bude tento 

druh rizika – šikana učitele – uznán a budou nastaveny mechanismy a postupy (krizový plán) 

k ochraně pedagogů a k účinné prevenci a řešení takového chování, se kterými budou všichni 

žáci, pedagogové a zákonní zástupci seznámeni. 

 

Prevence: 

 Vedení školy vyjadřuje pedagogům podporu, oceňuje jejich práci, vytváří atmosféru 

důvěry 

  Škola má jasně stanovený způsob, jakým mají pedagogové podezření na šikanu své osoby 

nebo kolegy, nebo oznámení o šikaně podat, komu a jak s tím bude nakládáno. 

  Pedagog nastavuje a uplatňuje jasná pravidla ve třídě; na konflikt nebo nerespektování 

reaguje včas, pracuje s pravidly v chování a používá stanovené důsledky jejich 

nerespektování konzistentně; vyhýbá se řešení konfliktu a konfrontací ze strany žáka před 

celou třídou, usměrňuje řešení na individuální konzultaci; vyhýbá se konfrontačnímu tónu. 

 Pedagog posiluje zapojení žáků/studentů do výuky, dává jim na výběr, činí úkoly a výuku 

pro žáky/studenty zajímavými, propojuje výuku s běžným životem a potřebami žáků; jeho 

výklad a očekávání jsou pro žáky srozumitelné, odpovídají obtížnosti, kterou mohou 

zvládnout apod.  

  Očekává úspěch u všech žáků a podporuje je, dává žákům zpětnou vazbu k tomu, co 

udělali dobře, staví na silných stránkách žáků.  

  Nezpůsobuje ponížení nebo zesměšnění žáka před třídou; při hodnocení žáka zachovává 

jeho důstojnost. 

 Všímá si změn v náladě, emocích a v chování žáků a včas na ně reaguje.  

 Problémy neřeší sám, ale ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm, případně s 

vedením školy.  

  Všímá si prosociálního a kooperativního chování žáků a oceňuje je; podporuje kooperaci 

mezi žáky a prostředím, kde se každý žák cítí přijatý. 

 

 

 Specifika pro řešení šikany zaměřené na učitele  
Pro řešení šikany zaměřené na učitele platí doporučení uvedené  

u šikany. Dále je důležité respektovat tyto zásady:  

 Pedagog, který čelí šikaně ze strany žáků, je v dané situaci v pozici oběti, která by neměla 

zůstávat v situaci sama, ale měla by vyhledat pomoc ostatních. Nelze očekávat, že situaci, 

kterou lze klasifikovat jako šikanu, vyřeší pedagog v pozici oběti sám. Proto je zapotřebí, aby 

tuto skutečnost škola neočekávala a nevyžadovala. Naopak je zapotřebí, aby podporovala své 



pedagogy k vyhledání pomoci, zajistila bezpečí pro pedagoga a řešila vzniklou situaci se 

žáky, rodiči a ostatními pedagogy. 

  V případě bezprostředního ohrožení pedagoga žákem/žáky se pedagog řídí krizovým 

plánem školy. Pokud je tento plán nedostatečný, zajistí si pedagog pro sebe bezpečí (odejde 

ze třídy, přivolá si pomoc apod.) a požádá o spolupráci jiného kolegu nebo vedení školy pro 

zajištění dohledu ve třídě, případně izolaci agresora a zajištění bezpečí pro ostatní žáky ve 

třídě vyžaduje-li to situace.  

 Je zapotřebí, aby pedagog sám, jeho kolegové i vedení školy porozuměli tomu, že pedagog 

byl vystaven traumatickému zážitku. Tento zážitek může být bolestným i pro svědky (kolegy 

nebo žáky ve třídě). Je proto zapotřebí dovolit si čas na zpracování šoku, neobviňovat se, 

vyhledat si pro sebe sociální podporu od kolegů, přátel, rodiny, monitorovat u sebe znaky 

stresu, které se mohou objevit i později (např. problémy se spánkem, pozorností, úzkosti, 

zvýšená citlivost, nechuť k jídlu nebo naopak) a případně vyhledat pro sebe odbornou pomoc. 

 Šikana pedagoga bývá často spojena s šikanou mezi žáky. Škola zajistí posouzení sociálních 

vztahů ve třídě a na základě výsledků nastaví odpovídající řešení.  

 Pro třídu, ve které se šikana odehrávala, zajistí škola intervenční program k řešení šikany za 

účelem znovunastolení bezpečí ve třídě (jedná se o program selektivní nebo indikované 

primární prevence, nikoli všeobecné prevence).  

 Stejně jako u šikany mezi žáky i zde je potřeba, aby po takové situaci škola revidovala 

mechanismy a postupy (krizový plán), aby bylo zřejmé, jak zacházet s případnými podobnými 

situacemi v budoucnu.  

 V případě, že je pedagog nespokojený s řešením situace ze strany vedení školy, může se 

obrátit na příslušný inspektorát práce. 

 

 

9. Trestně-právní hledisko šikany 

 

1) 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.  

(2) Protiprávní jednání s prvky šikany může být kvalifikováno jako přestupek dle zákona 

číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

přestupcích“). Nejčastěji se bude jednat o přestupky proti občanskému soužití dle ustanovení 

§ 49 odst. 1 zákona o přestupcích (např. ublížení na cti, vyhrožování újmou na zdraví atd.). Za 

přestupek je odpovědná osoba starší 15 let. 

 (3) Závažnější forma šikany může vykazovat znaky skutkové podstaty například těchto 

trestných činů: proti zdraví: § 145 Těžké ublížení na zdraví; § 146 Ublížení na zdraví; proti 

svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství: § 171 Omezování 

osobní svobody; § 173 Loupež; § 175 Vydírání; § 177 Útisk; dále pak trestných činů proti 

lidské důstojnosti v sexuální oblasti: § 185 Znásilnění; § 186 Sexuální nátlak; § 187 Pohlavní 

zneužití; § 191 Šíření pornografie; § 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií; 

trestných činů proti majetku: § 205 Krádež; § 228 Poškození cizí věci; konečně se může 

jednat i o trestné činy narušující soužití lidí: § 353 Nebezpečné vyhrožování; § 354 

Nebezpečné pronásledování. 

 (4) Je-li šikana motivována důvody, jako jsou zdravotní postižení, etnicita, náboženství a 

podobně, a splňuje-li znaky podle příslušných níže uvedených ustanovení trestního zákoníku, 

lze v určitých případech uvažovat také o trestném činu hanobení národa, rasy, etnické nebo 

jiné skupiny osob, případně i podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování 

jejich práv a svobod (§ 355, resp. 356 trestního zákoníku). Takovýto motiv může rovněž u 



některých výše uvedených trestných činů podmiňovat užití přísnější klasifikace, tedy možnost 

udělení vyššího trestu.  

(5) 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) – např. dlouhodobě 

opakované pokusy kontaktovat všemi dostupnými prostředky oběť, která proto pociťuje 

důvodné obavy o život nebo zdraví své či svých blízkých; účast na sebevraždě (§ 144 

trestního zákoníku) – např. zaslání SMS oběti s úmyslem přimět ji k sebevraždě, kterou 

skutečně spáchá či se o ni pokusí; 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).  

 

(6) Trestní odpovědnost  

Ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví 

ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve 

znění pozdějších předpisů, je trestně odpovědnou osoba starší 15 let, která je dostatečně 

rozumově a mravně vyspělá. Pro účely zákona o soudnictví ve věcech mládeže se pak takový 

trestný čin označuje jako provinění. V případě jednání vykazujícího znaky trestného činu, 

kterého se dopustilo dítě mladší 15 let, se hovoří o činu jinak trestném. I když dítě mladší 15 

let není trestně odpovědné, mohou mu být dle tohoto zákona soudem pro mládež uložena 

opatření potřebná k jeho nápravě. Činu jinak trestného se může dopustit též mladistvý (osoba 

starší 15 a mladší 18 let, která je trestně odpovědná), který v době spáchání činu nedosáhl 

takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat protiprávnost činu nebo ovládnout 

své jednání.  

 

 

(7) 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 zmíněným orgánům 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). 14 

 V uvedených případech má každý povinnost vyjmenované jednání buď překazit, anebo o 

něm informovat státního zástupce nebo policejní orgán. V ostatních případech povinnost ze 

zákona sice nevznikla, ale to neznamená, že oznamovat nelze (nenásleduje sankce za 

neoznámení). Zároveň je však třeba mít na paměti, že úmyslně lživé obvinění jiného ze 

spáchání trestného činu může samo představovat trestný čin křivého obvinění (§ 345). 

Právnické osoby vykonávající činnost škol, jako poskytovatelé veřejné služby, by měly u 

každého protiprávního jednání spáchaného v jejich jurisdikci, které naplňuje znaky trestného 

činu, tyto skutečnosti oznamovat a to zejména proto, že příjemci jejich služeb jsou žáci, které 

ve většině případů nemohou svá práva účinně vymáhat a jsou proto odkázáni na pomoc 

druhých (viz odst. 3, bod 3).  

 

(8) Při oznamování a zjišťování informací je zapotřebí mít na paměti presumpci neviny, tedy 

dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti 

němuž se vede trestní řízení, hledět jako by byl vinen.  


