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PROČ TÉMA ŠIKANA?

 Jsme lidi, učitelé, pracujeme s dětmi a  nemělo 
by nám být jedno, co se děje kolem nás.

 Mnozí z nás vnímavě reagují na podněty z okolí, 
jiní některé věci nevnímají nebo je dokonce 
přehlížejí…neřeším, co se mě netýká.

 Předcházení, oznámení a řešení šikany je 
povinností každého pedagogického pracovníka 
(viz Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení 
šikanování)



VAROVNÉ SIGNÁLY - PŘÍMÉ
 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.



VAROVNÉ SIGNÁLY - NEPŘÍMÉ
 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.



1. STÁDIUM

 VYČLENĚNÍ OKRAJOVÝCH ČLENŮ KOLEKTIVU
drobné legrácky

blbé poznámky, pomluvy

nevšímání si  a odmítání oběti 

mírné psychické formy



2. STÁDIUM

UPEVNĚNÍ SOUDRŽNOSTI „SILNÉ SKUPINY“
 je-li ve skupině krize a pedagog to neřeší

outsider za všechno může

obět´slouží jako „ventil, hromosvod“

 skupina potřebuje nepřítele

 slabé fyzické násilí    

pokud někdo neřekne: DOST! →              



3. STÁDIUM

VYTVOŘENÍ JÁDRA AGRESORŮ
 systematické šikanování oběti (příprava)

agresor ovládá skupinu

 slušňáci mlčí, tzv. nebonzují, a tím umožňují 
bujení „choroby“



4. STÁDIUM
VĚTŠINA PŘIJÍMÁ NORMY AGRESORŮ
agresivní chování se stává normou 

 selhal „imunitní systém“ nemoc šikana bují

všichni se začínají chovat krutě, účastní se 
týrání (navenek to není poznat)

 radost z utrpení oběti



5. STÁDIUM
 TOTALITA, DOKONALÁ ŠIKANA
ke způsobení bolesti využívají vše (znalosti, 

věci, city, tělo) 

otroci x otrokáři

brutalita je normální

není pocit viny

 slušňáci přihlížejí, zapojují se



POZOR NA:

Šikana mezi děvčaty – psychická

Agresor je sociometrická hvězda třídy – školy

Chování zaměnitelné s šikanou

Šikana učitelů

Šikana v mateřských školách



PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠIKANY
 v situaci kdy k šikaně ještě nedošlo
 provádí všichni učitelé a pedagogičtí pracovníci školy, zejména TU
 informovat rodiče a žáky o tom co je šikana a jak při jejím objevení 

postupovat (viz letáčky – příloha 1)
 pěstovat v žácích zdravé sebevědomí, samostatnost
 vytvářet ve škole a třídě pocit bezpečí (mít jasná pravidla chování 

dětí k sobě navzájem a dbát na jejich dodržování)
 podporovat kamarádské vztahy mezi dětmi
 omezit nudu ve škole
 pravidelné setkávání třídy „komunitní kruh“
 všímat si varovných signálů a své podezření  konzultovat 

s pracovníky ŠPP

1.



2. sekundární (v situaci, kdy máme na šikanu podezření)
provádí pracovníci ŠPP

 šetření (zorientování se v situaci, zajištění svědků, 
rozpoznání oběti a agresorů)

diagnostika (určení, o které stádium se jedná, z toho 
vychází volba dalšího postupu)

náprava (pohovor s agresory, potrestání, práce 
s postiženým kolektivem)

kontrola (je třeba zůstat v kontaktu s obětí a kontrolovat, 
jestli byla opatření účinná)

PREVENCE ŠIKANY

2.



ŘEŠENÍ ŠIKANY

 Co dělat v případě, že mám podezření z šikany a co se 
bude dít dál?

 Upozornit třídního učitele - mnohdy stačí přiměřená 
reakce na situaci

 Podle stavu a závažnosti situace oznámit ŠPP 
(psycholog, metodik prevence), kteří šikanu vyšetří a 
budou jednat ve spolupráci s TU, vedením školy a s 
vyučujícími se                                  – svědky

- obětí 

- agresory

- rodiči agresorů



OSOBNOST AGRESORA
 Existují typičtí agresoři, nicméně agresorem se může stát každé dítě (zejména při 

pokročilé šikaně)

 Typ hrubý, impulsivní (kázeňské problémy, narušený vztah k autoritě)

Šikanuje tvrdě, používá fyzické násilí, zastrašuje

 Typ slušný, kultivovaný (pedagogy často oblíbený)

Šikanuje rafinovaně, skrytě, někdy prostřednictvím jiných (stojí v pozadí, nešpiní si ruce)

 Typ srandista (optimistický, výmluvný, často v kolektivu oblíbený)

šikanuje pro pobavení sebe i ostatních, vypichuje humorné stránky šikany

 Někdy může být agresor zároveň obětí jiné šikany. Dokazuje ostatním, že je silný a 
způsob jak se vyrovnat s vlastním ponížením.



OSOBNOST OBĚTI
 Ten kdo chce šikanovat, si svoji oběť vždycky najde. Existují 

typické oběti (učitelé často říkají, může si za to tak trošku sám, 
tím vlastně označují typickou oběť). Nicméně obětí se může 
stát každé dítě.

 Oběti obvykle nějak vybočují, jsou nápadné, neobvyklé, 
nějakým způsobem odlišné:

 1) Fyzická odlišnost: děti tělesně slabé, handicapované, 
obézní…

 2) Socio-ekonomická odlišnost: děti ze sociálně slabých rodin 
(nemají věci jako ostatní) děti z bohatých rodin (závist)



OSOBNOST OBĚTI

 3) Děti v kolektivu nové: nový žák

 4) Psychická odlišnost:  

 neurotické děti (plaché, tiché, ustrašené, v kolektivu izolované, 
zranitelné sebemenší kritikou, nízká sebedůvěra) 

 snížená nebo nadprůměrná inteligence,

 děti s nízkou sociální inteligencí (chtějí získat kamarády, ale 
neumí to, dělají to nevhodným způsobem, provokují, nemají cit 
pro to, které chování je vhodné a které ne, podbízí se učiteli, 
nejsou solidární s ostatními, dávají příliš najevo svou inteligenci 
atd.)



DĚKUJEME ZA POZORNOST
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