Základní škola, Školní 1803, Roudnice nad Labem
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PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ
Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, které ohrožuje základní výchovné
a vzdělávací cíle školy. V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků, který
je nezbytný pro harmonický rozvoj osobnosti a efektivní výuku.
Vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je
potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Je nutné se zaměřit na vytváření dobrých
vztahů uvnitř třídních kolektivů, zabývat se vztahy v třídních kolektivech ještě před vznikem
šikanování.
Na prevenci šikany i při řešení jednotlivých případů by měli spolupracovat pedagogičtí
pracovníci podle předem dohodnutých postupů.
Cílem programu proti šikanování je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a
spolupracující prostředí. Důležité je zaměřit se na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve
třídách, bez ohledu na to, zda tam k projevům šikany již došlo nebo ne.

Prevence a řešení šikany
1. Pro žáky je vyhotoven informační leták a umístěn na nástěnce, zaměřenou na
prevenci patologických jevů, doplněný o jméno a místo působení pracovníka
zabývající se prevencí šikany.
2. Každý pedagogický pracovník bude seznámen s metodickým pokynem s příklady
znaků šikanování. Nedílnou součástí tohoto materiálu je i seznam dostupné
literatury s tematikou šikany.
3. Ve škole budou umístěny dvě uzamykatelné schránky důvěry: na hlavním kříži chodby
a v přízemí přístavby. Tyto schránky budou pravidelně kontrolovány preventistou.
4. O tématu šikany budou třídní učitelé diskutovat se žáky při třídnických hodinách (dle
potřeby) a s rodiči na rodičovských schůzkách (alespoň 2x ročně). Rodiče budou
písemně požádání o pomoc při odhalování šikany.
5. Téma šikany bude také promítnuto na PC nebo na videu. Materiál bude zapůjčen
pracovníkem prevence.
6. Všichni pracovníci školy budou aktivně dodržovat rozvrh dozorů a budou provádět
dohled v těch prostorách, kde k šikanování již došlo nebo kde by k němu docházet
mohlo. Případných projevů šikany si budou všímat i nepedagogičtí pracovníci. Každý
projev šikany je nutno nahlásit tř. učiteli, pracovnici prevence či zástupci ředitelky
školy.
7. V případě vyskytnutí problému šikany budou třídní učitelé situaci konzultovat
s pracovníkem prevence Mgr. Ivanou Novákovou (1. stupeň) a Evou Richtrovou (2.
stupeň).
8. Přednášky s tematikou šikany budou využity dle nabídky specializovaných pracovišť.
9. V případě podezření na šikanu ve třídě doporučujeme využít dotazník (viz příloha).
10. Každý projev šikany musí být taktně řešen při zachování důvěrnosti informací, a to ve
spolupráci vedení školy, výchovného poradce, rodinou oběti i rodinou agresora.
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Postup řešení šikanování
A. Při vyšetřování počáteční šikany:
-

rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili a rozhovor s oběťmi šikany
nalezení vhodných svědků
individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli konfrontace
obětí s agresorem)
získání co nejvíce informací o vzniklém problému
zajištění ochrany obětem
rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi

B. Pokročilá šikana s neobvyklou formou (skupinové násilí):
-

překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti
domluva pedagogických pracovníků na postupu řešení
zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi
nahlášení policii
vlastní vyšetřování

V rámci první pomoci obětem je nutné při pokročilých brutálních a kriminálních
šikanách spolupracovat s dalšími institucemi a orgány:
Střediskem výchovné péče
Orgánem sociálně právní ochrany dítěte
Policií ČR

Potrestání agresorů
Pro potrestání agresorů bude využito těchto výchovných opatření dle závažnosti
šikany:
-

napomenutí třídního učitele a důtka třídního učitele
ředitelská důtka
Snížení známky z chování
převedení do jiné třídy
doporučení rodičům oběti i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení
střediska výchovné péče pro děti a mládež
v mimořádných případech lze doporučit dobrovolné umístění dítěte do
pobytového oddělení SVP, podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany
dítěte k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy
s následným umístěním v diagnostickém ústavu či vyrozumění policejního
orgánu, došlo-li k závažnějšímu případu šikanování.
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