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Šikana ve škole 

• Rizikový projev chování 
 
• Kompetence školního metodika prevence rizikového 

chování 
 
• Zodpovědnost ředitele školy za realizaci preventivních 

opatření 
 

• Informovanost žáků/ studentů/ zákonných zástupců/ 
pedagogů, předávání údajů podstatných pro jejich 
bezpečnost 

 
 



Spolupráce s pedagogicko-
psychologickou poradnou 

• Konzultace s pedagogy o třídě (   historie, hierarchie, dynamika ), upřesnění 
cíle a časového harmonogramu intervence ( co lze zvládnout ), nahlédnutí do 
dokumentace školy ( rozhovory se žáky, s pedagogy, zákonnými zástupci ), 
stanovení limitů školy v případě potvrzení šikany 

• Testování atmosféry a vztahů ( standardní, screeningové dotazníky ), 
diagnostika 

• Přímá práce se třídou v komunitním kruhu ( s vnímáním skupinové dynamiky, 
emocí, spontaneity žáků, norem apod.).  

• Seznámení třídy s hodnocením situace, s nápravným opatřením  ( PPP,  školy). 
• Konzultace s pedagogy-formulace závěrů a navrhovaných opatření  
• Individuální konzultace s některými žáky, zákonnými zástupci 
• Zpráva z intervence ( okolnosti i., průběh i., závěr, doporučení) 
• Informování zákonných zástupců žáků o intervenci ( čtením zprávy – TU,  

mimořádná třídní schůzka, konzultace v PPP )a nápravě 
• Monitorování situace ( třídní učitel, další pedagogové, školní poradenské 

pracoviště) 
 

 



Dokumentace školy 

• Záznamy rozhovorů se svědky události 

• Záznam rozhovoru s obětí události a zákonným 
zástupcem oběti 

• Záznam z jednání se žákem rizikově se chovajícím 
a jeho ZZ. Individuální výchovný program v rámci 
řešení rizikového chování, tzv. IVýP, dle 
Metodického doporučení MŠMT č.j. 43 301/2013.  

• Zpráva z intervence 

• Preventivní program školy. Krizový plán školy. 



Profesionální zázemí školy 

• Školní metodici prevence rizikového chování, s osvědčením 
specialisty (250hod.akreditované vzdělávání ), se snížením 
týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti (doposud 
legislativně nepodpořeno ): 

- komunikují s PPP ( formulují zakázku, připravují materiálně 
technické zázemí, předávají dokumentaci, zúčastňují se 
terapeutického programu se třídou ) 
-monitorují situaci po intervenci ( rozhovory se žáky, 
zákonnými zástupci, aj. ) 
-hodnotí situaci s PPP, školním poradenským pracovištěm, 
informují ředitele školy 
-podporují třídního učitele při tvorbě programu pro třídu, s 
cílem bezpečného prostředí  



Riziko šikany lze minimalizovat… 

• Třídnickými  hodinami ( nutná odborná 
příprava TU ) 

• Seznamovacími pobyty ( svépomocí, 
kontraktem s jiným odborným pracovištěm) 

• Mimovýukovými akcemi s prvky herních 
aktivit     ( podpora pravidel, komunikace, 
spolupráce, důvěry apod.) 

• Budováním profesionálního zázemí ( ŠMP jako 
specialistů pro prevenci RCH, ŠPP, TU ) 

 



   Děkuji za pozornost . 
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