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Projekt CZ.1.07/1.2.17/02.0035 

Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem 

prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami v těchto oblastech na základních a mateřských školách 

 

 

Šikana 
 

Co je šikana: 

 
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat 

jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem 

nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů 

nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování 

věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. 

Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé 

podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou 

spolužáků. (Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 28 275/2000 – 22  

k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení) 

 

 

Charakteristika šikany: 

 
• záměrnost jednání 

• nepoměr sil mezi agresorem a obětí (zpravidla vlastní fyzická síla, početní 

převaha agresorů; psychická převaha nad méně odolným jedincem) 

• samoúčelnost agrese, šikanujícímu nejde primárně o dosažení konkrétního cíle, 

zisku (sama agrese je původním a hlavním cílem šikany, protože je 

nejmarkantnějším stvrzením převahy útočníka, proto mu poskytuje 

nezastupitelné uspokojení) 

• její opakování  

 

 

Jak postupovat? 

 
• rozhovor s dítětem – pokud možno v klidu se pokusit zjistit co nejvíce informací 

• nejdůležitější je poskytnout dítěti podporu – jak v rodině, tak je možné využít 

služeb odborníka, tedy psychologa 

• řešit vše přímo ve škole 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zisk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Agrese
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Varovné znaky, jež mohou poukazovat na šikanu: 
 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. 

 Dítě se nechce jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). 

 Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti 

pozorovat strach. 

 Dítě ztrácí chuti k jídlu. 

 Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o 

dovoz či odvoz autem. 

 Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na 

svačinu). 

 Dítě 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. 

 Dítě se odmítá svěřit s tím, co je 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, možná 

projevuje i zlobu vůči rodičům. 

 Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat 

doma. 

 Dítě své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s 

teploměrem apod.) 

 Dítě se vyhýbá docházce do školy. 

 Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku. 

 

Na koho se obrátit? 
Přímo ve škole jsou tito odborníci: 

 

 

Metodik prevence - základní náplní jejich práce je řešit konfliktní situace ve 

škole, podporovat zdravé vztahy ve třídě a mezi spolužáky.  

 
Mgr. Anna Součková - pracoviště nám. 9. Května 

anna.souckova@zsbce.cz  
 

Mgr. Zdeněk Žáček - pracoviště Sušilova 

zacek.zs2@centrum.cz  

tel.: 516 802 355 
 

Mgr. Světlana Hrdličková - pracoviště Slovákova 

svetlanahrdlickova@seznam.cz  

tel.: 516 802 331  

 

Školní psycholog se zabývá prací jak s jednotlivcem, tak s třídním kolektivem.  

Mgr. Martina Dršková  - pracovna na ZŠ nám. 9. května 8 

email:martina.drskova@zsbce.cz   


