Prevence a řešení šikanování mezi žáky ve škole
Vážení rodiče,
Vzhledem k tomu, že patologické jevy se mohou objevit na každé škole, máme tu pro vás
několik rad. Týkají se dvou nejnebezpečnějších situací, do kterých se může dostat i vaše dítě:
šikany a nelegálních drog. Abychom předešli nejhoršímu, dejte si, prosím, pozor, jestli váš
potomek neprojevuje některé z níže uvedených příznaků:
Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která 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. Na rozdíl od jiných druhů násilí
je šikana zvlášť zákeřná, protože často zůstává dlouho skrytá. Tak i při relativně malé
intenzitě šikany může u jejích obětí docházet k závažným psychickým traumatům
s dlouhodobými následky a k postupné deformaci vztahů v kolektivu.
Charakteristika šikanování
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,
případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích
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, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování.
Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i
prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky
pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod.
Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či
žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště
v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví
oběti.
Projevy šikanování
Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany
patří:
• Verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i kyberšikana,
děje se pomocí ICT technologií).
• Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti).
• Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní
příkazy apod.).
Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v
některých opravdu závažných případech může nabýt i rysy organizovaného zločinu.

Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování
1. Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.:
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Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády.
Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními.
O 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.
(Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť
přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!)

2. Přímé znaky šikanování mohou být např.:
¾ Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování,
hrubé žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák
konkrétní přezdívkou nebo "legrací" zranitelný.
¾ Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným,
nebo pohrdavým tónem.
¾ Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil.
¾ Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným
tónem, a skutečnost, že se jim podřizuje.
¾ Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich.
¾ Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je
nápadné, že je oběť neoplácí.
¾ Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout.
1. Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto
možných příznaků šikanování:
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Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod.
Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
Nechuť 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. Ztráta 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).
Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"
Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.

¾ Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné
sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
¾ Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že
je ztratilo), případně doma krade peníze.
¾ Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
¾ Dítě je neobvykle, nečekaně agresívní k sourozencům nebo jiným dětem, možná
projevuje i zlobu vůči rodičům.
¾ 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.)
¾ Dítě se vyhýbá docházce do školy.
¾ Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

Co tedy dělat:
- Zjistěte od dítěte dopodrobna, co se stalo, kdy se to stalo a kde.
Vyptejte se, kdo všechno byl situaci přítomen. Je důležité, aby
rozhovor s dítětem probíhal v atmosféře důvěry a podpory.
- Poskytněte dítěti veškerou ochranu /např. při cestě do školy a ze
školy i za cenu, že se budete uvolňovat z práce, viz dále šikana a
paragrafy/.
- Poskytněte dítěti dostatek péče, více s ním komunikujte, věnujte
se mu ve volném čase, odjeďte na chatu, chalupu či
k prarodičům.
- Nemáte-li jistotu, že dítě nebude ohroženo během pobytu ve
škole, ponechejte dítě doma, ale pozor – zvažte, zda v jeho
situaci může být samo.
- Znovu ubezpečujte dítě, že udělalo dobře, že vám vše sdělilo,
mluvte s ním více než dříve.
- Zhodnoťte a to velice kriticky, co mohlo vyvolat stav, který
skončil šikanou. Neobviňujte pouze školu, nastavte si „zrcadlo
pravdy“. Neomlouvejte sebe, ani své dítě. Se svým zjištěním se
v první fázi dítěti nesvěřujte, ale připravujte nápravu.
- Hledejte, jak dítěti pomoci prostřednictvím příslušného
odborníka.
Jak postupovat ve vztahu ke škole?
Zjistíte-li, že vaše dítě je ve škole šikanováno /nejlépe víte-li to nejen
od vašeho dítěte, ale i hodnověrných svědků, které nebudete v první
fázi jmenovat/, navštivte školu a to oba rodiče, nebo jeden rodič a
někdo, kdo vás může podpořit. Každý má právo vzít si k úřednímu

jednání další osobu. Podle vašeho zjištění rozhodněte, zda budete
informovat třídního učitele, školního metodika prevence nebo rovnou
ředitele školy. Předejte informace, které máte k dispozici a žádejte
odpověď, zda je škola schopna poskytnout kvalifikovanou odbornou
pomoc.
Nebojte se přijít za školním metodikem prevence, za výchovnou
poradkyní nebo za vedením školy. Nemusíte se bát,
že bychom vás vyhodili nebo snad bagatelizovali problémy.
Spolupráce školy s rodiči je v takových případech automatická.
Přejeme vám však, aby se nic takového u vás doma ani u nás ve škole
neobjevilo.

