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KRIZOVÝ PLÁN PRO ŘEŠENÍ ŠIKANY / 

KYBERŠIKANY ZŠ A MŠ SALMOVA, BLANSKO 

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

zastrašovat žáka, učitele 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. 

V případě učitele jde o ublížení profesionální (neoprávněné nařčení ze 

sexuálního obtěžování nebo nespravedlivého hodnocení, ničení pověsti a 

reputace). Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání.  

 

Šikana -    psychická  

  -    fyzická 

            -    smíšená ( kombinace psychické a fyzické ) 

 

 

Při řešení – spolupráce: vedení školy, VP, ŠMP, školní psycholog, TU, PPP – 

OMP, Policie ČR, Oddělení sociálně právní ochrany MěÚ Blansko, rodiče                                                          

 

 

Postup: A. Šikana vůči žákovi či skupině žáků 

 

          1. Počáteční šikana ( se standardní formou ): 

- při podezření – oznámit ŠMP (spolupracuje se školním psychologem), 

VP, vedení školy 

- provést rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili: zjistit kdy a 

kde šikana probíhá, jakou formou, jak často a jak dlouho trvá 

- vyhledat vhodné svědky, individuální rozhovory s nimi 

- rozhovory s obětí (oběťmi) 

- zajistit ochranu obětem – izolovat oběť a agresora, kontaktovat rodiče, 

domluvit bezpečné příchody a odchody dítěte 

- !!!nepřípustná je konfrontace oběti s agresorem!!! 

- po shromáždění všech důkazů provést rozhovory s agresory, je možná 

i jejich vzájemná konfrontace 

- výchovná komise s rodiči agresorů (jednotlivě) 

- individuální schůzka s rodiči oběti 

 

          2. Pokročilá šikana (výbuch skupinového násilí vůči oběti = tzv. lynč): 

- bezprostřední záchrana oběti – izolace od agresorů, její umístění do 

chráněného prostředí s dohledem dospělé osoby, kontaktovat rodiče 
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- zabránit domluvě agresorů na křivé výpovědi – dohodnout se vedení 

školy, ŠMP, VP, dalších pedagogických pracovníků na spolupráci a 

postupu  

- informovat školní psycholožku, OMP – Mgr. Magdalenu Chytilovou, 

domluvit spolupráci a postup ( zajistí ŠMP ) 

- nahlásit Policii ČR ( zajistí vedení školy ) 

- informovat orgán sociálně právní ochrany dítěte ( zajistí vedení školy ) 

 

- v případě nutnosti (= negativní dopad šikanování na oběť ) – 

zprostředkovat rodičům i oběti péči školního psychologa, PPP, 

popřípadě dalších odborníků – klinický psycholog, psychoterapeut, 

psychiatr ( kontakty zajistí ŠMP, školní psycholog, VP ) 

 

Práce s celou třídou – na TH jsou žáci informováni o rizicích agresivního 

chování a o výchovných opatřeních 

                                  -  spolupráce se školní psycholožkou, PPP popřípadě 

jiných odborníků v případech traumat těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli 

 

Práce s agresorem (jeho náhled na celou situaci, motivy jeho chování, rodinné 

prostředí) – informovat o možnosti spolupráce se školní psycholožkou, péče 

v PPP nebo u jiných odborníků 

 

 

Přijatá opatření: 

- domluva TU + informace rodičům, výchovná komise 

- výchovná opatření: - napomenutí TU, důtka TU, důtka ŘŠ, snížená 

známka z chování 

- informování OSPOD / Policie ČR (u závažných případů) 

 

 

V případě nespokojenosti rodičů s postupy při řešení případů šikany mají 

možnost obrátit se na: - ředitele školy 

                                    - zřizovatele školy 

                                    - Českou školní inspekci 
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B. Šikana vůči učiteli: 

 

- oznámení ze strany učitele, jiných vyučujících, žáků – vedení školy, 

ŠMP, školnímu psychologovi, VP 

- provést individuální rozhovory s těmi, kteří na šikanování upozornili, 

vyhledat vhodné svědky šikany (individuální pohovory s nimi) 

- pohovory s agresorem/agresory po shromáždění všech důkazů (pokud 

se jedná o více agresorů je možná jejich vzájemná konfrontace) 

- zajistit odbornou pomoc pro šikanovaného pedagoga – školní 

psycholog, popřípadě pomoc u dalších odborníků  

- v případě bezprostředního ohrožení pedagoga – odejde ze třídy, 

přivolá si pomoc, požádá o spolupráci jiného kolegu nebo vedení školy 

pro zajištění dohledu nad třídou, případně izolaci agresora a zajištění 

bezpečnosti pro ostatní žáky ve třídě (vyžaduje-li to situace) 

- práce se třídou, kde se šikana odehrála – intervenční program k řešení 

šikany za účelem znovunastolení bezpečí ve třídě – školní psycholog, 

OMP, externí odborníci 

- pokud není pedagog spokojený s řešením situace ze strany vedení 

školy, může se obrátit na příslušný inspektorát práce 

 

 

 

 

 

KYBERŠIKANA  

Kyberšikana je forma agrese, která se uplatňuje s použitím informačních a 

komunikačních technologií (počítačů, tabletů, mobilních telefonů a dalších 

moderních komunikačních nástrojů). 

Za kyberšikanu považujeme, pokud je: 

- opakovaná 

- dlouhodobá 

- obětí vnímaná jako ubližující 

V případě kyberšikany může agresor provést útok kdykoli a kdekoli. Může 

probíhat v době školní výuky, o přestávkách, mimo školní vyučování, o 

víkendu, v libovolnou denní či noční dobu.  

Kyberšikanu často doprovází jiné druhy šikany, které se dějí v prostředí školy – 

proto se škola kyberšikanou zabývá vždy, když se o ní dozví (tedy nejenom, 
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pokud se děje na půdě školy), ale postih může udělit pouze tehdy, pokud se 

jedná o školní záležitost 

Kyberšikana může probíhat jako: 

- kyberšikana přímá – agresor útočí na oběť přímo 

- kyberšikana nepřímá – agresor k útoku využívá jinou osobu 

Mezi kyberšikanu řadíme: 

- dehonestování - ponižování, nadávání, urážení v on-line prostředí – např. 

publikování ponižujících videozáznamů nebo fotografií 

- vyhrožování, zastrašování a vydírání v on-line prostředí 

- očerňování v on-line prostředí – krádež identity, ztrapňování pomocí falešných 

profilů 

- zveřejňování cizích tajemství s cílem poškodit 

- vyloučení z virtuální komunity (např. celá třída má skupinu, do které nepozve 

jednoho žáka ze třídy) 

Prevence kyberšikany na škole: 

- školní řád – pravidla používání mobilů během školního vyučování  

- preventivní programy, besedy, interaktivní programy, workshopy 

- témata kyberšikany zahrnutá do výuky 

- informace na webových stránkách školy ohledně bezpečného používání 

internetu 

- vzdělávání pedagogů 

- podporování pozitivního využívání technologií (např. tablety ve výuce, power 

pointové prezentace atd.) 

1.Postup při řešení odhalení kyberšikany - pokud se kyberšikana STALA v 

době školní výuky nebo v rámci aktivit pořádaných školou 

1. podpořit oběť a zajistit bezpečí 

- zklidnění oběti – doporučit, aby ukončila komunikaci s pachatelem 

- zajistit, aby kyberšikana dále nepokračovala – odstranit závadný obsah z 

internetu, smazat videa/fotografie, blokovat agresora… může být ve spolupráci s 

rodiči 
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2. zajistit co nejvíce důkazních materiálů 

- před tím, než se to smaže – ULOŽIT, VYTISKNOUT, VYFOTIT… 

3. incident vždy vyšetřit 

- můžeme využít podpory externích institucí 

- zjistit kde incident probíhal, jak dlouho trval, kdo se do něj zapojil, jaký dopad 

měl na oběť, jakými technickými prostředky lze útok zastavit apod. 

4. informovat rodiče oběti i agresora 

- poučit rodiče, jaký bude postup řešení na úrovni školy 

5. Zkonzultovat řešení s dalšími institucemi – v případě potřeby 

- konzultace především trestů – zřizovatel, ČŠI 

6. Zvolit odpovídající opatření 

Dle závažnosti: ústní domluva, sdělení rodičů v žákovské knížce, výchovná 

komise, napomenutí TU, důtka TU, důtka ŘŠ, snížená známka z chování, 

informování OSPOD/ Policie ČR 

7. Realizovat preventivní opatření 

- třídnické hodiny 

- workshop na téma Bezpečné chování na internetu 

- další práce školní psycholožky s obětí 

- další práce školní psycholožky s agresorem 

- komunitní kruh 

- informace zasažených žáků i rodičů o výsledcích šetření a udělených trestech 

2.Postup při řešení odhalení kyberšikany - pokud se kyberšikana 

NESTALA v době školní výuky nebo v rámci aktivit pořádaných školou 

1. Podpořit oběť a zajistit bezpečí 

- zklidnění oběti – doporučit, aby ukončila komunikaci s pachatelem 

2. Incident vždy vyšetřit 

- můžeme využít podpory externích institucí 

- zjistit informace o tom, kterých tříd se kyberšikana týká, v těchto třídách ve 

spolupráci se školní psycholožkou provést sociometrii 
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3. Spolupracovat s rodiči 

- informovat, že daný případ nespadá do kompetence školy a doporučit jim další 

odborníky, např. právníky, policii (např. agresora mohou zažalovat za 

obtěžování), OSPOD a další organizace  

4. Realizovat preventivní opatření 

- třídnické hodiny – klima třídy 

NETRESTAT, POKUD SE KYBERŠIKANA NESTALA V DOBĚ ŠKOLNÍ 

VÝUKY ANI V RÁMCI AKTIVIT POŘÁDANÝCH ŠKOLOU 

 

 

 

Důležitá telefonní čísla a kontakty: 
 

Pedagogicko psychologická poradna Blansko – Mgr. Magdalena Chytilová                                                                                              

                                                                                (Okresní metodik prevence) 

                                                                                 tel.: 516 417 431 

Policie ČR (ÚO Blansko) – Mgr. Lenka Koryťáková 

                                              tel.: 974 631 207 

                                              724 178 337 

 

Oddělení sociálně právní ochrany MěÚ Blansko                                                          
Mgr. Kateřina Pinková – vedoucí oddělení                                  

tel.: 516 775 358  

       775 859 478 

 

 

 

 

Zpracovaný materiál je součástí MPP školy. 

 

Aktualizováno v souvislosti s vydáním Metodického pokynu ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. 

MSMT-21149/2016) 
 

Vypracovali: Ludmila Nováková  - ŠMP 

                       Tomáš Barták       - VP                             

 

Aktualizováno v Blansku dne 22.9. 2016                       

Aktualizováno v Blansku dne  3. 9. 2018                          Josef Škvařil 

                                                                                            ředitel školy 


