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Cíl programu 
Vytvořit ve škole bezpečné respektující a spolupracující prostředí, zaměřit se na 
oblast komunikace a vztahy mezi žáky ve třídách, ať už k projevům šikany došlo či 
ne.  
Hlavní součástí programu je KRIZOVÝ PLÁN , který minimalizuje škody v případě, že 
k šikanování ve škole dojde. Jsou zpracovány 2 typy scénářů. 

1. Zahrnuje situace, které škola zvládne řešit sama, postupy pro počáteční stadia   
    šikanování nebo řešení zárodečného stadia šikanování. 
2. Škola potřebuje pomoc zvenku a je nezbytná součinnost se specializovanými  
    institucemi a policií (řešení případů pokročilé a nestandardní šikany). 

S krizovým plánem jsou vždy na začátku školního roku prokazatelně (tzn. podpisem) 
seznámení žáci a zákonní zástupci. Žáci obdrželi letáčky s radami pro rodiče na 
téma šikana. 
 
Organizace a řízení školy 
Otázka prevence šikany a její minimalizace úzce souvisí s dobrou komunikací mezi 
jednotlivými pracovníky školy. Organizace chodu školy musí umožňovat častou a 
pružnou komunikaci o problémových jevech.  
 
Komunikace 

• pravidelně na poradě je jedním z bodů otázka šikany, poznatky a postřehy 
pracovníků 

• průběžně – kdokoli z pracovníků si všimne nezdravých vztahů, sdělí to 
třídnímu učiteli 

• dotahování – po vyřešení případu shrnout výsledky 
 
Složení realiza čního týmu 
třídní učitel, metodik prevence, výchovná poradkyně, vedení školy 
 
Vytipování rizikových míst, jejich pr ůběžné sledování a p řijetí opat ření ke 
snížení rizik 
WC, zavřené dveře tříd během přestávky, chodby „za rohem“ nebo šatny 
 
Vzdělávání pedagogických pracovník ů 
Učitelé se průběžně zúčastňují projektů, týkajících se šikany. Pracovníci znají 
důležitost prevence i postupy řešení při zjištění problému. Pracovníci školy vědí, jak 
vypadají příznaky nezdravých sociálních vztahů a vědí, jak  na ně reagovat. 
Budování týmu pro celý sbor (Den učitelů, závěr školního roku, Vánoce, odborně 
tematické exkurze). 
 
Preventivn ě výchovná činnost žák ů 
S třídními kolektivy se pracuje na rozvoji pozitivních mezilidských vztahů, za který 
odpovídá především třídní učitel. Žáci vědí, co je a co není šikana, a jak se zachovat, 
když se v jejich v blízkosti objeví. 
 



Spolupráce s rodi či 
Škola se snaží systémově spolupracovat s rodiči. Vzájemné informování, spolupráce 
při řešení problémů, konzultační dny, dny otevřených dveří, školská rada, letáčky pro 
rodiče a zapojení rodičů do akcí školy. 
 
 
 
Školní poradenské služby 
Poradenské služby poskytuje školní poradenské pracoviště (vedení, metodik 
prevence, výchovná poradkyně, psycholožka, speciální pedagožka). 
Spolupráce se specializovanými zařízeními: 

• Pedagogicko psychologická poradna 
• Dětský diagnostický ústav 
• OSPOD 
• Linka důvěry 
• Městská policie a Policie ČR 

 
 
Prevence ve výuce 
Všichni učitelé vnímají důležitost vytváření bezpečného prostředí, kromě práce ve 
svém předmětu se soustředí na rozvoj pozitivních vztahů. Umožňují rozvoj 
spolupráce i zpětnou vazbu. Šikana je součástí předmětu výchova ke zdraví i 
občanské výchovy. Žáci by měli znát a umět pracovat v komunitním kruhu, při 
skupinové práci. Vyjadřovat se slušně a otevřeně při zpětné vazbě.  
 
Prevence ve školním život ě mimo vyu čování 
Jedná se především o prevenci o přestávkách. Dozory musí se zvýšenou intenzitou 
sledovat riziková místa.  
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