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Doplnění minimálně preventivní program mateřské školy Krupá 

 
 

Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán 

školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Směrnice vychází 

z metodického pokynu MŠMT č.j. 22294/2013-1 „Metodický pokyn Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních“ 

 (závazný jen pro školy zřizované MŠMT).  

 

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese), která ohrožuje naplňování zásad 

a cílů vzdělávání ve škole a školském zařízení (dále jen „škola“).  

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, se kterými 

se setkáváme ve školním prostředí, 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. 

Vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných stádiích více či méně vyskytuje téměř v každé 

škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je třeba klást na budování 

otevřených, kamarádských a bezpečných vztahů mezi žáky ve třídě a samozřejmě i mezi 

všemi členy společenství školy. Je důležité, aby pedagogové uměli rozpoznat a řešit počáteční 

stadia šikanování. V případě rozvinutí pokročilé šikany je nutná spolupráce školy s odborníky 

ze specializovaných zařízení (podrobněji viz kapitolu II., čl. 7.4.). Zajištění ochrany dětí před 

šikanou vyžaduje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky 

šikanování, neboť běžné pedagogické postupy selhávají.  

 

 

Vymezení fenoménu školního šikanování, povinnost školy chránit děti před šikanou a 

východisko pro účinné řešení šikany. 

 

Čl. 1 

Vnější charakteristika šikanování 

 

(1) 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 např. v podobě bití, vydírání, loupeží, 

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

Šikana se projevuje  

i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou 

skupinou spolužáků. Rovněž se může realizovat prostřednictvím elektronické komunikace, 

jedná se o tzv. kyberšikanu.  

 

(2) Kyberšikana je jednou z forem psychické šikany. Je to zneužití ICT (informačních a 

komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů 
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a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně 

jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo 

útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její závažnost (podrobněji viz metodické 

doporučení). 

 

(3) Důležité znaky šikanování: záměrnost, cílenost, opakování (není podmínkou), nepoměr 

sil, bezmocnost oběti, nepříjemnost útoku, samoúčelnost agrese. 

 

(4) Za šikanování se nepovažuje škádlení a agrese, která nemá znaky šikanování (opakování, 

záměrnost atd.). Například, když se tzv. „poperou“ dva přibližně stejně silní žáci kvůli dívce, 

která se jim oběma líbí, nejde o šikanování, protože tu chybí nepoměr sil, kdy oběť se neumí 

nebo z různých příčin nemůže bránit (podrobněji viz metodické doporučení). 

 

(5)  

a) Kyberšikanou není oprávněná kritika na internetu bez zlého úmyslu, bez nadávek a 

ponižování. Termínem kyberšikana neoznačujeme rovněž vzájemné internetové psychické 

násilí a ani věcný konflikt (i opakovaný) mezi rovnocennými partnery.  

 

b) Od kyberšikany je potřeba odlišovat příbuzné fenomény, které jsou často s kyberšikanou 

provázány nebo se s ní částečně překrývají, nicméně samy o sobě označují jiný typ násilného 

chování. Patří mezi ně například happy slapping, sexting, hoax, spam, cyberstalking, flaming, 

phising (podrobněji viz metodické doporučení, příloha č. 7 - Kyberšikana). 

 

 

Čl. 2 

Projevy šikanování 

 

(1) Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany 

podle typu agrese – typu nebo prostředku týrání patří:  

• fyzická agrese, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti); 

• verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je  

i kyberšikana, děje se pomocí informačních a komunikačních technologií); 

• smíšená šikana, kombinace psychické a fyzické šikany (násilné  

a manipulativní příkazy apod.). 

 

(2) Podstatnou vlastností šikany je skrytost. Ta je dána tím, že často odhalení zejména 

pokročilé šikany brání z rozličných důvodů a pohnutek všichni účastníci vyšetřování včetně 

oběti. Z tohoto důvodů je důležité umět rozpoznat přímé  

a nepřímé signály šikany. 

 

(3) Při vlastní diagnostice šikany je třeba zkoumat tento fenomén ze tří praktických pohledů - 

jako nemocné chování, závislost a poruchu vztahů ve skupině (podrobné informace viz 

metodické doporučení).  

 

 

Čl. 3  

Odpovědnost školy chránit děti před šikanou 

 

(1) Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením  

§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 



vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy  

a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků  

a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky 

pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických 

jevů). Z tohoto důvodu pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předchází, jeho projevy 

neprodleně řeší a každé jeho oběti poskytne okamžitou pomoc.  

 

(2) Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech: 

• dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku 

nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. Trestní oznámení je možné podat 

také na státní zastupitelství; 

• dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo poskytování 

školských služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci jak 

žáka, který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí. Tato povinnost vyplývá ze 

školského zákona (§ 21 odst. 2 školského zákona, dle něhož mají zákonní zástupci dětí 

a nezletilých žáků právo mj. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte či 

žáka a právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí 

jejich vzdělávání). Skutečnost, že dítě někoho šikanovalo nebo bylo šikanováno, lze 

chápat jako významnou skutečnost, která v průběhu vzdělávání nastala; 

• škola ohlašuje orgánu sociálně právní ochrany dětí takové skutečnosti, které 

nasvědčují tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný nebo 

proto, že se ohrožuje svým chováním samo  

(viz § 6, 7 a 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů); 

• v případě šikany se jedná o všechny případy, které škola oznámila policejnímu orgánu 

nebo státnímu zástupci a dále případy, které výše uvedeným nebyly oznámeny i 

přesto, že se stalo něco závažného, protože nebyl zákonný důvod. 

 

(3) Z hlediska zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„TZ“), může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění (dále 

jen „trestných činů“). Proviněním se rozumí trestný čin spáchaný mladistvým - § 6 zákona č. 

218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a 

o změně některých zákonů (zákon  

o soudnictví ve věcech mládeže): 

vydírání § 175 TZ, omezování osobní svobody § 171 TZ, zbavení osobní svobody  

§ 170 TZ, útisku § 177 TZ, těžkého ublížení na zdraví podle § 145, ublížení na zdraví §146 

TZ, § 146a TZ, vraždy § 140 TZ, loupeže § 173 TZ, krádeže § 205 TZ, násilí proti skupině 

obyvatelů a proti jednotlivci § 352 TZ, poškození cizí věci  

§ 228 TZ, znásilnění § 185 TZ, kuplířství § 189 TZ, pohlavního zneužití § 187 TZ, apod. + 

nebezpečné vyhrožování § 353 TZ, nebezpečné pronásledování § 354 TZ, mučení a jiného 

nelidského a krutého zacházení § 149 TZ. 

 

(4) Trestné činy ve vztahu ke kyberšikaně ( tento jev se v MŠ nevyskytuje) 

Kyberšikana obdobně jako školní šikana sice není sama o sobě trestným činem ani 

přestupkem, ale její projevy mohou naplňovat skutkovou podstatu např. těchto trestných činů:  

• nebezpečné pronásledování (stalking, § 354 TZ) – např. dlouhodobě opakované 

pokusy kontaktovat všemi dostupnými prostředky oběť, která proto pociťuje 

důvodné obavy o život nebo zdraví své či svých blízkých; 

• účast na sebevraždě (§ 144 TZ) – např. zaslání SMS oběti s úmyslem vyvolat u ní 

rozhodnutí k sebevraždě; 



• porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 TZ) – např. „odposlech“ 

odesílaného e-mailu;      

• porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí  

(§ 183 TZ),  např. zveřejnění fotografií z telefonu oběti; 

• pomluva (§ 184 TZ) – např. vytvoření webových stránek zesměšňujících oběť. 

 

(5) Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme  

v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně 

nepřekažení trestného činu (§ 367 TZ). V úvahu přicházejí i další trestné činy jako např. 

nadržování (§ 366 TZ) či schvalování trestného činu (§365 TZ),  

v krajním případě i podněcování (§ 364 TZ).  

 

 

Čl. 8 

Ochrana dětí před šikanou v předškolním vzdělávání  - program 

 

(1) Empirické zkušenosti potvrzují, že trápení se šikanou mají děti už v mateřské škole (dále 

jen „MŠ“). Vyskytují se tam prvky šikany a spíše zárodečná stadia tohoto destruktivního 

fenoménu. Nicméně skrytá a neléčená počáteční šikana působí i zde velké škody a trápení, 

které zasáhnou děti, rodiče i pedagogy. 

 

(2) Minimální požadavky na ochranu dětí před šikanou platí i zde. Po odborném  

a bezpečném rozkrytí šikany pedagog zvolí vhodný způsob nápravy. Lze uvažovat podle 

situace o několika metodách, které je dobré společně kombinovat: 

a) Rozhovor s dítětem, které ubližuje. Využijeme opatření, která v MŠ fungují. Například 

srozumitelně sdělíme dítěti, že porušilo stanovená pravidla. Samozřejmě, jakmile je to 

možné oceníme jeho zlepšení. 

b) Zavedení ochranného režimu oběti. V počátku pro jistotu nastavíme přísnější dozor. 

V některých komplikovanějších případech oběť a útočníka v rámci možností od sebe 

oddělíme. Není vhodné konfrontovat agresora s obětí. 

c) Práce se skupinou. Praktikujeme činnosti v němž děti získávají žádoucí vzory chování 

a zároveň se mohou „dotknout“ pocitů toho, komu je ubližováno. Vhodné jsou 

činnosti podporující spolupráci, při nichž nejsou vítězové a poražení. Využít se dají 

rovněž pohádky či příběhy a jejich dramatizace. 

d) Rozhovor s rodiči dítěte – agresora. Mluvíme s nimi, až tehdy když je situace 

zmapovaná. Důležitá je maximální snaha získat je pro spolupráci. Nejbezpečnější je, 

když rozhovor provede pracovník MŠ. Rozhovor rodičů oběti s rodiči agresora je 

velmi rizikový.   

e) Spolupráce s Ped. ps. poradnou  

f) Využití literárních textů 

g) Využití příkladů ze života, využití zkušenosti dětí 

 

 

Příloha: 

 

Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

• žák je  často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády;  

• při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními;  

• při 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. 

POZN: (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť 

konflikty v době adaptace nových žáků nejsou vzácností!) 

 

 

Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných signálů šikanování: 

• 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;  

• nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá 

odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat i 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;  

• dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad;   

• zmínky o možné sebevraždě;  

• odmítá svěřit se s tím, co ho 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;  

• své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace  

s teploměrem apod.); 

• dítě se vyhýbá docházce do školy;  

• dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Školní šikanování je nemoc skupinové demokracie a má svůj zákonitý vnitřní vývoj.                                                                              

První stadium se v podstatě odehrává v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený 

nebo nevlivný, na jehož úkor je se dělají „legrácky“. Pak to ale jde dál, skupina si 

najde jakéhosi „otloukánka“. Třetí stadium je už klíčové, kdy se vydělí jádro útočníků 

a systematicky začne šikanovat nejvhodnější oběti. Do této chvíle lze věci jasně řešit. 

Následně ale dojde k bodu zlomu, kdy se šikanování stane nepsaným zákonem i pro 

opravdu slušné děti a celá skupina se stává krutou. V pátém stadiu – totalitě – se stane 

šikanování skupinovým programem. 

 

Při zjištění jakékoliv šikany, je zřízen zápis s rodiči, který je podepsán. Pokud rodiče 

nepodepíší zápis je jin následně doručen doporučeně poštou a je považován za podepsaný a 

MŠ následně nahlásí situaci na OSPOD. 

 

 

Praha 1.9.2018                                                         Horáčková Růžena 

                                                                                   Ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


