
Vybrané body z Metodického pokynu ministryně školství mládeže 

a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských 

zařízeních (září 2016) 
 

 

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování  
DOPIS PRO RODIČE 

 

Vážení rodiče,  

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní 

inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti 

výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování 

silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem 

jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás 

pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření 

či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás 

obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Využít 

lze také naši e-schránku důvěry, která je k dispozici na webových stránkách školy. 

Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně 

řešit.   

Obraťte se na třídního učitele, školního metodika prevence – Ing., Bc. J. Moosovou 

(317721697, 317723545, jitka.moosova@zsjiraskova.cz), výchovného poradce – Mgr. I. 

Mlákovou (317721697), školního psychologa – PhDr. A. Balatovou (775306838), ředitele 

školy – Mgr. M. Práškovou (317721697). Využít lze také email školy – 

zsjiraskova@seznam.cz, schrankaduvery@zsjiraskova.cz,  email jmenovaných 

pracovníků, které jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo pokud se jedná o 

anonymní podání lze stížnost, podnět vhodit do schránky důvěry v 1. patře – pravá část 

budovy nebo napsat  

na: schrankaduvery@zsjiraskova.cz 

 

 

Děkujeme za Vaši podporu. 

 

S přátelským pozdravem, pedagogický sbor ZŠ Benešov, Jiráskova 888 

 

Zdroj: Kolář, 2011 
 

 www.zsjiraskova.cz – agenda školy – metodik preventista 

Jitka Moosová, jitka.moosova@zsjiraskova.cz 

tel.: 317 721 697 

konzultační hodiny (1. patro, vpravo dveře č. 30) 

Středa 7:00 - 7:30  

Čtvrtek 15:30 - 17:00  

jiné dny po domluvě 
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Tým, který řeší problematiku šikany: 

Ředitelka školy – Mgr. Milena Prášková, zsjiraskova@seznam.cz 

Metodik prevence – J. Moosová, jitka.moosova@zsjiraskova.cz 

Výchovný poradce – Mgr. Iva Mláková 

Školní psycholožka – PhDr. Anna Balatová 

Učitelé 1. st. Mgr. Jaroslava Klusoňová 

                     Mgr. Ilona Šedivá 

Učitelé 2. st. – Mgr. Eva Marešová 

Třídní učitelé 

 

 

 

Vnější odborníci:  

PPP Benešov 

MÚ – OSPOD Benešov 

 

Zákonní zástupci žáků by si měli všímat především těchto možných signálů 

šikanování:  
;  

 

 

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

 

ty, prosí o 

odvoz autem;  

 

 

 

bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad;  

 

 

je ztratilo), případně doma krade peníze;  

 

zlobu vůči rodičům;  

doma;  

 

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

apod.);  

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní postup v řešení šikany (čl. 4) 

 

Preventivní opatření školy směřují k minimalizaci rizika výskytu šikany. Škola ale musí být 

připravena i na situaci, kdy se přes všechna opatření šikana objeví. Metodický pokyn uvádí 

základní pravidla v šetření a řešení šikany. Podrobnější informace k tématu včetně 

konkrétních příkladů řešení šikany lze nalézt v odborné literatuře a na webových odkazech viz  

(1) Účinná intervence vyžaduje od toho, kdo ji poskytuje, zkušenosti s fungováním skupinové 

dynamiky a vedením rozhovoru. Je důležité, aby škola disponovala pracovníky, kteří si tyto 

kompetence rozšířili dalším vzděláním  

(2) Školní šikanování má svůj zákonitý vnitřní vývoj. První stadium se v podstatě odehrává 

v jakékoli skupině. Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy jde o odmítání, 

nekomunikaci, pomluvy, intriky vůči některému, zpravidla neoblíbenému a nejméně 

vlivnému členu skupiny. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko 

dalšího negativního vývoje. V dalším stadiu dochází ke stupňování manipulací, objevuje se 

zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese a ostrakizovaný žák slouží pro odreagování napětí 

skupiny. Třetí stadium je už klíčové, kdy se vydělí jádro útočníků a systematicky začne 

šikanovat nejvhodnější oběti. Následně ale dojde k bodu zlomu, kdy se šikanování stane 

nepsaným zákonem a celá skupina se stává krutou. V pátém stadiu se šikanování stane 

skupinovým programem  

(3) Pro volbu způsobu šetření a řešení šikany je zásadní vyhodnocení závažnosti situace. 

Škola musí nejprve posoudit a odhadnout závažnost šikany. Existuje zásadní rozdíl ve 

vyšetřování a řešení počátečních a pokročilých stadií šikany.  

(4) Po vyhodnocení závažnosti situace a dále v průběhu celého šetření škola musí zvažovat, 

zda je sama kompetentní šikanu šetřit a řešit nebo zdali požádá o pomoc zvenčí (např. 

pedagogicko-psychologickou poradnu, středisko výchovné péče, neziskovou organizaci).  

(5) Pedagogové, především školou pověřený a vyškolený pedagog pro prevenci a řešení 

šikany (např. školní metodik prevence), by měli zvládnout počáteční šikanu, tj. první, druhé 

a někdy i třetí stadium, kdy ještě nalezneme vhodné svědky a žáky ochotné spolupracovat na 

změně, a kdy ještě ubližování slabším není řízeno jádrem agresorů. V případě potřeby se 

škola obrací na externí odborníky.  
 
Tabulka: Klasifikace scénářů pomoci podle cíle léčby, stadia a formy 
šikanování (Kolář, 2011) 
 

 

(1) Situace, které zvládne škola sama  
     (a) první pomoc pro obyčejnou počáteční šikanu; 
     (b) celková léčba pro řešení prvních dvou stadií šikanování,  
          

(2) Scénáře, kdy potřebuje škola pomoc zvenku 
     (c) první pomoc pro komplikovanou počáteční šikanu;  
     (d) první pomoc (krizové scénáře) pro obyčejnou pokročilou šikanu; 
     (e) první pomoc (krizové scénáře) pro komplikovanou pokročilou šikanu, patří  
          sem např. výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynčování; 
     (f) celková léčba pro třetí stadium šikanování s běžnou i komplikovanou formou. 

 



(6) Při vyšetřování a řešení pokročilé šikany se škola obrátí na externí odborníky na šikanu, 

kteří jsou vybaveni pro řešení třetího, ale i čtvrtého a pátého stadia.  

(7) Jeden typ pokročilé šikany – výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynč, je výjimkou. 

Zde nelze čekat na odborníka, oběti hrozí těžké poškození zdraví, kromě toho později to již 

nelze vyšetřit. Z tohoto hlediska musí mít každá škola krizový plán obsahující předem 

promyšlené kroky, role a úkoly členů týmu  

(8) Při řešení by měl být kladen akcent na to, že žák, který je obětí šikany, není jejím 

viníkem a neměl by tedy být důsledky řešení znevýhodněn. Je důležité se samotným 

žákem probrat, co škola může udělat pro to, aby se zase cítil bezpečně.  

(9) Po celou dobu řešení škola zajišťuje ochranu informací a informátorů, jasně 

vyjadřuje negativní postoj k násilí a ukazuje, že je toto téma považováno za vážné.  

(10) Součástí řešení pak musí být vždy nastavení ozdravných mechanismů pro všechny, 

kteří se šikany účastnili, a dále pro celou skupinu (třídu). Pro nápravu situace ve skupině je 

potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří 

přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina či menšina).  

(11) Doporučuje se dále pracovat s agresorem (vedení k náhledu na vlastní chování, motivy 

apod.) i s obětí šikany. V případě potřeby doporučit zákonnému zástupci péči dítěte v 

pedagogicko-psychologické poradně, středisku výchovné péče nebo jiných odborníků – 

klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů.  

(12) Škola eviduje projevy šikany a dále reviduje preventivní postupy, bezpečnostní a 

krizové plány a nastaví taková opatření, aby bránila návratu rizikového chování.  

(13) Při řešení se škola snaží vyvarovat těchto nevhodných postupů:  

 

azování na to, aby si oběť svoji situaci řešila sama, „postavila se jí“  

 

do šikany společně  

postupů nebo nepřiměřeného trestu  

 

m)  

ke zhoršení situace, případně ke skrytějším formám šikany, nebo i k jinému rizikovému 

jednání  

 

vého chování v součinnosti s policií (zbytečná kriminalizace 

útočníka)  

 

 

 

(14) Řešením situací komplikovaného chování žáků se zabývá materiál Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) s názvem „Využití právních opatření při řešení 

problémového chování žáků na školách“, který je zveřejněn na webových stránkách MŠMT: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyuziti-pravnich-opatreni-pri-reseni 

problemoveho-chovani. Podrobnější informace k možnostem právního řešení problematiky 

šikany ve školách je zpracováno v metodickém dokumentu „Poznámky k možnostem 

právního řešení problematiky šikany ve školách“, který je též zveřejněn na webových 

stránkách MŠMT: 6  



http://www.msmt.cz/file/37239/ a který seznamuje školy s možnostmi preventivních, 

kázeňských a sankčních opatření při výskytech šikany ve školách.  
 
 

 

Postupy pro vyšetření a řešení šikany   
 

První pomoc při počáteční šikaně:  Krizový scénář pro výbuch skupinového 

násilí při pokročilé šikaně:  

 

 

1. odhad závažnosti a formy šikany;  

2. rozhovor s těmi, kteří na šikanování 

upozornili, a s oběťmi;  

3. nalezení vhodných svědků;  

4. individuální rozhovory se svědky 

(nepřípustné je společné vyšetřování 

agresorů a svědků a konfrontace oběti s 

agresory);  

5. ochrana oběti;  

6. předběžné vyhodnocení a volba ze dvou 

typů rozhovoru:  

 

a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory 

(směřování k metodě usmíření);  

b) rozhovor s agresory (směřování k 

metodě vnějšího nátlaku);  

7. realizace vhodné metody:  

 

a) metoda usmíření;  

b) metoda vnějšího nátlaku (výchovný 

pohovor nebo výchovná komise s 

agresorem a jeho rodiči);  

8. třídní hodina:  

 

a) efekt metody usmíření;  

b) oznámení potrestání agresorů;  

9. rozhovor s rodiči oběti;  

10. třídní schůzka;  

11. práce s celou třídou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. První (alarmující) kroky pomoci  
1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový 

odhad závažnosti a formy šikany;  

2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení 

skupinového násilí  

 

B. Příprava podmínek pro vyšetřování  
3. zalarmováni pedagogů na poschodí a 

informování vedení školy;  

4. zabránění domluvě na křivé skupinové 

výpovědi;  

5. pokračující pomoc oběti (přivolání 

lékaře);  

6. oznámení na policii, paralelně – 

navázání kontaktu se specialistou na 

šikanování, informace rodičům  

 

C. Vyšetřování  
7. rozhovor s obětí a informátory;  

8. nalezení nejslabších článků, 

nespolupracujících svědků;  

9. individuální, případně konfrontační 

rozhovory se svědky;  

10. rozhovor s agresory, případně 

konfrontace mezi agresory, není vhodné 

konfrontovat agresora (agresory) s obětí 

(oběťmi)  

 

D. Náprava  
11. metoda vnějšího nátlaku a změna 

konstelace skupiny.  



Odpovědnost rodičů a komunikace školy s rodiči (čl. 6) 
(1) Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, 

zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. 

Rodičovskou odpovědnost týkající se osoby dítěte vykonávají rodiče způsobem a v míře  

odpovídající stupni vývoje dítěte. Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte. Dokud se 

dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak 

to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, 

zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Rodiče pak mají být 

všestranně příkladem svým dětem, zejména pokud se jedná o způsob života a chování v 

rodině.  

(2) Škola na začátku školního roku informovat rodiče o programu proti šikanování.  

 

(3) Když rodiče přijdou žádat o pomoc ohledně šikany svého dítěte – nereaguje pedagog 

obranně a nedůvěřivě. Nevyjadřuje pochybnosti, nechápe prosbu rodičů jako stížnost. 

Nezlehčuje situaci tvrzením, že jejich dítě provokovalo, nebo že se jednalo jenom o škádlení 

atd. Je nutné rodiče v klidu vyslechnout, nechat vymluvit, nepoučovat, aktivně naslouchat. Je 

potřeba se umět doptat na důležité informace. Podezření nebo tvrzení rodičů, že je jejich dítě 

šikanováno, se nesmí nikdy podcenit a je potřeba účinně a bezpečně situaci prošetřit  

 

(4) Škola nezve rodiče protagonistů šikany do školy, když ještě šikana není vyšetřena.  

 

(5) Rozhovor s rodiči oběti probíhá individuálně. U počáteční šikany, která se dá vyšetřit 

během jednoho nebo dvou dnů, obvykle proběhne až po jejím vyšetření. Úkolem je rodiče 

informovat o zjištěních a závěrech školy a domluvit se na dalších opatřeních. Někdy je 

užitečné připravit rodiče oběti i na třídní schůzku, kde bude podána informace o řešení šikany.  

 

(6) Vážnou chybou je neinformování rodičů o řešení šikany. Chybou je taktéž nepřipravená 

třídní schůzka a opakované řešení šikany s rodiči, což vede k eskalaci destruktivních procesů 

a negativních emocí.  

 

(7) Ve všech případech škola informuje rodiče, že ve třídě byla šikana a škola ji řešila. U 

počáteční šikany zpravidla stačí podat informaci na pravidelné schůzce, u pokročilé šikany je 

na místě svolat schůzku mimořádnou. Vždy je na schůzce přítomný školou pověřený a 

vyškolený pedagog pro prevenci a řešení šikany (případně i externí odborník).  

 

 
Webové stránky s tématikou 
školní šikany a kyberšikany 
 
Společenství proti šikaně, 
www.sikana.org 
E-Nebezpeci pro učitele, www.e-
nebezpeci.cz  
Národní centrum bezpečnějšího 
internetu, www.ncbi.cz 
 
Kontakty 
 
Sdružení Linka bezpečí (116 111), 
www.linkabezpeci.cz 
Poradna webu Minimalizace 
šikany, 

http://www.sikana.org/
http://www.e-nebezpeci.cz/
http://www.e-nebezpeci.cz/
http://www.ncbi.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/


www.minimalizacesikany.cz 
Internet poradna, 
www.internetporadna.cz 
Kontaktní centrum, které přijímá 
hlášení, týkající se nezákonného a 
nevhodného obsahu internetu, 
www.Horka-linka.cz 
Poradna E-Bezpeci - poradenská 
linka zaměřená na prevenci 
rizikového chování na Internetu,  
www.napisnam.cz 

 

Nápravná opatření (čl. 5) 
Škola má k dispozici pro zastavení násilí agresorů nápravná opatření, z nichž některá 

přicházejí při šikanování v úvahu:  

vyloučení a vyloučení ze školy - nelze použít v případě žáka, který plní povinnou školní 

docházku);  

 

 

efektivitu tohoto opatření, aby nedošlo k přesunutí šikany do nového prostředí a podmínek);  

výchovné péče, případně doporučení realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v 

diagnostickém ústavu;  

-právní ochrany dětí k zahájení práce s rodinou, případně k 

zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v 

diagnostickém ústavu.  

Právní odpovědnost školy (čl. 9) 
(1) Škola má odpovědnost za 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. Z tohoto důvodu pedagog musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé jeho 

oběti poskytnout okamžitou pomoc.  

(2) Podle vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a 

školních zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo 

dobrovolným svazkem obcí, odpovídá i za škodu způsobenou žákům v době vykonávání 

přechodného dohledu, tj. při vyučování a v přímé souvislosti s ním.  

(3) Ředitel školy nese také odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro své 

zaměstnance dle § 101 a § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů.  

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

-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).  

 

http://www.internetporadna.cz/
http://www.napisnam.cz/


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. Situace ohrožení dítěte přitom musí trvat po takovou dobu nebo 

nabývat takové intenzity, že nepříznivě ovlivňuje vývoj dítěte anebo je nebo může být 

příčinou nepříznivého vývoje dítěte (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 sice 

výše uvedeným nebyly oznámeny, avšak které jsou svou povahou velmi závažné a nasvědčují 

tomu, že dítě se nachází v nepříznivé sociální situaci, jelikož jeho přirozené prostředí 

nedokáže dostatečným způsobem naplňovat své funkce při zajišťování přiměřené ochrany 

příznivého vývoje dítěte.  

 

 dítěte ve škole, v nichž jsou 

tyto projevy pouze sekundárním důsledkem nepříznivé sociální situace dítěte a jeho rodiny a v 

nichž je třeba dítěti a jeho rodině zprostředkovat a zajistit odpovídající pomoc a podporu 

prostřednictvím nástrojů sociální práce. Základními nástroji práce OSPOD je vyhodnocení 

situace dítěte a jeho rodiny a individuální plánování koordinované intervence.  

 

rodiny jsou případové konference, tj. případová setkání těch osob, které mohou dítěti a jeho 

rodině poskytnout odpovídající pomoc a podporu, které staví dítě a jeho rodinu do centra 

řešení jejich situace a které vychází z principu partnerství a spolupráce, jakož i z principu 

důvěrnosti, diskrétnosti a bezpečného prostoru pro vzájemné sdílení informací. Případová 

konference je nástrojem případové práce (tzv. case managementu), což determinuje 

pravidla, která je třeba v jejím rámci respektovat. Vymezení okruhu zúčastněných osob je 

plně v kompetenci sociálního pracovníka, který bude vycházet z předmětu případové 

konference. Zástupce školy může být na případovou konferenci přizván, pokud on sám jako  

fyzická osoba, s ohledem na význam, který zastává ve vztahové síti dítěte, či škola jako 

instituce mohou s ohledem na konkrétní okolnosti případu přispět k řešení situace dítěte a 

jeho rodiny. Pokud je zástupce školy na konferenci účasten, pak je ze zákona vázán 

zachováváním mlčenlivosti (dle § 57 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí). 

Informace, které se na konferenci dozví, jím nesmí být nikam přeneseny, ani do prostoru 

školy. Pokud jedním z výstupů případové konference bude přijetí konkrétního opatření za 

účelem úpravy podmínek ve školním prostředí, je třeba postupovat v souladu se školským 

zákonem. Není přitom nezbytné na půdě školy sdělovat, že konkrétní opatření je přijímáno 

jako jeden z výstupů případové konference, a to z důvodu ochrany dítěte před případnou 

stigmatizací. Je třeba zdůraznit, že nástroj případových konferencí není výlučným nástrojem 

OSPOD při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, ale může být využit i školou bez 

nutnosti účasti OSPOD jako nástroj případové práce při řešení situace ve třídě či škole, v níž 

je třeba uskutečnit setkání více osob a koordinovat jejich další postupy.  

 

-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. Tuto skutečnost oznámí ředitel školy nebo jiná pověřená osoba jakoukoliv 

formou (písemně, telefonicky, osobně) na Policii ČR, v ideálním případě přímo specialistovi 

na problematiku mládeže Služby kriminální policie a vyšetřování, jinak na nejbližším 

obvodním oddělení Policie ČR. V takovém případě vystupuje tato osoba jako oznamovatel a 

má právo na vyrozumění do jednoho měsíce od podání oznámení. Oznámení může podat také 

zákonný zástupce dítěte.  

 



Podávání podnětů, stížností a oznámení (čl. 11) 
(1) Pro zajištění otevřené komunikace je žádoucí, aby škola stanovila jasný a jednoznačný 

postup pro příjem podnětů a stížností ze strany zaměstnanců, žáků a zákonných zástupců. A to 

i anonymně. Takový postup jasně deklaruje:  

 

– kde, kdy a jakým způsobem;  

 

Komentář: 

 

Podmět, stížnost podávají zákonní zástupci třídnímu učiteli a v případech 

podezření nebo již prokazatelných projevů šikany, které nejsou bezodkladně a 

uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně školního 

metodika prevence či výchovného poradce, je nutné se obrátit na ředitele školy 

(popř. zástupce ředitelky), písemnou formou, osobně nebo v elektronické podobě. 

Pokud se jedná o anonymní podání lze stížnost, podnět vhodit do schránky důvěry 

v 1. patře – pravá část budovy nebo napsat na schrankaduvery@zsjiraskova.cz. 

 

aloženo – kde, kdy a jakým způsobem;  

Třídní učitel bude řešit podmět, stížnost neprodleně s výchovným poradcem, 

metodikem prevence, popř. se školní psycholožkou a bude průběžně informovat 

ředitelku školy (popř. zástupce).  Při řešení podmětu, stížnosti budou postupováno 

podle školního řádu a preventivního programu. Zákonní zástupci budou průběžně 

informování o postupu řešení a budou na osobním jednání seznámeni se závěry a 

postupem řešení. 

 

(2) V případech podezření nebo již prokazatelných projevů šikany, které nejsou bezodkladně 

a uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně školního metodika 

prevence či výchovného poradce, je nutné se obrátit na ředitele příslušné školy nebo 

školského zařízení. Pokud se však projeví nečinnost i ze strany ředitele a postup školy v 

řešení šikany je nedostatečný, je možné jednat v této záležitosti se zřizovatelem školy nebo 

podat stížnost nebo oznámení České školní inspekci (dále jen „ČŠI“). Stížnost nebo oznámení 

podané písemně, osobně nebo v elektronické podobě se přijímají na všech pracovištích ČŠI. V 

případě, že stěžovatel požádá o utajení své totožnosti, zaručuje ČŠI anonymitu při 

prošetřování. Je však důležité, aby ve stížnosti byly popsány všechny podstatné okolnosti, 

včetně identifikace školy.  

Stížnost nebo oznámení je možné adresovat příslušnému inspektorátu ČŠI i na ústředí, tzn. na 

adresu: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, resp. elektronicky na adresu posta@csicr.cz. Při 

šetření zřizovatelem a ČŠI bývá do týmu zařazen specialista na řešení šikany. Současně je 

možné stížnost podávat školskému ombudsmanovi (ombudsman@msmt.cz), veřejnému 

ochránci práv (podatelna@ochrance.cz) a na příslušné státní zastupitelství. V případě, že 

stížnost či oznámení zasahuje oblast pracovně-právních vztahů, je možné se obrátit na 

příslušný inspektorát práce. Další možností je pak řešení sporu podáním žaloby na ochranu 

osobnosti nebo pomocí antidiskriminačního zákona u soudu. 

 

Celé znění Metodického pokynu je k dispozici v kanceláři zástupců (1. patro, pravá část 

budovy) 

Podrobnější informace jsou uvedeny v MPP školy na školní rok 2016/2017, který je 

zveřejněn na webových stránkách školy – agenda-metodik preventista. 

 


