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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 Školního vzdělávacího programu.
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“
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.

Hlavní cíl
Základní strategií prevence v našem DDM je vedení účastníků činnosti (zejména dětí a
mládeže) ke zdravému aktivnímu životnímu stylu, k osvojování pozitivního
sociálního chování a k rozvoji osobnosti.
Cílem je tedy přispívat k tomu, aby děti navštěvující DDM byly zodpovědné za vlastní
chování a způsob života v míře přiměřené jejich věku.
Aktivity v našem DDM vedou děti k osvojování norem mezilidských vztahů, které
respektují svébytnost a individualitu; mají za cíl rozvíjet zejména dobré mezilidské
vztahy, úctu k životu druhého člověka, humánní a tolerantní jednání, stejně jako
jednání v souladu s právními normami. Volnočasovými činnostmi se snažíme
schopnosti dětí a mládeže rozvíjet, a přispívat tak k zachování integrity jejich
osobností, aby mohly úspěšně procházet situacemi, které život ve společnosti přináší.

Realizace
A. Prostředí DDM
V budově DDM chceme vytvářet příjemné, bezpečné a podnětné prostředí. Chceme
vytvářet ideální podmínky pro neformální vzdělávání. Prostředí by mělo být
inspirativní, vybavené řadou pomůcek, knih, her, materiálů, přístrojů, nástrojů aj. tak,
aby poskytovalo množství kvalitních podnětů pro organizovaně i spontánně prožitý
volný čas.

B. Obecné zásady našich aktivit
- vedení k aktivnímu zdravému životnímu stylu
- vytváření optimálních podmínek pro vzdělávání
- vytváření neformálního a na důvěře založeného vztahu mezi dítětem a pedagogem
- sledování vývojových a individuálních potřeb dětí a snaha přizpůsobovat se jim
- posilování sebeúcty dětí
- podpora dětí v překonávání problémů a zátěžových situací
- rozlišování hierarchie hodnot
- vytváření úzkého kontaktu mezi DDM a rodiči

Konkrétní aktivity na eliminaci sociálně-patologických jevů
A. V oblasti rizikového chování:
Záškoláctví
Sledujeme docházku i přesto, že činnost je na základě zájmu a v podstatě dobrovolná.
Žádáme rodiče o omlouvání telefonicky nebo písemně (email). Spolupracujeme s
rodiči, je to kontrola i pro ně.
Šikana a projevy agrese
V našich podmínkách je pravděpodobnější výskyt šikany na táborech než v kroužcích.
Pokud se případ šikany vyskytne, postupujeme citlivě vůči oběti, dle
doporučených postupů (viz Příloha 3.).
Problém šikanování je široký – jedinci zrají a vyspívají, socializují se, především
prostřednictvím společenských vzorců, se kterými se setkávají dennodenně a které je
obklopují. Snažíme se, abychom v DDM a při našich aktivitách vytvářeli vlídné a
bezpečné prostředí, které by děti vnímaly jako normu a inspiraci, ve které agresivní
chování nemá své místo.
Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
Ve všech našich činnostech dbáme na bezpečnost, informujeme účastníky o
vystavování se nepřiměřenému riziku při sportu, ohrožování nejen sebe sama, ale i
dalších osob, svého i cizího majetku.
Rasismus a xenofobie
Netolerujeme jakékoliv náznaky rasismu a antisemitismu. Vysvětlujeme nutnost
tolerance pro soužití národů, národnostních menšin a lidí různého náboženského
vyznání. Tomu odpovídající společné aktivity popř. projekty. V našich kroužcích,
akcích i na táborech vítáme příslušníky menšin.
Sexuální rizikové chování
Motivujeme děti k vytváření zdravých postojů v oblasti informací o sexu, pornografii a
násilí. I ke schopnosti kriticky nahlížet tyto informace a dovednosti odmítnout situace,
které je ohrožují. Např. přístupem ke vhodné literatuře, diskusemi v rámci kroužků
apod.
Závislosti
V průběhu aktivit zmiňujeme problematiku nejenom zakázaných drog, ale i volných
drog (alkohol a tabák), zaměřujeme se i na běžně dostupné těkavé látky (lepidla, plyny,
aerosoly), pozornost věnujeme i zneužívání léků. Poskytujeme rodičům i dětem
základní informace týkající se drog, včetně postojů DDM k protidrogové problematice.
Jsme schopni zajistit v případě potřeby poradenské služby specializovaných
poradenských a preventivních zařízení pro studenty, rodiče a pedagogy. Aktuálně
obměňujeme informační panel, kde jsou důležité informace zpřístupněny všem
návštěvníkům.

Problémy spojené se syndromem týraného, zanedbávané a zneužívaného dítěte
Při rozpoznání daného problému zajistíme včasné intervence zejména v případech:
domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,
ohrožování mravní výchovy mládeže.

Prevence rizikového chování zahrnuje především aktivity v oblastech prevence:
a) násilí a šikanování,
b) záškoláctví,
c) kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování,
d) ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže,
e) xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu,
f) užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a
dalších látek,
g) netholismu (virtuální závislosti) a patologického hráčství (gambling),
h) diváckého násilí,
i) komerčního sexuálního zneužívání dětí,
j) syndromu týraných a zneužívaných dětí
k) sekt a sociálně patologických náboženských hnutí
l) kyberšikany

B. V oblasti aktivního zdravého životního stylu:
Snažíme se o formování pozitivních postojů a vytváření pozitivního sociálního
prostředí a vazeb. Ke zdravému životnímu stylu patří schopnost komunikace,
schopnost vytvářet přátelské vazby, asertivní dovednosti, schopnost tolerance,
empatie, solidárnost, nenásilné zvládání konfliktů, zvládání úzkosti, zvládání stresu,
schopnost odpočívat. V organizování naší činnosti podporujeme a rozvíjíme tyto
aktivity. Zaměřujeme se na pohybové aktivity, pohyb a pobyt v přírodě. Při naší
činnosti dochází k posílení fyzické i psychické odolnosti dětí i dospělých.
Organizujeme aktivity pro děti i mládež, ale neustále rozšiřujeme i nabídku
prorodinných aktivit.
Informace pro rodiče na úřední nástěnce včetně odkazů na užitečné internetové stránky
a literaturu (součást MPP).
1. O drogách. Jak poznám, že moje dítě alkohol nebo drogy bere. (viz příloha č.1)
2. Doporučení rodičům, jejichž dítě má problémy s návykovými látkami. Čemu se
vyhnout? (viz příloha č. 2)
3. O šikaně. Definice pojmu. Varovné signály pro rodiče. Co dělat? (viz příloha č. 3)

Komunikace s rodiči, veřejností
Pedagogové nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace. Rodiče mají také
možnost navštívit i výuku, často se zapojují do výuky v rámci svých možností a poznávají tak
prostředí SVČ a lépe tak chápou potřeby svých dětí. Informovanost rodičů bude zaměřena
zejména na oblast prevence užívání návykových látek a šikany. Rodiče každého žáka obdrží
informace, které budou obsahovat nezbytná telefonní čísla a adresy, v zařízení je zveřejněn
základní seznam změn chování, které by se mohli u jejich dětí vyskytnout, ale i několik
užitečných rad, jak se zachovat, zjistí-li u svého potomka závislost či stane-li se jejich dítě
obětí šikany. Pokud rodiče projeví zájem, rádi pro ně zajistíme alespoň jeden seminář nebo
besedu s odborníkem. Na jejich dotazy a připomínky budeme zpětně reagovat.

Řešení přestupků
Porušování vnitřního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v
prostorách DDM, je klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou vyvozeny patřičné sankce. Jsou
sledovány i další rizikové chování - šikana, vandalismus, brutalita, rasismus atd.
Při jejich zjištění jsou navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence v SVČ, bude
přistoupeno k následujícím opatřením:
1. individuální pohovor s dítětem
2. jednání s rodiči
3. doporučení kontaktu s odborníky
4. v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě
5. v případě dealerství oznámení Policii ČR

Spolupráce
S vytvořením programu jsou seznámeni všichni externí i interní pedagogičtí pracovníci, a to
prostřednictvím pedagogických porad a úřední nástěnky. Ostatní pracovníci DDM jsou rovněž
s tímto programem seznámeni a v rámci svých možností působí kladným příkladem na děti.
Většina pedagogů i externích pracovníků spolupracuje na realizaci MPP v rámci různých
forem trávení volného času, které dle ŠVP na DDM fungují. Spolupráce probíhá na základě
informací od pedagogů škol, kteří jsou zároveň externími pracovníky DDM, dále
komunikace mezi pracovníky navzájem. Informace se k nám dostávají také na základě
důvěry dětí ke svým vedoucím kroužků.
Spolupráce a výměna informací probíhá s rodiči a zákonnými zástupci našich klientů.
Spolupracujeme s městem Bílovec, městskou policií, navázali jsme spolupráci se sociální
pracovnicí.

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, 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

Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřena ředitelka DDM.
Zrušuje se předchozí znění této směrnice.
Uložení směrnice v archivu DDM se řídí spisovým řádem DDM.
Směrnice nabývá účinnosti dnem: 5. 1. 2014

V Bílovci dne 5. 1. 2014
Bc. Tamara Knoppová
ředitelka DDM

Přílohy

Příloha č. 1
INFORMACE PRO RODIČE - JAK POZNÁM, ŽE MOJE DÍTĚ ALKOHOL NEBO
DROGY BERE?
· Změnila se osobnost Vašeho dítěte v poslední době v nějakém významném ohledu?
· Má časté výkyvy nálad?
· Straní se Vás? Je zlostný nebo depresivní?
· Tráví hodně času ve svém pokoji sám?
· Ztratil zájem o školu a o vyučování, případně další aktivity, např. sport?
· Zhoršil se jeho prospěch?
· Přestal trávit čas se starými kamarády? Přátelí se s dětmi, které se Vám nelíbí?
Nesvěřuje se a nemluví o tom, kam chodí a co dělá?
· Máte pocit, že se Vám doma ztrácí peníze nebo věci (peníze potřebné na alkohol a
drogy) nebo máte pocit, že má víc peněz, než byste očekávali (peníze získané z prodeje
drog)?
· Reaguje nepřiměřeně, když s ním mluvíte o alkoholu a o drogách nebo se snaží změnit
téma?
· Lže nebo podvádí?
· Pozorujete fyzické příznaky užívání drog nebo alkoholu? Rozšířené nebo zúžené zornice?
Nejasné vyjadřování a myšlení?
· Ztratilo Vaše dítě zájem o koníčky? Ztratilo motivaci, nadšení a vitalitu?
· Našli jste někdy důkazy užívání drog nebo alkoholu, prášky, lahve?
· Zhoršil se vztah dítěte k členům rodiny?
· Zdá se Vaše dítě být nemocné, unavené a protivné ráno, po možném užití drog předešlý
den?
· Přestalo se Vaše dítě o sebe starat, změnil se jeho styl oblečení?
· Zdá se být méně soustředěný?

Příloha č. 2
DOPORUČENÍ RODIČŮM, JEJICHŽ DÍTĚ MÁ PROBLÉMY S NÁVYKOVÝMI
LÁTKAMI
A. Co dělat:
Jestliže je dítě pod vlivem drog a hrozí otrava, neváhejte zavolat lékaře. Používání
drog není trestné, a dítěti proto žádný soudní postih nehrozí. S dítětem pod vlivem drog
nemá smysl se hádat. Vážný rozhovor odložte na pozdější dobu.
· Nespoléhejte na zázračné okamžité řešení, ale spíše na dlouhodobou výchovnou
strategii. Jejím základem je nepodporovat a neusnadňovat pokračující braní drog,
naopak odměňovat každou změnu k lepšímu a povzbuzovat k ní. To, že taková
strategie nepřináší vždy okamžitý prospěch, ještě neznamená, že je neúčinná. Může se
totiž jednat o příliš velký problém, jehož řešení vyžaduje více času a spojenců.
· Získejte důvěru dítěte a naslouchejte mu. To je těžké, zvlášť když říká a hlavně dělá z
hlediska rodičů nesmysly, a když hájí hodnoty pro rodiče nepřijatelné. Vyslechnout
dítě ale ještě neznamená přistupovat na jeho stanovisko.
· Naučte se s dítětem o alkoholu a drogách mluvit. Bude-li dítě nějakou drogu
obhajovat, vyslechněte ho, ale opatřete si protiargumenty.
· Uvědomte si své možnosti. Dítě, které bere drogy nebo pije, bývá většinou nezralé a
neschopné se o sebe postarat. Může tisíckrát pohrdat názory rodičů, ale většinou si
nedokáže opatřit základní prostředky k životu. V tom je Vaše šance a síla.

Určitou základní péči jste sice povinni nezletilému dítěti poskytnout, ale mělo by cítit, že
Vaše péče je jiná, když se chová rozumně a když ne. Cílem je, aby dítě pochopilo, že
skutečná samostatnost předpokládá schopnost se o sebe postarat.
· Vytvořte zdravá rodinná pravidla. Dítě by mělo vědět, jaké předvídatelné důsledky
bude mít jeho jednání. Mělo by mu být jasné, že je výhodnější, když se bude chovat
přijatelně.
· Jestliže dospívající není ochoten ke změně, měl by nést důsledky. To se
samozřejmě netýká situací, kdy je ohrožen život, např. při předávkování. (Teprve až vážné
problémy, které drogy způsobí, jsou často důvodem k léčbě a změně).
· Předcházejte nudě. Musíte počítat s tím, že může být nutné trávit v prvním
období s dítětem mnohem více času. Měli byste mít přehled, kde je, co dělá, zamyslet
se nad jeho denním programem a životním stylem.
· Pomozte mu se odpoutat od nevhodné společnosti. To má pro překonání
problému často podstatný význam. Jestliže Vám potomek tvrdí, že si s lidmi, se kterými
dříve bral drogy, chce jenom pobýt nebo si povídat, buď lže, nebo podceňuje nebezpečí.
Někdy je možné uvažovat i změně prostředí.

· Posilujte sebevědomí dítěte. Najděte a udržujte křehkou rovnováhu mezi kritickým
postojem vůči chování dítěte ("nelíbí se nám, že bereš drogy") a respektem vůči jeho
osobnosti a lásce k němu ("vážíme si tě jako člověka a záleží nám na tobě"). Je to těžké,
je to však nutné. Stejně nutné je i oceňovat třeba drobné pokroky a změny k
lepšímu. Je také třeba vidět silné stránky dítěte, jeho možnosti a dobré záliby, které má
možná z předchozí doby a na které se dá navázat.
· Spolupracujte s dalšími dospělými. Velmi důležitá je spolupráce v rodině. Rodiče by
se měli ve výchově problémového dítěte dokázat domluvit. Jenom tak totiž nebude dítě
uzavírat spojenectví s tím rodičem, který mu právě víc povolí. Důležitá je i spolupráce v
rámci širší rodiny (babička), spolupráce s léčebnými zařízeními, školou, případně dalšími
institucemi. Často až vážně míněná hrozba ústavní výchovy, nebo hrozba ohlášení krádeže
v domácnosti na policii mohou přimět dospívajícího přijmout léčbu.
· Osvědčuje se také, když rodiče dětí s těmito problémy spolu hovoří v rámci skupinové
terapie nebo svépomocné organizace. Umí se navzájem pochopit a předávají si užitečné
zkušenosti.
· Buďte pro dítě pozitivním modelem. K tomu je nutné, abyste myslel i na své zdraví a
svoji tělesnou a duševní kondici a abyste měl své kvalitní zájmy.
· Neváhejte vyhledat profesionální pomoc pro sebe, jestliže dítě odmítá. V
případě manželských nebo partnerských problémů se můžete např. obrátit na poradnu pro
rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Pamatujte, že zvládáním problémů zvyšujete i šanci
na ovlivnění dítěte.
· Přístup k dítěti, které má problémy s alkoholem nebo jinou drogou, shrnuje anglické
slovo "tough love". V češtině to znamená "tvrdá láska". Myslí se tím dobrý vztah k dítěti,
snaha mu pomoci, ale zároveň cílevědomost a pevnost.

B. Čemu se vyhnout:
Nepopírejte problém. Zbytečně by se tak ztrácel čas a rozvíjela se závislost na
návykové látce.
· Neskrývejte problém. Někdo se za takový problém stydí a tají ho. Aby se dokázal v
situaci lépe orientovat a citově i rozumově ji zvládat, měl by si naopak o problému s
někým důvěryhodným a kvalifikovaným pohovořit. Měl by také hledat spojence.
· Neobviňujte partnera. Na to, abyste si vyřizovali s druhým rodičem dítěte staré účty a
navzájem se obviňovali, není naprosto vhodná doba. Minulost se změnit nedá,
budoucnost naštěstí často ano.
· Nehledejte v dítěti zneužívajícím drogy spojence proti druhému rodiči.
· Nezanedbávejte sourozence dítěte zneužívajícího alkohol nebo jiné drogy.
Sourozenci problémového dítěte jsou více ohroženi, problémem v rodině trpí a Vaši péči a
Váš zájem potřebují.

· Nezanedbávejte bezpečnost dalších lidí v domácnosti, zejména malých dětí.
Člověk pod vlivem alkoholu nebo drog jim může být velmi nebezpečný, i když by jim za
normálních okolností neublížil. Je také třeba myslet na to, aby se drogami, které
dospívající domů přinesl, neotrávil další sourozenec.
· Nefinancujte zneužívání drog a neusnadňujte ho. S tím souvisí i to, aby rodina
zabezpečila cenné předměty a nenechala se okrádat. Krádež nemusí uskutečnit
samotné dítě, ale jeho "kamarádi", kterým dluží za drogy. Jestliže začalo dítě zneužívat
pervitin nebo opiáty bývá otázkou času, kdy se začnou ztrácet peníz a cenné předměty.
Nejde tu jen o majetek, ale také o okolnost, že ukradený majetek slouží špatné věci - totiž
rozvoji závislosti. Argument, že by si dítě opatřilo prostředky jinak, např. prostitucí nebo
krádežemi, neobstojí. Pokud bude závislost pokračovat, je pravděpodobné, že k tomu
dojde stejně.
· Nedejte se vydírat. Vyhrožování fetováním, útěkem, prostitucí nebo sebevraždou je
častým a oblíbeným způsobem vydírání rodičů. Ano, všechna tato rizika u závislých na
drogách existují. Tím, že rodiče pod jejich tlakem ustupují, ovšem riziko nesnižují, ale
zvyšují.
· Nevyhrožujte něčím, co nemůžete nebo nechcete splnit.
· Vyhněte se fyzickému násilí. Fyzické násilí většinou nevede k cíli. Často jen živí v
dítěti pocit ukřivděnosti, vede k sabotování snah rodičů a k útěkům.
· Nejednejte chaoticky a impulzivně.
· Nevěřte tvrzení, že má dospívající drogy pod kontrolou, případně, že snižuje
dávky a že drogu brzy vysadí. Buďte připraveni na to, že dříve či později pravděpodobně
přijde krize. Využijte ji a trvejte na změně životního stylu, případně na nějaké skutečně
účinné formě léčby, jestliže není dospívající schopen zvládnout problém sám.
· Do nekonečna neustupujte. Požadavek, aby lidé, kteří berou drogy, do vašeho bytu
nechodili, je rozumný.
· Nevytvářejte nátlak. Parta a nevhodní přátelé by se tím stávali pro dítě ještě
přitažlivější.
· Nezabouchněte dveře navždy. I když dítě odejde, je dobré být připraven mu
pomoci, pokud přijme určité podmínky.
· Neztrácejte naději. Vaším tichým spojencem je přirozený proces zrání. I hrozivý
problém se mnohdy podaří úspěšně zvládnout.

Příloha č. 3
Šikana
Definice pojmu - Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem
nebo skupinou, jak fyzické, tak i psychické, ponižování lidské důstojnosti, jde spíš o postoj
než o čin. Šikana = nemoc vztahů ve skupině. Dominantní znak šikany = bezmocnost oběti.
Varovné signály šikany pro rodiče mohou být:
· dítě nemá kamaráda, ostatní o něj nejeví zájem, je osamocené
· nechce se mu do školy
· střídá různé cesty do školy a ze školy
· ztrácí chuť k jídlu, neklidně spí
· ztrácí zájem o učení
· má výkyvy nálad, odmítá se svěřit, co ho trápí
· žádá peníze, často „ztrácí“ své věci
· přichází domů vyhladovělé, s potrhaným oblečením, s poškozenými nebo
znečištěnými
· věcmi, školními pomůckami
· nedokáže uspokojivě vysvětlit svá občasná zranění (odřeniny, modřiny, popáleniny)
· je nečekaně agresivní vůči sourozencům
· trpí zdravotními potížemi (bolesti hlavy, břicha, bolesti jsou někdy simulované)
· zdržuje se většinou stále doma
Co tedy dělat?
Připusťme, že několik výše uvedených signálů ve vás vzbudí určitě podezření, že by mohlo
jít o šikanování vašeho dítěte. Ideální stav nastane, když se vám dítě svěří (toho ale není
lehké docílit). Pochvalte ho, povzbuďte, rozptylte jeho obavy o tom, že žaluje. Vyzvedněte
naopak jeho sílu a odvahu sdělit tyto závažné skutečnosti. Přesvědčte ho, že mu chcete
pomoci a to potom musíte dodržet. Vyslechněte vaše dítě, dejte najevo, že jeho informace
berete vážně (i když se vám mohou zdát malicherné či nepodstatné). Odložte veškerou
práci, není nic důležitějšího než situace vašeho dítěte. Poskytněte dítěti veškerou podporu.
Pochopitelně, že odlišíte např. běžnou klukovskou šarvátku od skutečné šikany.
Konkrétní kroky
· Zjistěte přesně – pozor – „nevyslýchejte jako vyšetřovatel“ – co, kdy, kde se odehrávalo,
kdo další byl přítomen.
· Společně vytipujte svědky, kterým dítě ještě důvěřuje, o kterých ví, že nestojí na straně
agresora a věří, že mu mohou pomoci.
· Poskytněte dítěti veškerou ochranu (např. při cestě do školy a ze školy, i za cenu, že se
budete uvolňovat z práce).
· 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 je doma,
ale pozor – pečlivě zvažte, zda v jeho situaci může být samo.
· Znovu dítě ubezpečujte, 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. Neomlouvejte sami sebe, ani své dítě. Se svým zjištěním se v první fázi dítěti
nesvěřujte, ale připravujte nápravu.

Přímé a nepřímé signály šikanování
Přímé varovné signály šikanování mohou být např.:
• posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování,
hrubé žerty na jeho účet;
• kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným,
nebo pohrdavým tónem;
• nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil;
• příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným
tónem;
• skutečnost, že se žák podřizuje ponižujícím a panovačným příkazům spolužáků;
• nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k nucení spoluúčasti na
nich;
• honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné,
ale je nápadné, že je oběť neoplácí;
• rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout;
• žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům apod.

Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.:
• žák je o přestávkách 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.

Příloha č. 4
Stadia šikanování
Zkrácený popis stadií šikanování (Kolář, 2011)
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.
První stadium: Zrod ostrakismu
Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí
dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním,
pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod.
Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího
negativního vývoje.
Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace
V zátěžových situacích (což může být i školou vytvářené konkurenční prostředí), kdy
ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci
si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné
práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje.
Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese.
Stupňování agrese může být dáno také neřešením předchozí situace …
Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra
Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat
a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se
stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Třída ví, o
koho jde. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. Svým způsobem
platí „raději on, než já“.
Čtvrté stadium: Většina přijímá normy
Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době
získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže
postavit. Platí „Buď jsi s námi, nebo proti nám.“ U členů „virem“ přemožené skupiny
dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní
a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a
prožívají při tom uspokojení.
Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana
Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým
programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě
sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají
všechna práva, ti druzí nemají práva žádná. Ve čtvrtém a pátém stadiu hrozí reálné
riziko prorůstání parastruktury šikany do oficiální školní struktury. Stává se to
v případě, kdy iniciátor šikanování je sociometrickou hvězdou. Je žákem s výborným
prospěchem, má kultivované chování a ochotně pomáhá pedagogovi plnit jeho úkoly.

