ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ
INFORMACE PRO ŽÁKY A PRO RODIČE
Šikana je agresivní chování ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků,
které se opakuje. Toto chování je vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle je zde
snaha ublížit fyzicky, emociálně a sociálně. Typický je nepoměr sil, bezmocnost
oběti a nepříjemnost útoku pro oběť.
Musíme rozlišovat škádlení nebo agresi od šikany. Při škádlení nebo agresi je
žák schopen škádlení opětovat, bránit se mu, zastavit ho. Ve chvíli, kdy se žák
neumí nebo nemůže škádlení nebo agresi bránit, cítí se bezradný a bezmocný,
pak můžeme říci, že chování přerůstá v šikanu.
Škola musí nejprve posoudit a odhadnout závažnost šikany.
Metodik prevence, či výchovný poradce řeší počáteční šikanu, v dalších stádiích
žádáme o pomoc např. pedagogicko – psychologickou poradnu, středisko
výchovné péče, neziskové organizace

VAROVNÉ SIGNÁLY PRO RODIČE
 Za dítětem nepřicházejí žádní kamarádi, spolužáci
 Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si
telefonovalo apod.
 Dítě je zaražené, smutné
 Nechuť dítěte jít ráno do školy, odkládá odchod z domova, pozorujete
strach
 Špatně usíná, poruchy spánku
 Zhoršení prospěchu, nechce chodit do školy
 Dítě se vyhýbá docházce do školy
 Před odchodem do školy bolesti břicha, zvracení
 Nevychází mu kapesné, požaduje stále další peníze
 Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí
 Domů chodí hladové, i když má svačinu, zaplacené obědy
 Nedokáže uspokojivě vysvětlit zranění (monokly, odřeniny, zlomeniny)
 Vyhrožuje sebevraždou nebo se o ní pokusí

Vážení rodiče, milí žáci,
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.
Důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Pokud
byste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti
ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte:







na třídního učitele¨
na školního metodika prevence – Mgr. Soňa Nebeská
na výchovného poradce – Mgr. Hana Fábriová
na sociálního pedagoga – Bc. Martina Ptáčková
na ředitele školy – Mgr. Květoslav Kolařík
Žáci školy mají možnost využít schránku důvěry – 1. patro (u
pinpogových stolů)

Vaši informaci budeme brat velmi vážně a situaci budeme odborně a
bezpečně řešit.

KDE HLEDAT POMOC – WEBOVÉ ODKAZY
www.minimalizacesikany.cz (poradna, publikace, letáky ke stažení)
www.sikana.org (Společenství proti šikaně)
www.linkabezpeci.cz (Sdružení Linka bezpečí – tel.č. 116111)
www.e-bezpeci.cz (Portál E-Bezpečí)
www.ncbi.cz (Národní centrum bezpečnějšího internet)
www.internetporadna.cz (Internet poradna)

