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Krizový plán eliminuje či minimalizuje škody v případě výskytu šikany
či jiných patologických jevů ve školním prostředí
Obsahuje:
 Kompetence jednotlivých osob
 Specifický postup
 Způsob řešení

I. Situace, které škola zvládne řešit vlastními
silami
1.
2.
3.
4.
5.

rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi
nalezení vhodných svědků
individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky
zajištění ochrany obětem
rozhovor s agresory, popřípadě konfrontace mezi nimi
 rozhovory povede koordinátor prevence, třídní učitel, zástupce
vedení školy (ředitel, zástupce ředitele, vedoucí vychovatelka)
 zajištění ochrany obětí provede třídní učitel ve spolupráci
s ostatními pedagogickými pracovníky školy
 následná práce psychologa s obětí, agresorem i celým třídním
kolektivem
 konzultace psychologa s rodinami obětí i agresora
 přijatá nápravná opatření - rozhodnutí pedagogické rady

Možnosti nápravných opatření:





výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele
školy)
snížení známky z chování
převedení do jiné třídy, pracovní či výchovné skupiny
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II. situace, které škola vlastními silami nezvládne
řešit (pokročilá šikana s neobvyklou formou)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zabezpečení ochrany oběti
spolupráce všech pedagogických pracovníků na postupu vyšetřování
zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi
pomoc a podpora oběti
vlastní vyšetřování
nahlášení na policii ČR
spolupráce s dalšími institucemi (PPP, orgánem sociálně právní ochrany
dítěte, střediskem výchovné péče)
 rozhovory povede koordinátor prevence, třídní učitel, zástupce
vedení školy (ředitel, zástupce ředitele, vedoucí vychovatelka)
 ochrana oběti zajistí třídní učitel ve spolupráci s ostatními
pedagogickými pracovníky školy
 izolace agresorů zajistí třídní učitel ve spolupráci s ostatními
pracovníky školy
 následná práce psychologa s obětí, agresorem a celým třídním
kolektivem
 konzultace psychologa s rodinami obětí a agresora
 přijatá výchovná opatření - rozhodnutí pedagogické rady
 nahlášení Policii ČR - ředitel školy
 nahlášení orgánu sociálně právní ochrany dítěte - ředitel školy

Mgr. Jana Rudická
školní metodik prevence

PaedDr. Miroslav Hula
ředitel školy

Příloha: Informační leták pro žáky školy:
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Víš o někom, kdo je šikanován,
a je ti ho líto?
PŘEKONEJ STRACH A ZAJDI ZA
METODIKEM PREVENCE,
VÝCHOVNÝM PORADCEM, ZA TÍM,
KOMU DŮVĚŘUJEŠ.
Můžeš na šikanu upozornit tím, že dáš anonymně lístek do schránky.
Je na schodech u nástěnky prevence.
Odpověď najdeš vždy v pondělí na nástěnce. Pokud Ti odpověď
nestačí, zajdi za metodikem prevence, za tím komu důvěřuješ:
třídní učitel, vychovatel, psycholog, výchovný poradce, ředitel,
zástupce… Svěř se rodičům.

Co je šikanování?
Za šikanování se považuje, když silnější žák nebo žáci pro vlastní potěšení, často opakovaně,
ubližují druhým. V počátku se to děje nenápadně, prostřednictvím legrácek a „testíků“
(strkání, nadávání, schovávání věcí…), případně odmítáním, přehlížením, zesměšňováním a
pomlouváním. Později se otravování života stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí
(bití, krádeže a poškozování věcí). Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným
činem.

Metodik prevence: Mgr. J. Rudická
Najdeš mě ve IV. autistické třídě
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