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VNITŘNÍ SMĚRNICE
o prevenci a řešení šikanování

Ředitelství ZŠ a MŠ Předín vydává směrnici
o prevenci a řešení šikanování

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice je vytvořena na základě zákona č. 561/2004 Sb. /Školský zákon/, metodického
pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování ze dne 1.12.2016, Školního řádu základní školy
Předín /1.9.2017/, Školní preventivní strategie základní školy Předín /1.9.2017/.

Čl. 2
Pravidla pro prevenci šikanování
Je nezbytné vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí.
Základem je vytváření a podpora pozitivních vzájemných vztahů, a to za účelem:
- Podpora solidarity a tolerance
- Podpora vědomí sounáležitosti
- Vytváření a posilování podmínek pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy
- Uplatňování spolupráce mezi dětmi a rozvíjení jejich vzájemného respektu
- Rozvíjení jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost
jedince
Pedagogičtí pracovníci vnímají vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech, vedou
žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech,
respektují individualitu žáka, pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu
druhého člověka. Zároveň také přísně postihují všechny projevy počáteční šikany.
Velký důraz je kladen na vzájemnou komunikaci mezi všemi subjekty, tzn. žáky, učiteli, rodiči
a na vytváření příznivého sociálního klimatu ve škole.

Čl. 3
Pravidla pro řešení šikanování
Je třeba eliminovat a minimalizovat škody v případě, že k šikanování ve škole dojde.
- Metodik prevence ve spolupráci s třídními učiteli seznámí rodiče s postupem při
zjištění šikanování
- Ředitel školy zodpovídá za odborné vyšetření záležitosti
- Ředitel školy oznámí na OSPOD skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka,
v opakovaných případech tak učiní bez zbytečného odkladu
- Školní metodik prevence spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem,
třídním učitelem a dalšími pedagogy při šetření a nápravě šikanování
- Metodik prevence spolupracuje také s rodiči oběti i agresora
- Metodik prevence, výchovný poradce, ředitel školy, třídní učitel spolupracují s dalšími
institucemi, pokud to situace vyžaduje /PPP, SVP, lékař, psycholog, zařízení
poskytující odbornou poradenskou a terapeutickou péči, OSPOD, Policie ČR/
- Všichni dbají na taktní přístup a zachování důvěrnosti informací
Vyšetřování počáteční šikany:
- Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili
- Nalezení vhodných svědků
- Individuální, případně konfrontační rozhovor s obětí /nikoli však konfrontace oběti a
agresora/
- Zajištění ochrany oběti
- Rozhovor s agresory, zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi, případně
konfrontace mezi nimi
- Sdělení situace rodičům oběti i agresora
- Vyvození kázeňských opatření, popřípadě snížení známky z chování
- Následná práce s třídním kolektivem
Vyšetřování pokročilé šikany:
- Překonání šoku a bezprostřední záchrana dětí
- Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování celé situace
- Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi
- Pomoc a podpora oběti
- Nahlášení na Policii ČR
- Nahlášení na OSPOD
- Vlastní vyšetřování
- Sdělení situace rodičům oběti i agresora
- Následná dlouhodobá spolupráce s dalšími institucemi a orgány /PPP, SVP, OSPOD,
Policie ČR/ - pomoc oběti i agresorovi
Výchovná opatření pro potrestání agresorů:
- napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné
vyloučení /ne u žáků plnících povinnou školní docházku/, snížená známka z chování
- doporučení rodičům k dobrovolnému umístění dítěte do SVP, k dobrovolnému pobytu
v diagnostickém ústavu, podání návrhu na OSPOD k zahájení práce s rodinnou, či
další opatření

Výchovná opatření pro nápravu situace ve skupině:
- práce s celým kolektivem
- vypořádání se s traumaty „mlčící většiny
- absolvování preventivního programu pro zlepšení sociálního klimatu ve třídě

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
Tato vnitřní směrnice o prevenci a řešení šikanování nabývá účinnosti dne 1.9.2017.

Mgr. Libuše Vyhnálková
ředitelka ZŠ a MŠ Předín

V Předíně dne 1.9.2017

