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Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování
Vážení rodiče,
naše škola je příznivě hodnocena rodičovskou veřejností. 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,
školní metodičku prevence či ředitelem 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.
Školní program proti šikanování:
1. zmapování situace – analýza a evaluace
2. motivování pedagogů pro změnu – pdg. porady, MS PK
3. společné vzdělávání a supervize všech pedagogů
4. užší realizační tým – preventivní tým
 Školní metodik prevence Mgr. Iva Votrubová
 Ředitel školy Mgr. Aleš Jaroš, MBA
 Výchovný poradce Mgr. Jana Petáková
 Zástupce vyššího stupně Mgr. Jakub Melich
 Zástupce nižšího stupně Mgr. Eva Krupiková
 Nepedagogický zástupce Hana Kamírová
5. společný postup při řešení šikanování





konfrontovat svá podezření s dalšími kolegy
oznámit podezření vedení školy a konzultovat další postup (kdo povede šetření)
mezi čtyřma očima a bez nežádoucí pozornosti vyslechnout více nezaujatých svědků –
spolužáků, důležité zapisovat, sledovat nesrovnalosti v časech, místech
spojit se s rodiči oběti, konzultovat výskyt nepřímých znaků šikany

Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace








vyslechnout citlivě, diskrétně, důvěrně oběť, zaručit bezpečí, vše zapisovat, oběť musí
důvěřovat dospělému
překvapivě mezi čtyřma očima vyslechnout agresory, znemožnit domluvu, vytipovat
nejslabší článek, dovést k přiznání, vzájemnému obvinění
svolat výchovnou komisi, posoudit závažnost činu, navrhnout další postup vůči oběti,
agresoru, třídě jako celku
pozvat k jednání rodiče agresorů, sdělit navrhovaná opatření (zdůraznit možnost
nápravy), nepřistupovat na kompromisy
pozvat rodiče oběti, domluvit se na opatřeních (terapie, osobnostní výcvik, organizační
opatření)
rozebrat situaci se třídou (vynechat citlivé detaily), diskutovat, vysvětlit nebezpečnost a
důsledky šikany, oznámit potrestání, dál třídu sledovat
pokud se situace vyřeší odchodem ze školy, měl by odejít agresor, nikoli oběť
Důležité: Dodržovat pořadí kroků, žádný nevynechat!

6. primární prevence v hodinách - SV, OV, VKZ…..
7. primární prevence ve výuce dle potřeby
8. primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování - kroužky,
výlety, ŠVP, LV…
9. ochranný režim - školní řád, dohledy učitelů, krizový plán, bezpečnostní plán
10. spolupráce s rodiči - webové stránky, el. žákovská knížka, třídní schůzky, konzultační
hodiny
11. školní poradenské služby – speciální pedagog, metodička prevence, výchovný poradce
12. spolupráce se specializovanými zařízeními – PPP, SVP, psycholog, psychiatr
13. vztahy se školami v okolí - domluva ředitelů na spolupráci při řešení šikany, kdy se jí účastní
žáci z různých škol
V Mostě 30. 8. 2022
Mgr. Aleš Jaroš, MBA
ředitel školy

Mgr. Ivana Votrubová
metodička prevence rizikového chování

