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1. Zodpovědné osoby: 

 

Mgr. Radmila Jedličková, ředitelka školy 

Mgr. Jitka Říhová, zástupkyně ředitelky 

Mgr. Marie Majerová, školní metodik prevence 

Bc. Tereza Binderová, výchovná poradkyně 

Třídní učitelé jednotlivých tříd 

 

 

2. Postup školy při zjištění šikany 

 

a) Proti šikaně probíhá intervence i ve stádiu podezření, a to jak z výpovědí žáků, tak 

z případného pozorování pedagogů. Tato intervence je vedena školním metodikem 

prevence formou rozhovoru s potenciální obětí. 

b) V případě odhalení šikany je pracovník, který toto odhalení provede, povinen 

neprodleně informovat ředitelku školy, školního metodika prevence a třídní učitele 

všech aktérů. Zároveň je tento pracovník povinen zamezit kontaktu agresora 

(agresorů) a oběti. 

c) Po odhalení šikany (v případě, že je oběť v dobrém psychickém stavu) je neprodleně 

veden intervenční pohovor, vedoucí k odhalení toho, v jakém rozsahu a jak dlouho již 

šikana probíhá. Oběť a agresor nejsou nikdy konfrontováni. Pokud je jednán í 

agresora natolik závažné, že naplňuje skutkovou podstatu trestného činu, je 

kontaktována Policie České republiky a agresor je předán k dalšímu vyšetřování. 

d) Po intervenčním rozhovoru jsou kontaktováni zákonní zástupci obětí a agresora a jsou 

informováni o současné situaci. 

e) Po vyhodnocení situace je uvážena spolupráce s institucemi, které mohou poskytnout 

další pomoc, a to zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 5, 

popřípadě s psychologickými ambulancemi. Také jsou stanoveny kázeňské postihy 

pro agresora (agresory). 

f) V závěru celého postupu jsou v rámci interních předpisů školy stanovena opatření, 

která do budoucna zamezí opakování situace, poskytnou co největší psychický 

komfort oběti a do budoucna zafungují jako prevence. 

g) Je indikována práce s třídním kolektivem s důrazem na třídnické hodiny, ranní kruhy 

na prvním stupni a komunitní kruhy na II. stupni na začátku a na konci týdne. Může 

probíhat intervence speciálního pedagoga nebo sociálního pedagoga. Dále jsou 

zdvojeny či ztrojeny dohledy na exponovaných místech či situacích. 



 


