Základní škola a Mateřská škola Ráječko, Dlouhá 279, 679 02 Rájec
PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Viz: Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi
žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6







cílem programu je vytvořit bezpečné, respektující a spolupracující prostředí
na jeho realizaci se podílejí všichni pracovníci školy, roční hodnocení provádí metodik
prevence
všichni žáci, pracovníci i zákonní zástupci žáků budou seznámeni s negativními důsledky
šikanování a krizovým plánem školy (začátek školního roku)
školní knihovna bude doplňována o literaturu z oblasti problematiky násilného chování a
šikanování
při výskytu šikany budou všichni pracovníci postupovat stejně a to podle krizového plánu
školy

Jak se projevuje šikana?



jeden nebo více žáků úmyslně a opakovaně ubližuje druhým
způsobuje nepříjemné pocity, bolest, ponížení - postrkování, nadávání, schovávání věcí,
pomluvy, intriky, navádění ostatních, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě, fyzické násilí,
krádeže, poškozování věcí…

Jak se můžeš bránit?




obrať se na učitele, kterému důvěřuješ - bude ti věřit, pomůže ti, neprozradí tě
svěř se svým rodičům
zavolej na bezplatnou Linku bezpečí: 800 155 555

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

A) Postup při vyšetřování šikany nižšího stupně:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi
Nalezení vhodných svědků
Konfrontační rozhovory (nikdy ne oběť vs. agresor)
Zajištění ochrany obětem
Rozhovor s agresory

Šikanu vyšetřuje metodik prevence (Mgr. Jana Smejkalová), společně s třídními učitelkami, případně
vychovatelkou ŠD. Pokud nebude vyšetřování přítomen ředitel školy, musí být obeznámen s výsledky

šetření a navrhovaným řešením. V případě, že se bude jednat o šikanu v pokročilejším stadiu, nebude
ji škola řešit sama a vyhledá pomoc odborníka zvenku (specializované instituce, policie atd.)

B) Riziková místa ve škole a ŠD
šatna (schovávání a přemísťování věcí, nadávání…), WC (držení kliky a dveří…), třída (shazování věcí,
braní věcí, svačiny, kopání do lavice, držení kliky, vysmívání se…), PC odhánění od PC, kyberšikana!...),
chodba a hřiště (strkání do sebe, posmívání se, nadávání při hře, vyřazování jedince z námětových a
spontánních her, snaha být za každou cenu první…)

C) Spolupráce s rodiči
Škola se bude zabývat také šikanou, na kterou ji upozorní rodiče, a která se bude týkat žáka školy.
Pokud žák opakovaně páchá závažnější přestupky, zahájí vedení školy bez zbytečného odkladu
spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte.

V Ráječku: 26. 8. 2009

Vypracovala: Mgr. Jana Smejkalová (preventista)

