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1. Úvod 
 

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní 

výchovné a vzdělávací cíle školy. V současné době je nutné věnovat tomuto jevu zvýšenou 

pozornost. Při šikaně jde vždy o projev patologických mezilidských vztahů. 

Tento Program proti šikanování ve škole slouží k vytvoření bezpečného, 

respektujícího a pomoc a spolupráci poskytujícího prostředí ve škole. Zaměřuje se především 

na prevenci šikany a nabízí postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým 

pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. 

Tento dokument doplňuje Školní preventivní strategii a je součástí Minimálního 

preventivního programu školy. 

 

 

2. Základní metodické pokyny MŠMT a dokumenty 
 

 Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j. 

22294/2013-1 

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28 

 

3. Vymezení základních pojmů 

 
3.1 Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat 

žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických                         

a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se 

neumí nebo z nejrůznějších důvodů nedovedou bránit. 

 

3.2  Formy šikany 

 

Verbální šikana: 

- slovní útoky v podobě nadávek 

- pomluvy 

- ponižování 

- vyhrožování 

-kyberšikana (útoky pomocí SMS, e-mailů, zveřejňování urážlivých materiálů                

na internetu apod.) 

 

 Fyzická šikana: 

- fyzické útoky v podobě bití 

- ničení a poškozování věcí oběti 

- vydírání 

- krádeže 

- sexuální obtěžování až zneužívání 

Nepřímou formou šikany je demonstrativní přehlížení žáka či skupiny žáků a jejich 

ignorování. 

 

 Kombinovaná šikana: 

- kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní chování a příkazy) 
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3.3 Stadia šikany 

 
První stadium: Zrod ostrakismu 
Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. 
Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, 
pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. 
Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního 
vývoje. 
 
Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace 
V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit 
jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například 
z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že 
chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce 
subtilní fyzická agrese. 
 
Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra 
Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat                
a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se 
stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, 
kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. 
 
Čtvrté stadium: Většina přijímá normy 
Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době 
získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže 
postavit. U členů „virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní 
identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – 
aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení. 
 
Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana 
Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým 
programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě 
sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají 
všechna práva, ti druzí nemají práva žádná. 

 

 

3.4  Přímé a nepřímé varovné signály šikanování 

 

Přímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

 Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, 

hrubé žerty na jeho účet.   

 Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, 

nebo pohrdavým tónem.  

 Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil.  

 Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným 

tónem.  

 Skutečnost, že se jim podřizuje.  

 Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich.  

 Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je 

nápadné, že je oběť neoplácí.  

 Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. 
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Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

 Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády.  

 Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními.  

 Při přestávkách vyhledává blízkost učitelů.  

 Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený.  

 Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči.  

 Stává se uzavřeným.  

 Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje.  

 Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené.  

 Zašpiněný nebo poškozený oděv.  

 Stále postrádá nějaké své věci.  

 Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy.  

 Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy.  

 Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole.  

 Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. 

 

 

Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných signálů šikanování: 

 Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.  

 Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.  

 Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.  

 Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá 

odchod z domova, případně je na něm možno i pozorovat strach.  

 Ztráta chuti k jídlu.  

 Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí 

dovoz či odvoz autem.  

 Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na 

svačinu).  

 Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"  

 Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.  

 Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad.   

 Zmínky o možné sebevraždě.  

 Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.  

 Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že 

je ztratilo), případně doma krade peníze.  

 Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.  

 Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná 

projevuje i zlobu vůči rodičům.  

 Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat 

doma.  

 Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem 

apod.).  

 Dítě se vyhýbá docházce do školy.  

 Dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku. 
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3.4  Rozdíly mezi šikanováním a škádlením 

 

ŠKÁDLENÍ ŠIKANOVÁNÍ 

Definice: Škádlení patří k rovnocenným, 

kamarádským nebo partnerským vztahům. 

Chápáno je jako projev přátelství. Za škádlení 

se považuje žertování (popichování, zlobení) 

za účelem dobré nálady a není v něm vítěz ani 

poražený. 

Definice: Šikanování patří do násilných a 

závislostních vztahů. Za šikanování se 

považuje, když jeden nebo více žáků 

úmyslně a opakovaně ubližuje druhým. 

Znamená to, že dítěti někdo, komu se 

nemůže ubránit, dělá, co je mu nepříjemné, 

co ho ponižuje nebo to prostě bolí.             

1. Záměr: Vzájemná legrace, radost a dobrá 

nálada. 

Záměr: Ublížit, zranit a ponížit.  

2. Motiv: Náklonnost, sblížení, seznamování, 

zájem o druhé.  

Rozpouštění napětí ve třídě a navozování 

uvolněné a pohodové atmosféry. 

Zodolňování, zmužnění. 

Motiv:  Základní tandem - moc a krutost.  

Další motivy překonávání samoty, zabíjení 

nudy, zvědavost ala Mengele, žárlivost, 

předcházení vlastnímu týrání, vykonání 

něčeho velkého…                         

3. Postoj: Respekt k druhému a sebeúcta. Postoj: Devalvace, znevážení druhého 

4. Citlivost: Vcítění se do druhých. Citlivost: Tvrdost a nelítostnost. 

5. Zranitelnost:  Dítě není zvýšeně zranitelné 

a přecitlivělé. 

Zranitelnost: Bezbrannost, oběť se neumí, 

nemůže či nechce bránit. 

6. Hranice: Obě strany mají možnost obhájit 

své osobní teritorium. Vzájemné vnímání 

a respektování verbálních i neverbálních 

limitů. Při divočejším škádlení žádný 

nepoužije své plné síly nebo silnější mírní své 

akce. 

Hranice: Prolamování hranic, 

„znásilňování“ druhého. Silnější strana 

nebere ohled na slabšího. Oběť dává najevo, 

že je jí to nepříjemné, útočníci pokračují dál. 

Někdy sadomasochistická interakce. 

7. Právo a svoboda: Rovnoprávnost 

účastníků. Dítě se může bránit a škádlení 

opětovat, případně ho může zastavit a 

vystoupit z něho. 

Právo a svoboda: Bezpráví. Pokud se dítě 

brání nebo dokonce „legraci“ oplatí je tvrdě 

ztrestáno! 

8. Důstojnost: Zachování důstojnosti. Dítě 

nemá pocit ponížení. Necítí se trapně a uboze. 

Důstojnost: Ponížení lidské důstojnosti. 

Dítě je zesměšňováno a ponižováno. 

9. Emoční stav: Radost, vzrušení ze hry, lehké 

naštvání. I nepříjemné! Ale ne bezmoc. 

Emoční stav: Bezmoc! Strach, stud, bolest. 

Nepříjemné a bolestivé prožívání útoku. 

10. Dopad: Podpora sebehodnoty, pozitivní 

nálada. 

Dopad: Pochybnosti o sobě, nedostatek 

důvěry, úzkost, deprese. Dítě má strach ze 

školy. 

 

 
4. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 
 

4.1 Škola je odpovědná v souladu s ustanovením §29 Zákona č.561/2004 Sb. (Školský 

zákon). Je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech 

vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro zdravý vývoj 

dětí pro předcházení vzniku rizikového chování. 

      

4.2 Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu 

trestných činů či provinění (dále jen trestných činů) vydírání (§ 235), omezování 
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osobní svobody (§ 213), útisku (§ 237), ublížení na zdraví (§ 221-224), loupeže (§ 

234), násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (zvláště § 197a), poškozování 

cizí věci (§ 257), znásilnění (§ 241), kuplířství (§ 204) apod. 

 

4.3 Každý pedagogický pracovník je povinen řídit se příslušnými pokyny a ustanoveními. 

Jeho odpovědnost je dána Zákonem č.140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(§167, 168 trestního zákona). 

 

 
5. Prevence proti šikanování 

 

5.1 Prevence proti šikaně patří na naší škole k základní formě boje proti tomuto 

negativnímu jevu. V této oblasti musí spolupracovat všichni pracovníci školy a rodiče 

žáků. Základem pro prevenci šikany a násilí ve škole je Školní vzdělávací program, 

jehož jedním z cílů je vzájemná spolupráce a komunikace mezi žáky, mezi žáky                 

a učiteli, které vedou k vytváření bezpečného školního prostředí. 

 

5.2 Systém primární prevence rizikových projevů chování je vymezen Směrnicí k primární 

prevenci sociálně patologických jevů a rozpracován v Minimálním preventivním 

programu školy. 

 

5.3 Systém dalšího vzdělávání školy 

- pravidelná školení metodika prevence 

- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky vytváření dobrých  

vztahů v kolektivu 

- upevňování zdravých norem chování ve třídách 

- zvyšování informovanosti pedagogických pracovníků v oblasti problematiky 

šikanování 

5.4 Učitelé vedou systematicky a důsledně žáky k osvojování zásad mezilidských vztahů, 

učí je respektovat identitu a individualitu jedince. Pomáhají rozvíjet pozitivní 

mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka. Všichni učitelé by měli vnímat 

vztahy mezi žáky  atmosféru v třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou součást 

své práce. Svým chováním se podílí na prevenci šikanování ve třídách, monitorují 

sociální klima ve třídě, neprodleně reagují na nevhodné chování mezi dětmi. Školní 

metodik prevence spolupracuje s dalšími organizacemi a organizuje preventivní akce 

proti šikanování a rasové nesnášenlivosti. 

5.5 Pedagog musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé oběti poskytnout 

okamžitou pomoc. Učitel nebo vychovatel, kterému bude znám případ šikanování               

a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku postihu pro neoznámení, 

případně nepřekažení trestného činu, nadržování, či schvalování trestného činu. 

 

5.6  Spolupráce se specializovanými institucemi: 

Při předcházení případům šikany spolupracovat s institucemi 

- v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné 

péče, speciálně pedagogickými centry 

- v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, 

psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, 

včetně individuální a rodinné terapie 
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- v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální 

prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými 

stranami, s rodinou) 

 

5.7 Školní metodik prevence informuje o krizové telefonní lince k šikaně pro učitele, žáky 

a jejich rodiče. Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  

841 220 220 

 

 
6. Krizový plán a postupy při řešení šikanování 

 
6.1 Postup pedagogického pracovníka 

 

1) V případě, že rodiče informují pedagogického pracovníka o podezření                          

na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem 

prevence a výchovnou poradkyní, informuje ředitelku školy. 

2) V případě podezření na šikanování zahájí pedagogický pracovník neprodleně 

vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovnou poradkyní, 

informuje ředitelku školy. 

3) V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy, 

spolupodílí se na vyšetřování šikany dle pokynů ředitelky školy. 

4) Vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případech, že se 

podezření neprokáže. 

5) Navrhne v pedagogické radě potrestání agresorů. 

 

6.2 Doporučené postupy vyšetřování 

 

A) Počáteční šikana: 

a) rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili, a s oběťmi, 

b) nalezení vhodných svědků, 

c) individuální, eventuálně konfrontační rozhovory se svědky (nikoliv 

konfrontace oběti a agresorů), 

d) zajištění ochrany obětem, 

e)  předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovoru – dokud neznáme vnější 

obraz šikanování a nemáme shromážděné důkazy, nemá smysl s agresory 

mluvit: 

1. rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření); 

2. rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku); 

f) realizace vhodné metody: 

1. metoda usmíření – domluva a usmíření mezi aktéry šikany, řízené hledání 

nápravy, vcítění se agresora do oběti, pochopení jejího utrpení; bez trestu nebo 

s nižším trestem; 

2. metoda vnějšího nátlaku – přinutit trestem a „strachem“ viníky k zastavení, 

g) třídnická hodina: 

1. efekt metody usmíření; 

2. oznámení potrestání agresorů; 

h) rozhovor s rodiči oběti; 

i)  rozhovor s rodiči agresorů (pokud tak již nebylo učiněno); 

j)  práce s celou třídou; 

k)  zajištění dokumentace (i v průběhu – z rozhovorů atd.). 
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B) Pokročilá šikana – výbuch násilí skupiny proti jednotlivci či minoritní skupině 

a) překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti / 

obětí, 

b) domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování, 

c) zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi, 

d) pokračující pomoc a podpora oběti, 

e) nahlášení Policii ČR, 

f) zahájení vlastního vyšetřování: 

1. rozhovor s obětí a informátory; 

2. nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků; 

3. individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky; 

4.rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné 

konfrontovat agresora (agresory) s obětí (oběťmi); 

5. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny. 

 

Třídní učitel, popřípadě ředitelka školy, vždy informuje rodiče o výsledcích 

vyšetřování šikany, a to i v případě, že se podezření neprokáže. Na pedagogické radě 

navrhne potrestání agresorů. 

Účastní-li se šikanování většina problémové třídy nebo jsou-li normy agresorů třídou 

akceptovány, doporučuje se, aby šetření vedl odborník – specialista na problematiku 

šikanování z PPP, SVP, diagnostického ústavu, krizového centra apod. 

 

 

6.3 Postup ředitele školy 

 

1) Přijme informaci o šikanování (pedagog, žák, rodič či jiný dospělý). 

2) Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu sama, či zda je potřeba intervence 

z venku – tj. pomoc specializovaných institucí a eventuálně též Policie ČR. 

3) V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet 

na vyšetřování šikany dle jeho pokynů – v týmu je vždy metodik prevence                    

a výchovná poradkyně. 

4) Zajistí informování rodičů o vyšetřování šikany, případně sám informuje                       

o výsledcích vyšetřování, které řídí. 

5) V případě negativních dopadů šikanování na oběť zprostředkuje nebo zajistí 

zprostředkování péče PPP, střediska výchovné péče, atd. 

6) V mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte 

k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného 

opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu. 

7) Pokud dojde k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování 

naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, oznámí tuto skutečnost Policii ČR. 

8) Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí         

a zdraví žáka, pokud žák opakovaně páchá přestupky či se dopustí trestného činu, 

zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez odkladu. 

9) Projedná v pedagogické radě potrestání agresorů. 
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6.4 Postup rodičů při podezření na šikanování 

 

Postup při podezření na šikanování, o kterém jsou informováni, by měl být následující: 

1) Rodiče informují o podezření na šikanování třídního učitele, popřípadě dalšího 

pedagogického pracovníka, při jehož hodinách nebo dohledu nad žáky k šikaně 

dochází. 

2) Nejsou-li podezření na projevy šikany bezodkladně a uspokojivě řešeny 

v pravomoci pedagogických pracovníků včetně metodika prevence či výchovného 

poradce, obrátí se rodiče s informací na ředitele školy. 

3) V případech prokazatelných projevů šikany se rodiče přímo obrátí s informací             

na ředitele školy. 

4) Jsou-li rodiče přesvědčeni, že postupuje škola při řešení šikanování nedostatečně, 

je možné jednat v této záležitosti se zřizovatelem školy, nebo podat stížnost na 

školu České školní inspekci. Stížnost podaná písemně, osobně nebo v elektronické 

podobě se přijímá na adrese ČŠI, Husova 17, 746 01 Opava, e-mail: 

posta@csicr.cz, telefon: 553 623 520. Stížnost je možné adresovat příslušnému 

inspektorátu ČŠI, nebo podat i na ústředí: ČŠI Praha, Fráni Šrámka 37, 150 21 

Praha 5. 

 

 

7. Plán prevence 
 

 vytvořit a zajistit pro žáky programy na podporu sebevědomí, umění komunikace, 

na zjištění rušivých zvláštností chování, sociometrie tříd apod. 

 vysvětlit žákům, co je šikana a jak se jí mohou bránit (v hodinách prvouky, 

přírodovědy, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství, v rámci besed, přednášek, 

prožitkových a dalších programů) – viz Školní vzdělávací program 

 třídní učitelé sledují chování žáků, vedou je k osobní odpovědnosti, spolupracují 

s ostatními vyučujícími, závažné problémy řeší s metodikem prevence                   

(Mgr. Andrea Kupková), výchovnou poradkyní (Mgr. Dagmar Fojtíková), případně 

s vedením školy 

 věnovat pozornost pohybovému režimu žáků o přestávkách 

 zařazovat oddechové chvilky pro uvolnění energie a odreagování stresu a agresivity 

 divadelní a jiná kulturní představení 

 sportovní soutěže 

 mimoškolní zájmové útvary 

 seznámení pedagogů se systémem školy pro oznamování a vyšetřování šikanování, 

vedení evidence případů 

 spolupráce s rodiči 

 aktivní zapojení i nepedagogických pracovníků do prevence šikanování 

 

 

 

 

 

mailto:posta@csicr.cz
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8. Legislativní rámec šikanování 
 

8.1  Zákony a legislativní materiály, které mají vztah k řešení šikanování 

 

 Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném               

a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), řeší práva                 

a povinnosti školy, žáků a studentů a jejich zákonných zástupců. 

 Zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje 

některé odstavce, které se týkají vztahů rodičů a dětí, odpovědnosti rodičů                     

a výchovných opatření. 

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů, se zabývá problémy dětí, které jsou nějakým způsobem ohrožené. 

 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 140/1961, ve znění pozdějších předpisů. 

 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže, č.j. … 

 Metodický pokyn ministra školství. Mládeže a tělovýchovy k prevenci a Řešení 

šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. č.j 224 246/2008-50 ze dne 3.12. 

2008 

 
 
8.2  Šikanování z hlediska práva  

 
V právní praxi bývá pojem šikana  používán jako synonymum pro „úmyslné jednání, 

které je namířeno proti jinému subjektu, a které útočí na jeho důstojnost". 

Z hlediska výkladu pojmu šikanování není důležité, zda k němu dochází slovními útoky, 

fyzickou formou, nebo hrozbou násilí. Rozhodující je, kdy se tak děje úmyslně. 

Šikana není sama o sobě ještě protiprávním jednáním. Z hlediska zákona se zejména             

u počátečních stadií šikanování o přestupek nebo dokonce o trestný čin nejedná. Nicméně 

některé její projevy hlavně u pokročilých šikan jsou jednoznačně protiprávním jednáním. 

 

Šikana – naplnění skutkové podstaty řady trestných činů 

Šikana bývá postihována podle ustanovení trestního zákona, neboť v souvislosti s ní 

často dochází k páchání trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti. 

Trestné činy, které se často váží k šikanování:  

 trestný čin omezování osobní svobody  

 trestný čin vydírání  

 trestný čin vzbuzení důvodné obavy  

 trestný čin loupeže  

 trestný čin ublížení na zdraví  

 trestný čin poškozování cizí věci  

 trestný čin znásilnění či pohlavního zneužívání 

 

Podmínky trestní postižitelnosti pachatelů šikany 

 pachatel se dopustil jednání, které splňuje znaky konkrétního trestného činu tak, jak 

jsou vymezeny v trestním zákoně  
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 musí být prokázán úmysl pachatele dopustit se takového jednání a míra společenské 

nebezpečnosti  

 jeho jednání dosahuje intenzity uvedené v zákoně  

 

          K tomu, aby byl pachatel postižen, musí být starší 15 let (15-18 let mladiství). 

K trestní odpovědnosti mladších 15 let nedochází, neznamená to však, že nemohou být 

postiženi jinak, případně mohou být postiženi rodiče. 

Nezletilý pachatel může být postižen nařízením ústavní výchovy, může nad ním být 

stanoven dohled. 

 
 

 

 

Tento program nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015 

 

V Bohuslavicích, 1. 9. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Andrea Kupková     Mgr. Gabriela Prchalová 

školní metodička prevence     ředitelka školy 


