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Program proti šikanování
Program proti šikanování je vytvářen na začátku školního roku.
Cíl programu
V naší škole se snažíme vytvořit žákům příjemné a bezpečné prostředí. Cílem programu je:
- vytvářet pozitivní vztahy mezi žáky a pedagogy
- chovat se slušně
- být tolerantní a solidární
- předcházet vzniku konfliktních situací mezi žáky
- spolupracovat a pomáhat si při řešení problémů
- uvědomit si důsledky svého jednání.

Prevence šikanování
Prevence vzniku šikany ve škole je hlavním cílem boje proti šikaně. Mezi preventivní
postupy patří:
-

organizace vzdělávacích besed s touto problematikou

-

vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti

-

úzká spolupráce pedagogů s rodiči

-

dohled pedagogů v prostorách školy, ve kterých by mohlo k šikaně docházet.

Krizový plán
Dojde-li ve škole k odhalení skryté šikany, mohou nastat dvě různé situace a pedagogové
by měli na tuto situaci včas a pohotově zareagovat. Musíme vědět, kdy vůbec
s vyšetřováním začít. Dítě si stěžuje doma a rodiče kontaktují vedení školy nebo třídního
učitele, učitel je sám svědkem šikany ve škole nebo jejím okolí, oběť nebo někdo
z kamarádů se svěří třídnímu učiteli apod.
Než začneme s vyšetřováním, musíme zjistit závažnost situace.
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Počáteční stádia šikany
První varianta je, že škola je schopná řešit šikanu vlastními silami. V tomto případě
budeme postupovat:
-

rozhovor s obětí a těmi, kteří na šikanu upozornili,

-

nalezení svědků,

-

individuální rozhovory se svědky,

-

ochrana oběti

-

rozhovor s agresory a jejich rodiči

-

dořešení celé situace, výchovná opatření, práce s celou třídou.

Pokročilá stádia šikany
V tomto stádiu škola již není schopna sama tuto situaci vyřešit do konce. Je důležité
pozvat si na pomoc specializované instituce ( PPP, Policie ČR,…).
Při skupinovém násilí je nutný rychlý zásah ze strany pedagogů. Budeme postupovat
následovně: 1. zajistíme bezprostřední ochranu oběti,
2. domluvíme se na spolupráci a postupu vyšetřování,
3. zabráníme setkání agresorů,
4. případ ohlásíme na policii,
5. dokončíme vlastní vyšetřování a vyvodíme postihy pro agresory.
Při řešení šikanování je důležitá spolupráce s rodiči agresora i oběti. Naše škola dbá na
taktnost a diskrétnost celé situace a snaží se bát ve všech ohledech oporou pro rodinu, ať
už se jedná o rychlé a spravedlivé vyřešení celé záležitosti či zajištění odborné pomoci.
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