Vážení rodiče,
máte-li podezření na šikanování Vašeho dítěte, obraťte se, prosím, na třídní učitelku, vedení
školy, metodika prevence či výchovnou poradkyni.
Co je šikana?
 jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat
jiného člověka, případně skupinu lidí,
 zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití, poškozování věcí druhé osobě, tak i útok slovní v
podobě vydírání, nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování,
 většina případů šikany mezi dětmi se odehrává ve škole, na cestě do školy nebo ze školy,
případně v okolí bydliště,
 nebezpečí šikany spočívá především v závažnosti, dlouhodobém působení a s tím
souvisejících následcích v oblasti duševního a fyzického zdraví.
Druhy šikany
1. Fyzická agrese - agresor používá k šikanování oběti fyzické násilí, popřípadě předměty,
kterými učiní útok důraznějším (baseballová pálka, batoh apod.).
2. Slovní agrese a zastrašování - agresor oběti vyhrožuje fyzickým útokem, zastrašuje,
nadává jí, vysmívá se nebo jí zastrašuje.
3. Krádeže, ničení a manipulace s věcmi - agresor oběti ničí a odcizuje věci nebo si věci
půjčuje a vrací je znehodnocené (zejména tužky, celý penál a jiné školní pomůcky).
4. Násilné a manipulativní příkazy - agresor nutí oběť k různým nepříjemným činnostem a
úkolům (např. psát za někoho domácí úkoly, nosit a odevzdávat svačinu či kapesné).
Kdo bývá dětskou obětí šikany?
 Dítě, které se neumí nebo nemůže bránit.
 Dítě, které se jakýmkoliv způsobem odlišuje od očekávaného průměru (nosí brýle,
přestěhovalo se, má nadváhu apod.)
 Dítě fyzicky slabé, popř. uzavřené, které těžko navazuje osobní kontakt s ostatními dětmi.
 Dítě duševně zaostalejší, popř. pomalejší v uvažování.
 Dítě jiné barvy pleti, často příslušník národnostní menšiny.
 Dítě nadprůměrně duševně vybavené, dětský genius.
Jak poznáme dítě - agresora?
 Bývá zpravidla starší, tělesně zdatný, agresivní k vrstevníkům a mnohdy i k učitelům,
mívá kázeňské problémy.
 Může být všeobecně oblíbený, temperamentní, sebevědomý, méně nadaný a někdy až
překvapivě nebezpečný.
 V kolektivu často vystupuje v roli vůdce.
 Pochází často z rodiny, kde je fyzické, popř. psychické násilí používáno jako běžný
komunikační prostředek.
 K maskování svých činů často používá "důvěryhodné vysvětlení", které se snaží opřít o
tvrzení svých obdivovatelů.

Jaké může být dítě - agresor?
1. "Hrubián" - primitivní, impulsivní, hrubý, s kázeňskými problémy, má narušený vztah k
autoritě, mnohdy zapojený do gangů páchajících trestnou činnost, forma - šikanuje tvrdě a
nelítostně, vyžaduje absolutní poslušnost, šikanování používá cíleně k zastrašování
ostatních, rodinné prostředí - častý výskyt agrese a brutality rodičů, agresoři násilí
napodobují a vracejí.
2. "Elegán" - velmi slušný, kultivovaný, zvýšeně úzkostný, forma - násilí a mučení je cílené
a rafinované, skryté, bez přítomnosti svědků, rodinné prostředí - časté uplatňovaní
důsledného a náročného přístupu, někdy až vojenského drilu bez lásky.
3. "Vtipálek" - optimistický, dobrodružný, "srandista", se značnou sebedůvěrou, výmluvný,
většinou oblíbený a vlivný, forma - šikanuje pro pobavení sebe i ostatních, má snahu
vypíchnout "humorné a zábavné" stránky oběti, rodinné prostředí - obecně - citová
deprivace, nepřítomnost duchovních a mravních hodnot.
Jaké následky může mít šikanované dítě?
 V dlouhodobém horizontu může šikana vést k poškození fyzického a psychického zdraví.
 Poškození bývají mnohdy nevratného charakteru, osobnost jedince je narušena dříve, než
se stačila plně rozvinout.
 Dochází k přetrhání citových vazeb na své nejbližší.
 Ponižování lidské důstojnosti vedoucí ke ztrátě důvěry k autoritám, která je doprovázená
ztrátou iluzí o celé společnosti, která nedokáže garantovat alespoň minimální ochranu
před násilím slabým a bezbranným jedincům společnosti.
Jak poznáte, že Vaše dítě by mohlo být obětí šikany?
 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 při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta
chuti k jídlu.
 Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí
o 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 víc, než mělo ve zvyku.

Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování
Nepřímé (varovné) znaky 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.
O 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.
Má 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.

Přímé znaky šikanování mohou být např.:
 Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé
žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní
přezdívkou nebo ”legrací“ zranitelný.
 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 a
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.
Chcete vědět o šikaně víc?
Nahlédněte do portálu:
www.minimalizacesikany.cz.
www.policie.cz - preventivní informace

