Základní škola Královské Poříčí, okres Sokolov

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

1

Příloha 1: Stadia šikanování a náročnost intervence

Zkrácený popis stadií šikanování (Kolář, 2011)
Školní šikanování má svůj zákonitý vnitřní vývoj.
První stadium: Zrod ostrakismu
Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je
neoblíbený a není uznávaný. 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.
První stadium se v podstatě odehrává v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený nebo
nevlivný, na jehož úkor je prima si dělat „legrácky“. Pak to ale jde dál, skupina si najde
jakéhosi otloukánka. Třetí stadium je už klíčové, kdy se vydělí jádro útočníků a systematicky
začne šikanovat nejvhodnější oběti. Do této chvíle lze věci jasně řešit. Následně ale dojde
k bodu zlomu, kdy se šikanování stane nepsaným zákonem i pro opravdu slušné děti a celá
skupina se stává krutou. V pátém stadiu – totalitě – se stane šikanování skupinovým
programem.
Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace
V zátěžových situacích (což může být i školou vytvářené konkurenční prostředí), 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. Stupňování agrese může být dáno také
neřešením předchozí situace.
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. Třída ví, o koho jde. Jde
o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. Většinou platí mezi ostatními žáky názor
- „raději on, než já“.
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. Platí „Buď
jsi s námi, nebo proti nám.“ 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
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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 pro
přehlednost můžeme označit jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti druzí
nemají práva žádná. Ve čtvrtém a pátém stadiu hrozí reálné riziko prorůstání parastruktury
šikany do oficiální školní struktury. Stává se to v případě, kdy iniciátor šikanování je
sociometrickou hvězdou. Je žákem s výborným prospěchem, má kultivované chování a ochotně
pomáhá pedagogovi plnit jeho úkoly.
Zvláštnosti u psychických šikan
U psychických šikan zůstává princip stadií nezměněn. Nicméně jejich podoba je jiná. V popředí
je nepřímá a přímá verbální agrese čili psychické násilí. Často se zraňuje „jen“ slovem a izolací.
Rozdíl je pouze v tom, že se nestupňuje násilí fyzické, ale psychické. Krutost psychického násilí
si však v ničem nezadá s nejbrutálnější fyzickou agresí.
Stupně šikany se váží k obtížnosti nápravy
Znalost vnitřního vývoje šikanování nám umožňuje respektovat stupně obtížnosti řešení,
diferencovat pomoc a promyšleně volit diagnostické a terapeutické postupy. V zásadě jsou tři
hlavní důvody, proč potřebujeme v praxi pracovat se základním pětistupňovým schématem
stadií:
1. Existuje zásadní rozdíl ve vyšetřování a dílčí pomoci u počátečního (tj. prvního, druhého
a třetího) a u pokročilého stadia (tj. čtvrtého a pátého), kde už jde o onemocnění skupiny (patří
odborné pomoci zvenčí). U prvních tří stadií nalezneme vhodné svědky a žáky ochotné
spolupracovat na změně. Zatímco u čtvrtého a pátého stadia zůstáváme obvykle sami proti
všem. Pro praxi první pomoci je dále důležité rozlišení dvou počátečních, tzv. rozptýlených
stadií, kdy ještě ubližování slabším není řízeno, a třetího stadia, kdy již existuje skryté
organizované jádro agresorů, které klade intervenci tuhý odpor. Řešení prvního a druhého
stadia je nejsnadnější. V některých vhodných případech použijeme netrestající metodu (lze
využít někdy i metodu usmíření a omluvy). Ve třetím stadiu, kdy se již formuje tzv.
protiúzdravný systém, musí mít první pomoc speciální a v nějaké míře restriktivní charakter.
2. Celková práce se skupinou, která je klíčová pro zastavení epidemie, má svoje specifika pro
každé stadium. První dvě rozptýlená stadia, kde se negativní proces rodí a nemá ještě kořeny,
lze často zvládnout programy osobnostní a sociální výchovy, které reflektují šikanu. Intervence
ve třetím stádiu však již vyžaduje specializovaný program proti šikaně. V případě, že skupina
onemocněla čtvrtým a pátým stadiem – normy šikanování jsou zakořeněny a protiúzdravný
systém je v chodu, ji musíme nejdříve rozbít a vytvořit novou konstelaci žáků, která dává naději
na úspěšnou nápravu.
3. Stadia šikany umožňují nastavit hranici možností různých odborníků kvalifikovaně pomoci.
Zhruba lze říci: Odborníci prvního kontaktu zvládnou první, druhé a někdy i třetí stadium.
Specialisté na šikanu jsou vybaveni pro řešení třetího, ale i čtvrtého a pátého stadia. S tím, že
některé komplikované případy pokročilých šikan nevyřeší ani specialisté a lze pouze jen mírnit
škody.
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Příloha 2: Rozdíly mezi šikanováním a škádlením (Kolář, 2011)
ŠIKANOVÁNÍ

ŠKÁDLENÍ
Definice:

Škádlení

patří

k rovnocenným, Definice: Šikanování patří do násilných a závislostních

kamarádským nebo partnerským vztahům. Chápáno vztahů. Za šikanování se považuje, když jeden nebo více
je jako projev přátelství. Za škádlení se považuje žáků úmyslně a opakovaně ubližuje druhým. Znamená
žertování (popichování, zlobení) za účelem dobré to, že dítěti někdo, komu se nemůže ubránit, dělá, co je
nálady a není v něm vítěz ani poražený.

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 Motiv: Základní tandem - moc a krutost. Další motivy
o druhé. Rozpouštění napětí ve třídě a navozování překonávání samoty, zabíjení nudy, zvědavost ala
uvolněné a pohodové atmosféry. Zodolňování, Mengele, žárlivost, předcházení vlastnímu týrání,
zmužnění.

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 Zranitelnost: Bezbrannost, oběť se neumí, nemůže či

přecitlivělé.
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.
7. Právo a svoboda: Rovnoprávnost účastníků. Dítě
se může bránit a škádlení opětovat, případně ho může
zastavit a vystoupit z něho.

nechce bránit.
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.

Právo a svoboda: Bezpráví. Pokud se dítě brání nebo
dokonce „legraci“ oplatí, je tvrdě ztrestáno!

8. Důstojnost: Zachování důstojnosti. Dítě nemá Důstojnost: Ponížení lidské důstojnosti. Dítě je
pocit ponížení. Necítí se trapně a uboze.

zesměšňováno a ponižováno.

9. Emoční stav: Radost, vzrušení ze hry, lehké Emoční stav: Bezmoc! Strach, stud, bolest. Nepříjemné
naštvání. I nepříjemné! Ale ne bezmoc.
10. Dopad: Podpora sebehodnoty, pozitivní nálada.

a bolestivé prožívání útoku.
Dopad: Pochybnosti o sobě, nedostatek důvěry, úzkost,
deprese. Dítě má strach ze školy.
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PŘÍLOHA 3: Protektivní a rizikové faktory (MŠMT, 2016)
úroveň

společnost,
komunita

škola

protektivní faktory

rizikové faktory

• nastavení hodnot ke vzdělání, podpora autority školy a pedagoga,
• příležitosti pro pozitivní angažmá dětí např. nabídka mimoškolních
aktivit pro trávení volného času dětí a mladých lidí; příležitosti pro účast
na rozhodování pro děti, na utváření kultury a prostředí;
• nabídka služeb pro ohrožené rodiny a děti; nabídka služeb pro žáky a
pedagogy ohrožené násilím ve škole, nabídka vzdělávacích programů
pro pedagogy i zákonné zástupce apod.
• spolupráce školy s organizacemi, které mohou pro prevenci a intervenci
v problematice šikany vytvářet síť pomoci
• podpora kooperace, tolerance, respektu, a důstojné mezilidské vztahy a
úcta k životu druhého člověka
• způsob vedení školy ze strany ředitele a zástupců podporuje vytváření
kooperativního, respektujícího a pozitivního sociálního klimatu ve
škole;
• přiznání možnosti výskytu násilí vůči pedagogovi, zajištění
informovanosti o problematice; monitoring varovných signálů šikany ve
škole
• deklarované a sdílené odmítnutí násilí na škole směrem k žákovské i
rodičovské populaci (pro rozvoj šikany jsou důležité postoje a reakce
ostatních); včasné a adekvátní řešení při výskytu násilí;
• jasné rozdělení kompetencí a odpovědností v udržování dobrého
sociálního klimatu na škole;
• nastavení jasných pravidel v chování na celoškolní i třídní úrovni a
jejich důsledné dodržování;
• nastavení adekvátních opatření a sankcí při nedodržování pravidel
v chování, jejich důsledné dodržování (avšak bez podpory dobrého
sociálního klimatu jednostranný akcent na tresty naopak zvyšuje
pravděpodobnost výskytu šikany);
• funkční bezpečnostní a krizové plány;
• dostatečný monitoring fyzických prostor ve škole, která jsou vnímána
jako méně bezpečná a přijetí bezpečnostních opatření;

• koncentrace rodin ohrožených chudobou, bezdomovectvím, sociálním
vyloučením, národnostních menšin a etnik
• nízká podpora školy ze strany zřizovatele a deficitní deklarace
a
podpora
hodnot
vzdělání,
dobrého
klimatu,
bezpečí
a spoluodpovědnosti
• nevhodné nastavení financování škol, nedostatečná kvalita přípravy
budoucích učitelů, nastavení legislativy, kurikula
• neexistující nebo nekvalitní služby pro děti, rodiny i pedagogy
• nedostupné vzdělání pro pedagogy (finančně, vzdálenost, dostupnost…)
• malá spolupráce mezi školou a organizacemi v regionu
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• nejasné nastavení nebo nedůsledné dodržování pravidel chování
a sankcí za nevhodné chování ve škole (žákům nakonec nehrozí nic, co
by je od činu odrazovalo), zejména na středních školách;
• chybějící nebo nejasné směrnice školy pro udržování bezpečí a řešení
krizových situací; nevymezený postoj k násilí ze strany vedení školy projevy násilí ve vztahu k pedagogovi/žákovi bývají přehlíženy,
bagatelizovány nebo zakrývány;
• ze strany vedení a dále pedagogů nedostatečně deklarovaná (k
pedagogům, rodičům, žákům) a sdílená hodnota bezpečí a dobrého
klimatu na škole;
• posměch, dehonestující komentáře, nevhodné, neuctivé chování mezi
žáky, pedagogy, a pedagogy a žáky navzájem
• nevhodně uplatňovaná kritika, sarkasmus, předsudky a stereotypy
(mohou podněcovat zhoršování vztahů směřující k šikanování žáků jejich
spolužáky) projevy nerespektu k autoritám ze strany žáků jsou obecně ve
škole pojímány jako norma;
• negativní nebo ponižující komentáře vedení nebo ostatních pedagogů na
účet jiného učitele před studenty;
• nedůvěra mezi pedagogy navzájem a nespolupracující prostředí;

• schopnost sebereflexe učitele (např. vědomí vlastních postojů,
stereotypů a předsudků)
• podpora učitelů v rozvíjení jejich kompetencí v zacházení s obtížnými
třídními kolektivy;
• intervize, supervize či mentoring učitelů
• převládající atmosféra důvěry a spolupráce v pedagogickém sboru,
která zvyšuje pravděpodobnost včasného odhalení vznikajícího
problému.

• žáci jsou svědky agresivního chování mezi dospělými (bossing, mobbing,
dehonestace pedagoga rodiči před dítětem apod.).
• neřešená šikana mezi dětmi
• obava vedení školy o její pověst, pokud se na škole objeví šikana
• koncentrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

• zapojování žáků do aktivit třídy a školy a posilování jejich pozitivní

• nevhodný styl managementu třídy ze strany pedagoga, např.

•

výuka a třídní
management

•
•
•
•

interakce
mezi
učitelem/učit
eli a
žákem/žáky

vazby na školu;
vedení hodiny pedagog staví na silných stránkách žáků, žáci zažívají
ocenění;
dodržování dohodnutých pravidel
výuka je přibližována běžnému životu žáků a pedagog hledá cesty pro
zaujetí výukou;
pedagog používá vhodně humor při výuce a vyhýbá se sarkasmu nebo
ironii vůči žákům;
chová se konzistentně, spravedlivě a s respektem k individuální situaci
každého žáka.

• vnímavý učitel, který nevstupuje se žáky do konfliktu, stará se o to, aby
se v základní míře žáci ve škole cítili dobře,
• pohotově reaguje na agresivní narážky nebo výpady žáků či studentů,
• chrání si své hranice a nepřekračuje ani hranice ve vztahu k žákům,
• je konzistentní v nastavování a udržování pravidel.
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autoritářský přístup, kdy je žák zatlačován do kouta, zastrašován,
zesměšňován, ponižován, záměrně frustrován, nebo naopak
bezhraniční, příliš benevolentní a kamarádský přístup;
• nízká schopnost vytvořit motivující a zajímavý program ze strany
pedagoga;
• malá možnost zažívat úspěch pro žáka;
• opakovaně nedůsledné, neadekvátní (např. přehnané) nebo nerovné
(každému jiným metrem) reakce na porušení pravidel a/nebo neúspěch
ze strany žáků nebo rigidní zachovávání pravidel bez ohledu na
variabilitu situací
• nezkoumání motivace žáka k určitému jednání
• nevhodné složení třídy
• konfliktní vztahy mezi žáky a učitelem,
• malá pohotovost učitele čelit konfrontaci ze strany žáků nebo limitovaná
schopnost poznat nebo reagovat na překročení vlastních hranic;
• ignorování nebo vlastní bagatelizace prvotních projevů konfrontace
nebo ne-respektu pedagoga žáky;
• ztráta pocitu dobrého místa ve škole ze strany učitele a/nebo žáka (např.
cítí se odmítán, vylučován apod.);
• příliš osobní vztahy učitele s žáky; šikanující chování ze strany
pedagoga vůči některému z žáků.

PŘÍLOHA 4: Přímé a nepřímé varovné signály šikanování (MŠMT, 2016)
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Přímé varovné signály šikanování mohou být např.:
posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho
účet; účet např. z důvodu etnicity, sexuální orientace, náboženského vyznání apod.;
kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejm. pronášené nepřátelským, nenávistným, 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 žák podřizuje ponižujícím a panovačným příkazům spolužáků;
nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k nucení 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;
žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům apod.
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 družstva 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.

Zákonní zástupci 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 dítěte jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova,
případně je na něm možno pozorovat i strach;
• ztráta chuti k jídlu;
• dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o 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 ho 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, 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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PŘÍLOHA 6: Školní program proti šikanování (MŠMT, 2016)
Vytváření školního programu proti šikanování je dlouhodobý a trvalý proces. Určují ho dva
znaky – celoškolní rozměr a zaměření na specifickou prevenci. Aby škola žáky účinně chránila
před šikanováním, zapojí všechny pedagogické pracovníky. Zaměření na specifickou prevenci
vypovídá, že se program věnuje výhradně řešení šikany, a to prostřednictvím specifické
primární prevence a prevence sekundární.
Obecná struktura 13 komponent ve školním programu proti šikanování má univerzální
charakter a lze ji použít jako jednotící princip i pro ostatní rizikové chování, a tak vytvořit
integrovaný, ucelený preventivní program školy.
Školní program proti šikanování má 13 hlavních součástí:
1. zmapování situace – analýza a evaluace (před a po zavedení programu či opatření a také
v jeho průběhu);
2. motivování pedagogů pro změnu;
3. společné vzdělávání a supervize všech pedagogů;
4. užší realizační tým (zástupce vedení - nejlépe ředitel, zástupci třídních učitelů z 1. a 2.
stupně, zástupce družiny, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
atd.);
5. společný postup při řešení šikanování (viz Příloha č. 6);
6. primární prevence v třídních hodinách;
7. primární prevence ve výuce;
8. primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování;
9. ochranný režim (školní řád, dohledy učitelů);
10. spolupráce s rodiči (vhodný způsob seznámení s prevencí a řešením šikany ve škole,
například na webových stránkách, pomocí informativního dopisu a při třídních
schůzkách);
11. školní poradenské služby;
12. spolupráce se specializovanými zařízeními;
13. vztahy se školami v okolí (domluva ředitelů na spolupráci při řešení šikany, kdy se jí
účastní žáci z různých škol).
Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování
Vážení rodiče,
naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí.
Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování.
Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a
účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování.
Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o
pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno,
bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či
ředitele školy). Využít lze také naši e-schránku důvěry, která je k dispozici na webových
stránkách školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a
bezpečně řešit.
Zdroj: Kolář, 2011
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PŘÍLOHA 7: Postupy pro vyšetření a řešení šikany (MŠMT, 2016)
První pomoc při počáteční šikaně:

Krizový scénář pro výbuch skupinového
násilí při pokročilé šikaně:

odhad závažnosti a formy šikany;
rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a
s oběťmi;
3. nalezení vhodných svědků;
4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je
společné vyšetřování agresorů a svědků a
konfrontace oběti s agresory);
5. ochrana oběti;
6. předběžné vyhodnocení a volba ze dvou typů
rozhovoru:
a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory
(směřování k metodě usmíření);
b) rozhovor s agresory (směřování k metodě
vnějšího nátlaku);
7. realizace vhodné metody:
a) metoda usmíření;
b) metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor
nebo výchovná komise s agresorem a jeho
rodiči);
8. třídní hodina:
a) efekt metody usmíření;
b) oznámení potrestání agresorů;
9. rozhovor s rodiči oběti;
10. třídní schůzka;
11. práce s celou třídou.

A. První (alarmující) kroky pomoci
1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad
závažnosti a formy šikany;
2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení
skupinového násilí
B. Příprava podmínek pro vyšetřování
3. zalarmováni pedagogů na poschodí a
informování vedení školy;
4. zabránění domluvě na křivé skupinové
výpovědi;
5. pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře);
6. oznámení na policii, paralelně – navázání
kontaktu se specialistou na šikanování,
informace rodičům
C. Vyšetřování
7. rozhovor s obětí a informátory;
8. nalezení nejslabších článků,
nespolupracujících svědků;
9. individuální, případně konfrontační
rozhovory se svědky;
10. rozhovor s agresory, případně konfrontace
mezi agresory, není vhodné konfrontovat
agresora (agresory) s obětí (oběťmi)
D. Náprava
11. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace
skupiny.

1.
2.

Komentář k jednotlivým krokům postupů viz kniha Nová cesta k léčbě šikany (Kolář, 2011).
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