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CHARAKTERISTIKA MATERSKE SKOLY
Mateřská i základní škola leží v Markvarticích u Děčína. Ve školce fungují dvě
oddělení. Mateřská škola se nachází ve vzdálenosti cca 1,5 km od základní školy. Součástí
MŠ je školní jídelna a prostorná zahrada. Vzdělávací a výchovný proces zabezpečují 4
učitelky a 1 asistentka pedagoga.
Vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Magda Petrášková
Zástupce ředitelky: Mgr. Martin Drahoš
Metodik primární prevence: Mgr. Lenka Šikýřová
Zástupkyně ředitelky školy pro MŠ: Bc. Ivona Culková
Za realizaci Preventivního programu mateřské školy (dále jen PPŠ) zodpovídá školní
metodik prevence, který koordinuje práci jednotlivých učitelů a externích spolupracovníků.
Školní metodik se podílí na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých
problémů ve spolupráci s výchovným poradcem a vedením školy. O průběhu naplňování PPŠ
informuje vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocuje aktuální situaci v MŠ.
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1. VÝCHODISKA PRO TVORBU PPŠ
Pro tvorbu PPŠ byly využity aktuálně platná legislativa a metodické pokyny MŠMT –
Školský zákon, Zákon č. 379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů, Vyhláška 317/2005 o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických
pracovníků, Zákon 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
Vyhláška 72/2005 v platném znění o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních, Zákon 167/1998 o návykových látkách a o změně
některých dalších zákonů, Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně
patologických jevů u dětí, žáků a mládeže ve školách a školských zařízeních (Č. j. 20
006/2007-51), Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských
zařízeních (Č. j. MSMT – 22294/2013-1), Metodický pokyn MŠMT k výchově proti
projevům rasismu, xenofobie a intolerance (Č. j. 14 423/99-22), Metodický pokyn k
jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu
záškoláctví č. j.: 10194/2002-14), Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu
(č. j. 11691/2004-24), Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a
studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (č. j. 37014/2005, Národní
strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018, manuál
© Společně k bezpečí, 2015 Michaela Veselá Kateřina Pospíšilová
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2. SOUBOR AKTIVIT A CÍLŮ
2.1 Předškolní věk
Náplň primární prevence v tomto období:
Základem prevence je vytvoření sociálních kompetencí dítěte, kdy si dítě
prostřednictvím prožitkového učení osvojí schopnost rozhodovat se, volit z více alternativ,
nést za svou volbu odpovědnost a poznávat její důsledky. Schopnost rozhodovat se je chápána
jako předpoklad odpovědného jednání. Odpovědné jednání je základní ochranný
mechanismus.
Primární prevence rizikového chování je zaměřena zejména na předcházení rizikovým
jevům v chování dětí (vandalismus, šikana, násilí), rozpoznání a zajištění včasné intervence
zejména v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy
dětí.
Základním principem strategie prevence rizikového chování u dětí je výchova ke
zdravému životnímu stylu, osvojení sociálního chování. Důležité je podporovat aktivity
podporující zdravý životní styl, smysluplně využívat a organizovat volný čas programy, které
vedou k dodržování určitých pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a
své jednání.
Náplň primární prevence v tomto období:
- podpora zkušeností, které poskytují potěšení a touhu účastnit se pohybových aktivit
- schopnost přizpůsobení se životu v sociální komunitě, vnímavý a otevřený vztah
k okolnímu světu, schopnost přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat se
- seberozvíjení
- motivace k aktivnímu poznávání a prožitkům
- rozvoj tvořivosti a estetického cítění
- systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu,
zdravotní prevence
Děti se naučí:
- neubližovat ostatním slovně ani fyzicky
- udržovat své okolní prostředí v pořádku
- vědět, že lhát a podvádět, se nemá a proč
- popisovat svoje pocity
- jíst zdravě, mít dostatek pohybu
- znát nebezpečí, která mohou ohrozit jejich zdraví
- znát a dodržovat dohodnutá pravidla
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2.2 Aktivity pro rodiče a veřejnost
- seznámení rodičů s PPŠ v rámci třídních schůzek
- seznámení rodičů s jejich povinnostmi při omlouvání dětí
- nabídka propagačních materiálů k prevenci rizikového chování
- zapojení rodičů do aktivit zaměřených na prevenci

2.3 Aktivity pro pedagogy
- podpora sebevzdělávání všech pedagogických pracovníků MŠ
- zaměřit se na děti bojácné, agresivní, nerespektující mravní normy
- poskytnout poradenství rodičům
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1. ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠKOLNÍCH AKCÍ
Pozn. Plán akcí je pro letošní školní rok významně omezen vzhledem k doporučením
ministerstva školství v manuálu PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM
ROCE 2021/22 VZHLEDEM KE COVID-19
Září
Přírodovědné vycházky do okolí
Říjen
Zahrádka Čech – ovoce z naší zahrádky
Listopad
Prosinec
Čert a Mikuláš v MŠ
Leden
Zimní sportovní hry
Tři Králové
Únor
Březen
Pěší výlety do okolí – „ Hledání jara“
Duben
Dopravní výchova: beseda s policisty
Květen
Červen
Den dětí
Slavnostní rozloučení s předškoláky – spolupráce s obcí
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2. PŘÍLOHA Č. 1
Informace pro pedagogické pracovníky - šikanování

Zpracováno dle Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k
prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních č. j. MSMT-21149/2016
Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese), která ohrožuje naplňování
zásad a cílů vzdělávání ve škole a školském zařízení (dále jen „škola“).
V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků, který je nezbytný pro
harmonický rozvoj osobnosti a efektivní výuku. Na rozdíl od jiných druhů násilí, se kterými
se setkáváme ve školním prostředí, je šikana zvlášť zákeřná, protože často zůstává dlouho
skrytá. Tak i při relativně malé intenzitě šikany může u jejích obětí docházet k závažným
psychickým traumatům s dlouhodobými následky a k postupné deformaci vztahů v kolektivu.
Vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných stádiích více či méně vyskytuje téměř v každé
škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je třeba klást na budování
otevřených,
kamarádských
a bezpečných vztahů mezi žáky ve třídě a samozřejmě i mezi všemi členy společenství školy.
Je důležité, aby pedagogové uměli rozpoznat a řešit počáteční stadia šikanování. V případě
rozvinutí pokročilé šikany je nutná spolupráce školy s odborníky ze specializovaných zařízení
(podrobněji viz kapitolu II., čl. 7.4.). Zajištění ochrany dětí před šikanou vyžaduje další
vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky šikanování, neboť běžné
pedagogické postupy selhávají.

2.1 Charakteristika šikanování
Šikana je agresivní chování ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků či
učiteli, které se v čase opakuje (nikoli nutně) a je založeno na vědomé, záměrné,
úmyslné a obvykle skryté snaze ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně a/nebo v
případě šikany učitele také profesionálně. Šikana je dále charakteristická
nepoměrem sil, bezmocností oběti, nepříjemností útoku pro oběť a samoúčelností
agrese.
(2)
Podoby šikany:

(1)

• Přímá šikana může mít podobu fyzickou (např. bití, plivání, tahání za vlasy), verbální
(např. vulgární nadávky, zraňující komentáře k rase, národnosti, etnicitě, náboženství nebo
sexualitě, výhružky, násilné a manipulativní příkazy); nebo neverbální (např. urážlivá gesta a
zvuky, zírání, používání zastrašujících nebo výhružných výrazů ve tváři, nebo v řeči těla,
ničení/schovávání/kradení věcí nebo učebních pomůcek).
[8]
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• Nepřímá šikana má za cíl způsobit emocionální a psychologické utrpení a poškodit
sociální status oběti. Tato šikana je vykonávána způsobem, kdy útočník působí bolest tak, aby
to vypadalo, že žádný takový záměr ve skutečnosti nemá. Hlavní agresor k útoku často
využívá prostředníka, neútočí přímo. Nepřímá šikana je většinou nefyzická, nicméně v
některých případech může být také třetí strana manipulována do situace, kdy má zapříčinit
fyzické ublížení. Nefyzické formy nepřímé šikany pak mohou zahrnovat záměrnou ignoraci
nebo izolování žáka nebo učitele rozšiřování zákeřných pomluv a lží, neoprávněná nařčení ze
sexuálního obtěžování nebo nespravedlivého hodnocení (u učitele), ničení pověsti a reputace,
ponižování před ostatními žáky i pedagogy, nepříjemné sexuální provokace.
• Jednou z nejčastějších forem šikany je také elektronická šikana, tj. kyberšikana, která
může mít podobu např. zakládání falešných profilů na jméno žáka či učitele s dehonestujícím
obsahem, prezentace ponižujících videí na portálech, jako je youtube.com, spoluzaci.cz nebo
facebook.com apod., prezentace zraňujících komentářů na webu, rozesílání vulgárních nebo
výhružných koláží s tváří žáka nebo učitele či příslušníků jeho rodiny, výhružné SMS nebo emaily apod. Oproti šikaně tváří v tvář má kyberšikana ze své podstaty mnohem větší dosah,
čímž ještě více zhoršuje prožívání oběti. Pokud je oběť šikanována ve třídě, svědky pomluv,
nadávek, posmívání a ztrapňování je max. několik desítek lidí. V prostředí internetu může být
svědkem (ale i útočníkem) stejného chování i několik desítek tisíc lidí. Kyberšikana bývá u
dětí školního věku často doplňkem klasické přímé a nepřímé šikany. Je tedy důležité při
řešení prověřit případné souvislosti s klasickou šikanou. Tedy pokud probíhá klasická šikana
(např. nadávky, ponižování), je nutné zjistit situaci oběti v kyberprostoru (mobil, profil, chat
apod.) a naopak. Škola by se kyberšikanou měla zabývat vždy, když se o ní dozví. Základním
úkolem musí být zmapování konkrétního případu, které škole pomůže rozhodnout se pro
správný postup řešení.
(3) Důležité znaky šikanování: záměrnost, cílenost, opakování (není podmínkou),
nepoměr sil, bezmocnost oběti, nepříjemnost útoku, samoúčelnost agrese.
(4) Jedním z rozlišujících prvků je schopnost žáka škádlení opětovat, bránit se mu,
zastavit ho. Ve chvíli, kdy se žák škádlení nebo agresi neumí nebo nemůže bránit, cítí se
bezradný a bezmocný, a přesto škádlení nebo agrese pokračuje, pak toto chování přerůstá v
šikanu. Podobně, jedná-li se o šikanu pedagoga žáky, pak šikana není zlobení a
nerespektování ze strany žáků, které postrádá znaky šikany. Naopak přerůstá v šikanu, stává-li
se vědomým, záměrným, úmyslným a cítí-li pedagog, že není v jeho moci jej zastavit, cítí se
bezbranně, ztrácí autoritu a poměr sil v rolích žák/žáci x pedagog se obrací.
(5)
a) Kyberšikanou není oprávněná kritika na internetu bez zlého úmyslu, bez nadávek a
ponižování. Termínem kyberšikana neoznačujeme rovněž vzájemné internetové psychické
násilí a ani věcný konflikt (i opakovaný) mezi rovnocennými partnery.
b) Od kyberšikany je potřeba odlišovat příbuzné fenomény, které jsou často
s kyberšikanou provázány nebo se s ní částečně překrývají, nicméně samy o sobě označují
jiný typ násilného chování. Patří mezi ně například happy slapping, sexting, hoax, spam,
cyberstalking, flaming, phising (podrobněji viz metodické doporučení, příloha č. 7 Kyberšikana)
[9]
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2.2 Odpovědnost pedagogických pracovníků
(1) Škola má odpovědnost za žáky. V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a
ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a
současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového
chování. Z tohoto důvodu pedagog musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé jeho
oběti poskytnout okamžitou pomoc.
(2) Podle vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a

školních zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo
dobrovolným svazkem obcí, odpovídá i za škodu způsobenou žákům v době vykonávání
přechodného dohledu, tj. při vyučování a v přímé souvislosti s ním.
(3) Ředitel školy nese také odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro své

zaměstnance dle § 101 a § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů.
(4) Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech:
•

Dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo
poskytování školských služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit
zákonnému zástupci jak žáka, který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí. Tato
povinnost vyplývá ze školského zákona (§ 21 odst. 2 školského zákona).

•

Škola ohlašuje orgánu sociálně-právní ochrany dětí takové skutečnosti, které
nasvědčují tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný, nebo
proto, že se ohrožuje svým chováním samo. Situace ohrožení dítěte přitom musí trvat
po takovou dobu nebo nabývat takové intenzity, že nepříznivě ovlivňuje vývoj dítěte
anebo je nebo může být příčinou nepříznivého vývoje dítěte (viz § 6, 7 a 10 zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů); v případě
šikany se jedná o všechny případy, které škola oznámila policejnímu orgánu nebo
státnímu zástupci a dále případy, které sice výše uvedeným nebyly oznámeny, avšak
které jsou svou povahou velmi závažné a nasvědčují tomu, že dítě se nachází v
nepříznivé sociální situaci, jelikož jeho přirozené prostředí nedokáže dostatečným
způsobem naplňovat své funkce při zajišťování přiměřené ochrany příznivého vývoje
dítěte.

•

OSPOD vstupuje do řešení těch případů agresivního chování dítěte ve škole, v nichž
jsou tyto projevy pouze sekundárním důsledkem nepříznivé sociální situace dítěte a
jeho rodiny a v nichž je třeba dítěti a jeho rodině zprostředkovat a zajistit odpovídající
pomoc a podporu prostřednictvím nástrojů sociální práce. Základními nástroji práce
[10]
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OSPOD je vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a individuální plánování
koordinované intervence.
•

Dalším významným nástrojem OSPOD pro řešení nepříznivé sociální situace dítěte a
jeho rodiny jsou případové konference, tj. případová setkání těch osob, které mohou
dítěti a jeho rodině poskytnout odpovídající pomoc a podporu, které staví dítě a jeho
rodinu do centra řešení jejich situace a které vychází z principu partnerství a
spolupráce, jakož i z principu důvěrnosti, diskrétnosti a bezpečného prostoru pro
vzájemné sdílení informací. Případová konference je nástrojem případové práce
(tzv. case managementu), což determinuje pravidla, která je třeba v jejím rámci
respektovat. Vymezení okruhu zúčastněných osob je plně v kompetenci sociálního
pracovníka, který bude vycházet z předmětu případové konference. Zástupce školy
může být na případovou konferenci přizván, pokud on sám jako fyzická osoba, s
ohledem na význam, který zastává ve vztahové síti dítěte, či škola jako instituce
mohou s ohledem na konkrétní okolnosti případu přispět k řešení situace dítěte a jeho
rodiny. Pokud je zástupce školy na konferenci účasten, pak je ze zákona vázán
zachováváním mlčenlivosti (dle § 57 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí).
Informace, které se na konferenci dozví, jím nesmí být nikam přeneseny, ani do
prostoru školy. Pokud jedním z výstupů případové konference bude přijetí
konkrétního opatření za účelem úpravy podmínek ve školním prostředí, je třeba
postupovat v souladu se školským zákonem. Není přitom nezbytné na půdě školy
sdělovat, že konkrétní opatření je přijímáno jako jeden z výstupů případové
konference, a to z důvodu ochrany dítěte před případnou stigmatizací. Je třeba
zdůraznit, že nástroj případových konferencí není výlučným nástrojem OSPOD při
poskytování sociálně-právní ochrany dětí, ale může být využit i školou bez nutnosti
účasti OSPOD jako nástroj případové práce při řešení situace ve třídě či škole, v níž je
třeba uskutečnit setkání více osob a koordinovat jejich další postupy.

•

Dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky
přestupku, nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. Trestní oznámení je
možné podat také na státní zastupitelství. Tuto skutečnost oznámí ředitel školy nebo
jiná pověřená osoba jakoukoliv formou (písemně, telefonicky, osobně) na Policii ČR,
v ideálním případě přímo specialistovi na problematiku mládeže Služby kriminální
policie a vyšetřování, jinak na nejbližším obvodním oddělení Policie ČR. V takovém
případě vystupuje tato osoba jako oznamovatel a má právo na vyrozumění do jednoho
měsíce od podání oznámení. Oznámení může podat také zákonný zástupce dítěte.

2.3 Prevence v šikanování
1. Základem prevence šikanování a násilí ve škole je podpora pozitivních vzájemných
vztahů mezi žáky (a mezi žáky a učiteli). Pedagogičtí pracovníci při efektivní realizaci
prevence šikanování usilují o vytváření bezpečného prostředí a za tím účelem:
- podporují solidaritu a toleranci,
- podporují vědomí sounáležitosti
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- posilují a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy
- uplatňují spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt
- rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost
jedince.
2. Pedagogičtí pracovníci se budou vzdělávat v akreditovaných kurzech k problematice
šikanování podle plánu DVPP školy.
3. Pedagogičtí pracovníci budou vykonávat v souladu s pracovním řádem dohled nad
žáky zejména ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, mezi
dopoledním a odpoledním vyučováním, podle potřeby při přecházení žáků mezi budovami
školy, do zařízení školního stravování a do školní družiny. Především v prostorách, kde
k šikanování již došlo nebo kde by k němu mohlo docházet.
4. Pedagogičtí pracovníci budou vést důsledně a systematicky žáky k osvojování norem
mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a
individualitu žáka, pomáhat rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého
člověka. Viz dále ŠVP …
5. Všichni pedagogičtí pracovníci by měli vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru
v třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce.
Důležité aktivity školy nelze spojovat jen s určitým vyučovacím předmětem nebo skupinou
předmětů. Vztahy a chování pedagogických i nepedagogických pracovníků vůči sobě a vůči
žákům, ovlivňují chování žáků.
6. Pedagogičtí pracovníci budou dbát na dodržování školního řádu, ve kterém jsou jasně
stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení.
7. Ve třídě jsou nastavena třídní pravidla, která nenahrazují ani nezdvojují školní řád.
Ideální je, pokud se na tvorbě třídních pravidel a na reflexi jejich dodržování podílejí spolu s
pedagogem (nejlépe třídním učitelem) do značné míry samotní žáci.
8. Třídní učitel zajišťuje pravidelnou realizaci třídnických hodin, které by měly
žákům poskytnout bezpečný prostor k reflexi vlastní zkušenosti ve škole, kdy mohou mluvit o
své spokojenosti ve škole, pocitu bezpečí, vztazích ve škole a ve třídě, učit se efektivně řešit
konfliktní situace atd

2.4 Postupy řešení šikanování
1. Informují-li rodiče pedagogického pracovníka o podezření na šikanování, zahájí
okamžitě vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem,
informuje ředitele školy.
2. Má-li pedagogický pracovník podezření na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování
šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem, informuje ředitele školy.
3. V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy,
spolupodílí se na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy.
4. Vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případech, že se
podezření neprokáže.
Metody vyšetřování šikany pedagogickým pracovníkem
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Při vyšetřování šikany se nejprve zjišťuje, o jaké stádium a formu šikany jde. Existuje
rozdíl mezi vyšetřováním počátečních a pokročilých stádií šikanování.
A. Pro vyšetřování počáteční šikany (se standardní formou) lze doporučit strategii
v těchto pěti krocích:
1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi.
2. Nalezení vhodných svědků.
3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace
obětí a agresorů).
4. Zajištění ochrany obětem.
5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.
B. Pokročilá šikana s neobvyklou formou – výbuch skupinového
tzv. třídního lynčování, vyžaduje následující postup:

násilí

vůči

oběti,

1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.
2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.
3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.
4. Pokračující pomoc a podpora oběti.
5. Nahlášení policii.
6. Vlastní vyšetřování.
Výchovná opatření
(1) Doporučuje se dále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy,
rodinné prostředí). V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické
poradny, střediska výchovné péče nebo jiných odborníků – klinických psychologů,
psychoterapeutů nebo psychiatrů.
(2) Pro potrestání agresorů lze užít i následující běžná výchovná opatření:
- Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele, podmíněné vyloučení a vyloučení
ze studia na střední škole.
- Snížení známky z chování.
- Převedení do jiné třídy.
(3) Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je
nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina).
(4) V mimořádných případech se užijí další opatření, které projedná ředitel školy.

2.5 Spolupráce s rodiči
Informují-li rodiče pedagogického pracovníka o podezření na šikanování, zahájí
okamžitě vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem,
informuje ředitele školy.
Při nápravě šikanování pedagogický pracovník spolupracuje:
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- s ředitelem školy, školním metodikem prevence, výchovným poradcem a dalšími
pedagogickými pracovníky
- s rodinou oběti,
- s rodinou agresora.
Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na
zachování důvěrnosti informací. Je nutné předem informovat rodiče o tom, co dělat v případě,
když se dozvědí o šikanování.
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3.2 Webové stránky s tématikou školní šikany a
kyberšikany
Společenství proti šikaně, www.sikana.org
E-Nebezpeci pro učitele, www.e-nebezpeci.cz
Národní centrum bezpečnějšího internetu, www.ncbi.cz

3.3 Kontakty
Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz
Poradna webu Minimalizace šikany, www.minimalizacesikany.cz
Internet poradna, www.internetporadna.cz
Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu
internetu, www.Horka-linka.cz
Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu,
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