DODATEK K PLÁNŮM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ
ŘEŠENÍ ŠIKANY NA ŠKOLE

Škola nese ze zákona odpovědnost za:
 vytváření a udržování bezpečného prostředí
 ochranu žáků a jejich zdraví
 předcházení vzniku jakýchkoli forem rizikového chování na škole, i šikany.
Charakteristika šikany
jde o agresivní chování ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků či učiteli,
které se v čase opakuje a je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle skryté snaze
ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně, v případě šikany učitele také profesionálně. Šikana je
charakteristická nepoměrem sil, bezmocností oběti, nepříjemností útoku pro oběť a
samoúčelností agrese.
Podoby šikany
Přímá šikana může mít podobu fyzickou -bití, plivání, tahání za vlasy, verbální vulgární nadávky, zraňující komentáře k rase, národnosti, etnicitě, náboženství nebo
sexualitě, výhružky, násilné a manipulativní příkazy; nebo nonverbální - urážlivá gesta a
zvuky, zírání, používání zastrašujících nebo výhružných výrazů ve tváři, nebo v řeči těla,
ničení, schovávání, kradení věcí nebo učebních pomůcek.
Nepřímá šikana – cílem je způsobit emocionální a psychologické utrpení a poškodit
sociální status oběti. 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. Nebývá fyzická, v některých případech může být také
třetí strana manipulována do situace, kdy má zapříčinit fyzické ublížení. Nefyzické formy
nepřímé šikany 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, kyberšikana, která
může mít podobu např. zakládání falešných profilů na jméno žáka či učitele s hanlivým
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 e-maily apod. Oproti šikaně má kyberšikana mnohem větší dosah,
čímž ještě více zhoršuje prožívání oběti.
Hranice, která odlišuje šikanování od škádlení nebo agrese, bývá někdy nezřetelná.
U žáků se za šikanování nepovažuje škádlení nebo agrese, které nemá znaky šikanování.
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.
Většina obětí šikany a jejích svědků se snaží situaci udržet co nejdéle v tajnosti, bojí
se někomu svěřit. Důsledkem může být podcenění závažnosti a rozsahu výskytu šikany
nebo obtížné nalezení útočníků.
Důvodem šikany může být jakákoli odlišnost žáka nebo pedagoga, např. fyzická
zdatnost, vzhled, hmotnost, barva pleti, tělesná neobratnost, inteligence - snížení
rozumových schopností, nebo naopak nadání, jazyková/komunikační bariéra, socio-

ekonomická odlišnost, psychická odlišnost, speciální vzdělávací potřeby žáka apod. Šikana
může mít také specifický obraz, odehrává-li se ve vztahu k žákům nebo pedagogům z
důvodu etnicity, rasové nebo národnostní příslušnosti, náboženského vyznání nebo víry,
sexuální orientace (nejčastěji proti homosexuálům) apod.
Bezpečné prostředí ve škole: jak předcházet šikaně
Škola respektuje identitu a individualitu každého svého člena, odmítá násilí a
zneužití moci v jakékoli podobě. Má nastavena důsledky za porušení pravidel u žáků.
Realizuje specifickou primární prevenci rizikového chování (včetně šikany),
kterou má popsánu v Preventivním programu školy někdy nazývaném také minimální
preventivní program. 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.
Základní postup v řešení šikany
Preventivní opatření školy směřují k minimalizaci rizika výskytu šikany. Školní
šikanování má svůj zákonitý vnitřní vývoj:
 1. stadium se odehrává v jakékoli skupině. Jde o mírné, převážně psychické
formy násilí, kdy jde o odmítání, nekomunikaci, pomluvy, intriky vůči
některému, zpravidla neoblíbenému a nejméně vlivnému členu skupiny.
 V 2. stadiu dochází ke stupňování manipulací, objevuje se zprvu ponejvíce
subtilní fyzická agrese a ostrakizovaný žák slouží pro odreagování napětí
skupiny.
 3. stadium je klíčové, kdy se vydělí jádro útočníků a systematicky začne
šikanovat nejvhodnější oběti.
 4. - bod zlomu, kdy se šikanování stane nepsaným zákonem a celá skupina
se stává krutou.
 V 5. stadiu se šikanování stane skupinovým programem.
Škola musí nejprve posoudit a odhadnout závažnost šikany. Po vyhodnocení
závažnosti situace a dále v průběhu celého šetření škola musí zvažovat, zda je sama
kompetentní šikanu šetřit a řešit nebo zdali požádá o pomoc zvenčí (např.
pedagogicko-psychologickou poradnu, středisko výchovné péče, neziskovou organizaci).
Jeden typ pokročilé šikany – výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynč, je
výjimkou.
Při řešení je kladen důraz na to, že žák, který je obětí šikany, není jejím viníkem
a neměl by tedy být důsledky řešení znevýhodněn. Je důležité se samotným žákem
probrat, co škola může udělat pro to, aby se zase cítil bezpečně.
Po celou dobu řešení škola zajišťuje ochranu informací a informátorů, jasně
vyjadřuje negativní postoj k násilí a ukazuje, že je toto téma považováno za vážné.
Součástí řešení musí být vždy nastavení ozdravných mechanismů pro všechny,
kteří se šikany účastnili, a dále pro celou skupinu (třídu). 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 či menšina).
Doporučuje se dále pracovat s agresorem (vedení k náhledu na vlastní chování,
motivy apod.) i s obětí šikany. V případě potřeby doporučit zákonnému zástupci péči dítěte
v pedagogicko-psychologické poradně, středisku výchovné péče nebo jiných odborníků –
klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů.
Škola eviduje projevy šikany a dále reviduje preventivní postupy, bezpečnostní a
krizové plány a nastaví taková opatření, aby bránila návratu rizikového chování.
Při řešení by se škola měla vyvarovat těchto nevhodných postupů:
 přehlížení, bagatelizací agresivního nebo násilného chování

 odkazování na to, aby si oběť svoji situaci řešila sama, „postavila se jí“ nucení žáků,
aby veřejně řekli, co viděli nebo se veřejně ihned na místě omlouvali
 vedení rozhovoru s žákem o situaci před ostatními žáky, vedení rozhovorů žáků
zapojených do šikany společně
 nedostatečného vyhodnocení závažnosti problému a z toho plynoucí volby
neadekvátních postupů nebo nepřiměřeného trestu
 emotivního řešení problému (k řešení problému je třeba přistupovat věcně)
 řešení problému (např. násilím)
 příliš autoritativního řešení (např. zastrašováním nebo vyhrožováním), což může vést
spíše ke zhoršení situace, případně ke skrytějším formám šikany, nebo i k jinému
rizikovému jednání
 předjímání recidivy útočníka
 řešení i méně závažného rizikového chování v součinnosti s policií (zbytečná
kriminalizace útočníka)
 automatického obviňování oběti (sekundární viktimizace)
 vyhýbání se problematickým aktivitám jako zdrojům budoucí šikany.
Řešením situací komplikovaného chování žáků se zabývá materiál MŠMT s názvem
„Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách“, který je
zveřejněn na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladnivzdelavani/vyuziti-pravnich-opatreni-pri-reseni-problemoveho-chovani.
Nápravná opatření
Škola má k dispozici pro zastavení násilí agresorů nápravná opatření, z nichž některá
přicházejí při šikanování v úvahu:
o výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy
o realizace individuálního výchovného plánu agresora
o snížení známky z chování
o doporučení rodičům, aby dobrovolně umístili žáka do pobytového oddělení
střediska výchovné péče, případně doporučení realizovat dobrovolný
diagnostický pobyt žáka v diagnostickém ústavu
o podání návrhu orgánu sociálně-právní ochrany dětí k zahájení práce s
rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní
výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.
Odpovědnost rodičů a komunikace školy s rodiči
Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o
dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
Rodičovskou odpovědnost týkající se osoby dítěte vykonávají rodiče způsobem a v míře
Rodiče pak mají být všestranně příkladem svým dětem, zejména pokud se jedná o způsob
života a chování v rodině. Škola nezve rodiče protagonistů šikany do školy, když ještě
šikana není vyšetřena. Rozhovor s rodiči oběti probíhá individuálně. U počáteční šikany,
která se dá vyšetřit během jednoho nebo dvou dnů, obvykle proběhne až po jejím vyšetření.
Úkolem je rodiče informovat o zjištěních a závěrech školy a domluvit se na dalších
opatřeních. Někdy je užitečné připravit rodiče oběti i na třídní schůzku, kde bude podána
informace o řešení šikany. Ve všech případech je potřeba informovat rodiče, že ve třídě byla
šikana a škola ji řešila. U počáteční šikany zpravidla stačí podat informaci na pravidelné
schůzce, u pokročilé šikany je na místě svolat schůzku mimořádnou.
Prevence ŠIKANY UČITELŮ stojí na celoškolním přístupu.
 Vedení školy vyjadřuje pedagogům podporu, oceňuje jejich práci, vytváří
atmosféru důvěry, podporuje spolupráci v pedagogickém sboru a zastává
nekonfliktní způsob řešení problémů.

 Škola má jasně stanovený způsob, jakým mají pedagogové podezření na
šikanu své osoby nebo kolegy, nebo oznámení o šikaně podat, komu a jak s
tím bude nakládáno.
 Pedagog nastavuje a uplatňuje jasná pravidla ve třídě; na konflikt nebo
nerespektování reaguje včas, pracuje s pravidly v chování a používá
stanovené důsledky jejich nerespektování konzistentně; vyhýbá se řešení
konfliktu a konfrontací ze strany žáka před celou třídou, usměrňuje řešení na
individuální konzultaci; vyhýbá se konfrontačnímu tónu.
 Pedagog posiluje zapojení žáků/studentů do výuky, dává jim na výběr, činí
úkoly a výuku pro žáky/studenty zajímavými, propojuje výuku s běžným
životem a potřebami žáků; jeho výklad a očekávání jsou pro žáky
srozumitelné, odpovídají obtížnosti, kterou mohou zvládnout apod.
 Očekává úspěch u všech žáků a podporuje je, dává žákům zpětnou vazbu k
tomu, co udělali dobře, staví na silných stránkách žáků.
 Nezpůsobuje ponížení nebo zesměšnění žáka před třídou; při hodnocení žáka
zachovává jeho důstojnost.
 Všímá si změn v náladě, emocích a v chování žáků a včas na ně reaguje.
 Problémy neřeší sám, ale ve spolupráci se školním poradenským
pracovištěm, případně s vedením školy.
 Všímá si prosociálního a kooperativního chování žáků a oceňuje je; podporuje
kooperaci mezi žáky a prostředím, kde se každý žák/student cítí přijatý.
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.
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 OSPOD je
vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a individuální plánování koordinované
intervence.
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.
Trestně-právní hledisko šikany
(1) V zákoně č. 40/2009 Sb, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„trestní zákoník“) ani v jiném zákoně není šikana sama o sobě definována jako
trestný čin nebo přestupek, přesto šikana může svým charakterem naplňovat
znaky některého z přestupků či trestných činů.
(2) Protiprávní jednání s prvky šikany může být kvalifikováno jako přestupek dle
zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o přestupcích“). Nejčastěji se bude jednat o přestupky proti občanskému
soužití dle ustanovení § 49 odst. 1 zákona o přestupcích (např. ublížení na cti,
vyhrožování újmou na zdraví atd.). Za přestupek je odpovědná osoba starší 15 let.

(3) Závažnější forma šikany může vykazovat znaky skutkové podstaty například
těchto trestných činů: proti zdraví: § 145 Těžké ublížení na zdraví; § 146 Ublížení
na zdraví; proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního
tajemství: § 171 Omezování osobní svobody; § 173 Loupež; § 175 Vydírání; § 177
Útisk; dále pak trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti: § 185
Znásilnění; § 186 Sexuální nátlak; § 187 Pohlavní zneužití; § 191 Šíření pornografie;
§ 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií; trestných činů proti majetku: §
205 Krádež; § 228 Poškození cizí věci; konečně se může jednat i o trestné činy
narušující soužití lidí: § 353 Nebezpečné vyhrožování; § 354 Nebezpečné
pronásledování.
Je-li šikana motivována důvody, jako jsou zdravotní postižení, etnicita, náboženství
a podobně, a splňuje-li znaky podle příslušných níže uvedených ustanovení trestního
zákoníku, lze v určitých případech uvažovat také o trestném činu hanobení národa, rasy,
etnické nebo jiné skupiny osob, případně i podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k
omezování jejich práv a svobod (§ 355, resp. 356 trestního zákoníku). Takovýto motiv může
rovněž u některých výše uvedených trestných činů podmiňovat užití přísnější klasifikace,
tedy možnost udělení vyššího trestu. (5) Kyberšikana obdobně jako školní šikana sice není
sama o sobě trestným činem ani přestupkem, ale její projevy mohou naplňovat skutkovou
podstatu např. těchto trestných činů: nebezpečné pronásledování (tzv. stalking, § 354
trestního zákoníku) – např. dlouhodobě opakované pokusy kontaktovat všemi dostupnými
prostředky oběť, která proto pociťuje důvodné obavy o život nebo zdraví své či svých
blízkých; účast na sebevraždě (§ 144 trestního zákoníku) – např. zaslání SMS oběti s
úmyslem přimět ji k sebevraždě, kterou skutečně spáchá či se o ni pokusí; porušení
tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku) – např. porušení tajemství listin
a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 183 trestního zákoníku), např. zveřejnění
fotografií z telefonu oběti; pomluva (§ 184 trestního zákoníku) – např. vytvoření webových
stránek, které nepravdivě zesměšňují oběť; šíření pornografie dle § 191 trestního zákoníku
(viz sexting); výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (dítětem se rozumí osoba mladší
18 let) dle § 192 trestního zákoníku (viz sexting).
Trestní odpovědnost
Ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o
soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech
mládeže), ve znění pozdějších předpisů, je trestně odpovědnou osoba starší 15 let, která je
dostatečně rozumově a mravně vyspělá. Pro účely zákona o soudnictví ve věcech mládeže
se pak takový trestný čin označuje jako provinění. V případě jednání vykazujícího znaky
trestného činu, kterého se dopustilo dítě mladší 15 let, se hovoří o činu jinak trestném. I
když dítě mladší 15 let není trestně odpovědné, mohou mu být dle tohoto zákona soudem
pro mládež uložena opatření potřebná k jeho nápravě. Činu jinak trestného se může dopustit
též mladistvý (osoba starší 15 a mladší 18 let, která je trestně odpovědná), který v době
spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat
protiprávnost činu nebo ovládnout své jednání.
Povinnost školy překazit a oznámit trestné činy uvedené v trestním zákoníku
Přestože, jak bylo řečeno výše, šikana není sama o sobě definována jako trestný čin nebo
přestupek, může svým charakterem naplňovat znaky protiprávního jednání na úrovni
přestupku nebo trestného činu. Trestní zákoník zakládá v určitých případech povinnost
některým činům zabránit, a jiné zmíněným orgánům ohlásit. Smyslem ustanovení o
trestnosti nepřekažení trestnému činu je zabránit spáchání některých závažných činů a tím
chránit společnost před jejich důsledky. S účinností od 1. 12. 2016 se rovněž níže
popsaných trestných činů bude moci dopustit i sama škola jako právnická osoba, kdyby
například úmyslně zatajovala, že u nich uvedeným trestným činům dochází.
Povinnost překazit páchání nebo spáchání trestného činu (§ 367 trestního
zákoníku): kdo se dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestné činy v tomto ustanovení
vyjmenované, má povinnost spáchání nebo dokončení takového činu překazit. Jestliže to
neudělá a nebránily mu v tom okolnosti v tomto ustanovení vyjmenované, sám spáchal
trestný čin nepřekažení trestného činu a vystavuje se tím trestnímu postihu. Překazit

trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu
orgánu. V případě šikany by se mohlo jednat například o následující trestné činy: vraždy (§
140), zabití (§ 141), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), zbavení osobní svobody (§ 170),
loupeže (§ 173), vydírání (§ 175), znásilnění (§ 185), pohlavního zneužití (§ 187), krádeže
(§ 205).
Neoznámení trestného činu (§ 368 trestního zákoníku): kdo se dozví, že jiný
spáchal trestné činy v tomto ustanovení vyjmenované, je povinen to bez odkladu oznámit
státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Jestliže to neudělá a nebránily mu v tom
okolnosti v tomto ustanovení vyjmenované, sám spáchal trestný čin neoznámení trestného
činu a vystavuje se tím trestnímu postihu. V případě šikany by se mohlo jednat například o
následující trestné činy: vraždy (§ 140), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), zbavení osobní
svobody (§ 170).

PŘÍLOHA 1: Stadia šikanování
1. 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.
2. 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.
3. 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“.
4. 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.
5. 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 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.
(Kolář, 2011; absolvovala jsem celý kurz Dr. Koláře k řešení šikany a mám též
osvědčení k řešení šikany).
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