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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Název a adresa školy, pro kterou platí tento 
MPP 

Základní škola Sulice, příspěvková 
organizace, Školní 343, 
252 42 Sulice – Želivec 
 
 

Webové stránky školy www.zssulice.cz 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Josef Kabele 

Telefon na ředitele 702 129 127 

Email na ředitele reditel@zssulice.cz 

 

Jméno a příjmení školního metodika 
prevence 

Ing. Linda Kůstková 

Telefon na ŠMP 603 400 149 

Email na ŠMP kustkova@zssulice.cz 

Konzultační hodiny čtvrtek 14 – 15 (po předchozí domluvě), 
jinak kdykoli dle aktuální potřeby 

 

Jméno a příjmení výchovného poradce Mgr. Jana Čermáková 

Telefon na VP 606 483 419 

Email na VP cermakova@zssulice.cz 

Konzultační hodiny pondělí  15 – 16 (po předchozí domluvě), 
denně  6 – 7,  jinak kdykoli dle aktuální 
potřeby 

 

Platnost ode dne: 1. září 2019 

Poslední aktualizace:  k 1. září 2021 

Schválil:  Mgr. Josef Kabele, ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zssulice.cz/


 

 

 

 

 

2. CÍL 

Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případě 
podezření či výskytu šikany a kyberšikany.  

 

3. PREVENCE A POSTUP ŘEŠENÍ ŠIKANY 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci školy při svém kontaktu s žáky při vyučovacích hodinách i 
mimo ně, v areálu školy a na mimoškolních akcích sledují chování žáků vůči sobě navzájem, 
ve vztahu k žákům zachovávají profesionální přístup. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat 
všem znakům šikanování. 

Třídní učitel je v pravidelném kontaktu s žáky třídy, zajímá se o problémy žáků a o jejich 
vzájemné vztahy. V případě výskytu konfliktů se pokouší zjistit jejich příčinu a zamezit 
dalšímu rozvoji.  

V případě podezření na výskyt šikany nebo chování, ze kterého by se mohla šikana 
vyvinout, neprodleně každý z pedagogů o věci informuje třídního učitele.  

Třídní učitel ihned informuje metodika prevence nebo výchovného poradce.  a upozorní 
na problém všechny pedagogy, kteří se třídou pravidelně pracují, požádá je o spolupráci 
při sledování třídy.  

Třídní učitel se ve spolupráci s metodikem prevence, výchovným poradcem pokusí získat 
více informací o vývoji vztahů mezi žáky třídy. Žádný z pedagogů žáky nebude předem v 
této věci kontaktovat ani provádět vyšetřování. O situaci je nutné vždy informovat ředitele 
školy. 

Při potvrzení podezření na výskyt šikany metodik prevence s vedením školy provedou 
hlubší vyšetření situace. Při šetření postupují podle doporučených metod. Škola může 
požádat o externí spolupráci. 

Doporučený postup probíhá v těchto krocích: 

 

1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. Při rozhovoru s obětí je 
důležité, aby o tom nevěděli ostatní žáci 

2. Nalezení vhodných svědků. Je vhodné vytipovat členy skupiny, kteří budou 
pravdivě vypovídat. 

3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky. Zásadní chybou je 
konfrontace obětí a agresorů. 

 



 

 
 
 
 
 
 

4. Zajištění ochrany obětem. 
5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 

 

Pokud se vyšetřováním prokáže výskyt šikany v třídním kolektivu, je nutná důsledná 
ochrana oběti, popř. obětí, informování třídy o výsledcích vyšetřování včetně dalšího 
postupu a kázeňských opatření pro agresory. S výsledky vyšetřování jsou vedením školy 
seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci. Informace třídě předá vedení školy ve 
spolupráci s výchovným poradcem a třídním učitelem, ochranu oběti a sledování třídy 
zajistí všichni pedagogičtí pracovníci, ale i ostatní pracovníci školy.  

Metodik prevence ve spolupráci s třídním učitelem, popř. vedením školy informuje o 
výsledcích vyšetřování a dalším postupu zákonné zástupce agresora (agresorů), ale také 
zákonné zástupce oběti.  

O jednotlivých krocích je učiněn písemný záznam. 

Stupeň udělených kázeňských / výchovných opatření a další postup školy se řídí školním 
řádem. 

 

4. POSTUP V PŘÍPADĚ ŘEŠENÍ KYBERŠIKANY 

 
1. V případě zjištění kyberšikany nebo podezření na kyberšikanu je nutné zjistit 

všechny skutečnosti související s útokem. A to i útoky staršího data, které byly nebo 
mohly být zjištěné ve škole. 
 

2. Je potřeba zjistit agresora/y útoku. 
 

3. Pedagogický pracovník zajistí všechny dostupné důkazy kyberšikany (obrázky – 
print screen, emaily, chaty, fotografie, nahrávky,…). Pohovor s obětí a s případnými 
svědky je veden tak, aby bylo zajištěno bezpečí. Nekonfrontuje se oběť a agresor. 
Při závažnější kyberšikaně je vhodné zajistit oběti pomoc psychologa, škola může 
požádat o spolupráci externího odborníka. S případem jsou seznámeni zákonní 
zástupci oběti. 
 

4. Po shromáždění důkazů následuje rozhovor s agresorem, je mu sdělen závěr 
šetření a následné kázeňské řešení. Škola informuje zákonné zástupce agresora na 
výchovné komisi. U závažné formy kyberšikany je informována Policie ČR. 

 


