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Čl. 1
Úvod
Smernica je vypracovaná na základe Metodického usmernenia č. 7/2006 – R z 28. marca
2006.
Cieľom smernice je poskytnúť základné informácie o formách a prejavoch šikanovania,
spôsob prevencie, opatrenia na riešenie šikanovania a jeho postihy.
Čl. 2
Charakteristika šikanovania
Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je
ublíženie inému žiakovi, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie.
Čl. 3
Znaky šikanovania
1.Úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému.
2.Agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov.
3.Opakované útoky.
4.Nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.
Čl.4
Prejavy šikanovania
A.priame:
- fyzické útoky, urážlivé prezývky, nadávky, posmechy a tvrdé príkazy agresora vykonať
určitú vec proti vôli obete, odcudzenie vecí.
B.nepriame:
-prehliadanie a ignorovanie obete.
Čl. 5
Zodpovednosť školy
1.Škola zodpovedá za deti a žiakov v čase vyučovania a školských akcií.
2.Škola zodpovedá aj za škodu, ktorú v čase vyučovania spôsobí žiak, pokiaľ ten, kto je
povinný vykonávať dohľad, nepreukáže, že náležitý dohľad nezanedbal.
3.Pedagóg musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť
okamžitú pomoc.

Čl. 6
Šikanovanie ako priestupok
1.Šikanovanie žiakov môže napĺňať skutkovú podstatu priestupkov proti občianskemu
spolunažívaniu a priestupkov proti majetku.
2.Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase jeho spáchania dovŕšil 15. rok svojho života.
Čl. 7
Šikanovanie ako trestný čin
1.Šikanovanie žiakov môže napĺňať i skutkovú podstatu trestných činov. Trestný zákon
definuje trestný čin ako prečin a zločin.
2.Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil 14. rok svojho veku.
Čl. 8
Postih pedagógov
1.Učiteľ alebo vychovávateľ, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme v tomto
smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu.
Čl. 9
Prevencia šikanovania
1.Osvojiť si princípu netolerovania šikanovania na základe hesla: ,,Sme škola, kde sa
šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách“. Na osvojenie využívať besedy a rozhovory
na triednických hodinách, hodinách občianskej, náboženskej a etickej výchovy.
2.Oboznámiť všetkých žiakov, zamestnancov a rodičovskú verejnosť s podstatou, formami
a nebezpečnými dôsledkami šikanovania. Žiakov na triednických hodinách, rodičov na
rodičovských združeniach, zamestnancov na pracovných a pedagogických poradách.
3.Vytvárať pozitívnu klímu v škole pomocou súťaží, kultúrnych a športových akcií.
4.Sledovať dodržiavanie nariadení školského poriadku, kde sú stanovené jasné pravidlá
správania vrátane sankcií za ich porušenie. Dodržiavanie nariadení hodnotiť na pracovných
a pedagogických poradách.
5.Viesť písomné záznamy o riešení konkrétnych prípadov šikanovania.
6.Zabezpečiť dozor počas prestávok, pred začiatkom, po skončení vyučovania najmä
v priestoroch, kde k šikanovaniu najčastejšie dochádza.
7.Zisťovať dotazníkmi na triednických hodinách vzťahy medzi žiakmi.
8.Umiestniť na prístupné miesto kontakty a telefónne čísla na inštitúcie, ktoré sa
problematikou šikanovania zaoberajú. O týchto inštitúciách informovať rodičovskú
verejnosť na schôdzkach ZRPŠ.
Čl.10
Metódy riešenia šikanovania
Pri objavení sa konkrétneho prípadu šikanovania treba postupovať nasledovne:
1.Zaistiť ochranu obetiam a poskytnúť jej okamžitú pomoc.
2.Uskutočniť dohodu riaditeľa školy s pedagogickými zamestnancami o postupe
vyšetrovania.

3.Nájsť vhodných svedkov a uskutočniť individuálne prípadne konfrontačné rozhovory so
svedkami (nikdy nekonfrontovať obete a agresorov).
4.Pri zisťovaní informácií využiť anonymnú dotazníkovú metódu.
5.Pri vyšetrovaní zabrániť možnej krivej výpovede viacerých agresorov , izolovať ich bez
možnosti dohodnúť sa na spoločnej výpovedi.
6.Kontaktovať rodičov alebo zákonných zástupcov.
7.Zo stretnutia s rodičmi alebo zákonnými zástupcami napísať záznam.
8.Kontaktovať Úrad práce, CVPP, PPP.
9.V závažných prípadoch hlásiť šikanovanie polícii.
Čl. 11
Opatrenia na riešenie situácie
1.Odporučiť rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť (CVPP, PPP).
2. Uskutočniť výchovné opatrenia – napomenutie alebo pokarhanie triednym učiteľom
pokarhanie riaditeľom školy.
3. Znížiť známku zo správania.
4. Preložiť žiaka do inej triedy
5.Oznámiť priestupok alebo opakovane páchané priestupky príslušnému Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech
maloletého v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.
6.Oznámiť príslušnému útvaru policajného zboru ak došlo k závažnejšiemu prípadu
šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bola naplnená skutková podstata priestupku
alebo trestného činu.
7.Odporučiť dobrovoľný diagnostický pobyt žiaka do diagnostického centra, prípadne do
liečebno-výchovného sanatória.
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