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     Prevencia šikanovania v škole a postup triedneho učiteľa pri   

                               výskyte šikanovania v triede  

 

 

 
     Šikanovanie možno považovať za celosvetový problém, pred ktorým nie je imúnny žiadny typ školy. Obeťou 

sa môže stať v podstate každé dieťa. Ako zdôrazňujú odborníci „ o šikanovaní hovoríme vtedy, keď jedno alebo 

skupina detí hovorí inému dieťaťu škaredé a nepríjemné veci, bije ho, kope, vyhráža sa mu, zamyká ho v 

miestnosti a pod. Tieto incidenty sa môžu opakovať a pre šikanované dieťa je ťažké, aby sa samo ubránilo. Ako 

šikanovanie môžu byť označené tiež opakované posmešky alebo nepekné poznámky o rodine. Za šikanovanie 

obvykle nepovažujeme občasnú bitku, alebo hádku približne rovnako fyzicky vybavených súperov.“ Podľa 

Říčana (1995) zásadne hovoríme o šikanovaní vtedy, ak je obeť z nejakého dôvodu bezbranná – buď pre fyzickú 

slabosť, či neobratnosť, pre svoju izolovanosť v kolektíve, pre svoje psychické zvláštnosti. Niekedy je ťažké 

odlíšiť šikanovanie od podobných javov, napr. od terorizovania celej triedy bitkárskou bandou, od vymáhania 

peňazí, od rasového násilia. Šikanovanie nie je nikdy len záležitosťou agresora a obeti, ale vždy sa týka ostatných 

členov skupiny. Vzťahy v takto napadnutej skupine postupne prechádzajú zákonitým vývinom, mení sa ich 

dynamika. Smerujú od zárodočnej podoby, tzv. ostrakizmu k najvyššiemu, piatemu stupňu systémového ničenia 

pozitívnych vzťahov medzi členmi skupiny. Tento negatívny proces naštartuje vnútorný pohyb smerujúci k 

absolútnemu prijatiu postojov, noriem a hodnôt šikanovania. Brutálne spôsoby šikanovania sa bolestivo dotknú 

každého. Problém je ale v tom, že nie sú vidieť, pretože sa dejú v neprítomnosti pedagóga. Ten ale môže 

spozorovať tzv. nepriame varovné signály, ako napr. skryté volanie obete o pomoc alebo subtílnejšie, čiastočne 

tolerované násilie ( „priateľské“ vtipy a kanadské žartíky na úkor spolužiaka, odstránenie náplne z pera pred 

písomkou, počarbanie zošita, ponižujúca prezývka, vysypanie vecí z tašky, keď neurobí, čo chcú spolužiaci, 

smiech pri neúspechu, osamotenosť žiaka a jeho chodenie do školy vždy ako posledný, opakované vysmievanie 

za to, z akej rodiny pochádza, ako sa oblieka, že sa dobre učí, že poslúcha učiteľov, branie desiaty a pod.). Tieto 

signály by sme nemali podceňovať, mali by sme ich vždy preveriť. Šikanovanie len zriedka začína vyhrotenými, 

brutálnymi formami agresie. Začína na prvý pohľad nevinne, ako žart, deti sa navzájom len „testujú“. Ak hneď 

na začiatku nezasiahneme, ďalej sa vyvíja, naberá na intenzite. Vývoj šikanovania vychádza zo skupinovej 

dynamiky. Počas tohto vnútorného pohybu sa menia vzťahy členov skupiny k normám, hodnotám a postojom. 

Šikanovanie žiakov – obetí sa oveľa častejšie uskutočňuje verbálnou formou, napríklad posmievaním, 

ironizovaním, vyhrážaním, nadávaním, nekomunikovaním, menej často fyzickou formou, napríklad bitím po tele, 

kopaním, štípaním, sácaním do steny a podobne. Stáva sa, že spolužiaci obete sa nepostavia na jej stranu, či už zo 

strachu alebo ľahostajnosti. Obeť, ako sa ukazuje, zvyčajne tento stav dlhší čas trpí, nerozpráva o ňom a o 

svojom prežívaní, trápi sa, nedokáže sa sústrediť na vyučovanie, je nepozorná, smutná, má slabšie študijné 

výsledky, reaguje pasívne alebo agresívne na okolie, postupne sa výrazne znižuje jej sebavedomie a sebaistota, 

jej komplexy menejcennosti sa prehlbujú, neverí si a zlyháva vo viacerých činnostiach. Šikanovaniu možno 

predísť, najmä ak sa dôraz kladie na rozvíjanie sociálnych zručností a sociálnej kompetencie žiakov, keď sa žiaci 

učia ako správne nenásilne riešiť konflikty, vzájomne sa tolerovať a akceptovať iné názory, postoje, 

vierovyznanie, rasy a sociálne skupiny a ak sa vedia vcítiť do situácie druhých ľudí.  



V rámci prevencie šikanovania a pri jeho riešení je dôležitá spolupráca medzi školou, rodičmi, Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mestskou políciou a OR PZ v Humennom. Jednou z 

možností prevencie šikanovania v základných školách je realizovať pod vedením vyškolených odborníkov 

krátkodobé alebo dlhodobé preventívne programy proti násiliu zamerané na získanie informácií o šikanovaní a na 

osvojenie si sociálnych zručností, ktoré by šikanovaniu v školách zabránili (rozpracované v pláne koordinátora 

prevencie a tiež tzv. elektronické šikanovanie). Preventívne programy realizovať pre žiakov organizovaním 

besied, zážitkovou formou, pracovať v skupinách, prezentovať výstupy jednotlivých skupín navzájom.  

 

Realizácia:  

- vyučovacie hodiny občianskej náuky, občianskej výchovy,  katolíckeho náboženstva  

  Zodp. koordinátor prevencie a vyuč. OBN, KNB 

 

- triednické hodiny  

  Zodp. triedni učitelia v spolupráci s VP a koordinátorom prevencie  

 

- výchovné pôsobenie všetkých PZ a OZ na vyučovaní i mimoškolských aktivitách  

 

- aktivity žiackeho parlamentu  

 

Najčastejšie „vlastnosti agresora“:  

1. v mnohých prípadoch ide o fyzicky zdatných chlapcov (dievčatá nie sú výnimkou), niekedy sa však spojí 

inteligencia s bezohľadnosťou a krutosťou a vyváži nedostatok telesnej sily ,  

2. šikanovania sa dopúšťajú väčšinou sebaistí jedinci,  

3. túži ovládať druhých, bezohľadne sa presadzovať,  

4. drzo sa správa k dospelým aj k rovesníkom  

5. má tendenciu prekračovať normy spoločenského správania  

 

Vlastnosti „obete šikanovania“ :  

1. dieťa tiché, citlivé, slušné, plaché, bojazlivé,  

2. menej fyzicky zdatné, neschopné pobiť sa,  

3. odlišuje sa od svojich rovesníkov,  

4. dieťa osamelé, bez kamarátov,  

5. dieťa odlišnej rasy, kultúry, jazyka, náboženstva,  

6. prichádza do sformovaného kolektívu  

 

 

 

Príklady: „Ako sa môžeš brániť, čo môžeš urobiť“  

1. Keď do teba niekto zapára, nedaj sa vyprovokovať,  

2. Keď máš ísť okolo tých, ktorí ťa bijú, berú ti veci, nechodievaj sám, počkaj na nejakú skupinku   

    a pridaj sa k nim, aj keď ich vôbec nepoznáš,  

3. Vyhýbaj sa miestam, kde by ťa mohol niekto zbiť alebo ti niečo zobrať,  

4. Keď nemáš kamarátov, skús si ich nájsť,  

5. Povedz o svojich problémoch rodičom a požiadaj ich o radu,  

6. Keď sa šikanovanie deje v škole, oznám to pedagógovi, ktorému dôveruješ,  

7. Môžeš sa obrátiť na školského psychológa,  

8. Môžeš zavolať na Linku detskej istoty, Linku dôvery alebo do Centra pedagogicko- 

    psychologickej prevencie a poradenstva.  

 

 

Okrem toho je potrebné trénovať žiakov, aby sa naučili riešiť konfliktné situácie a vedeli sa brániť pred 

agresorom, aby pochopili, že nie je správne:  

1. nečinne sa prizerať šikanovaniu,  

 

2. schvaľovať agresívne správanie svojich spolužiakov,  

 



3. odsudzovať niekoho, kto je iný, slabší, má nejaký fyzický hendikep,  

 

4. mlčať, keď vidia nečestnosť, ponižovanie druhých,  

 

5. byť ľahostajní, keď sa stanú svedkom šikanovania.  

 

Žiakom zdôrazňovať, že celý problém sa začne riešiť až vtedy, keď šikanovanie ohlásia a vyhľadajú 

pomoc.  

 

 

 

 

 
Postup triedneho učiteľa pri výskyte šikanovania v triede :  

 

 

1. V triede s výskytom šikanovania zistiť pomocou dotazníka závažnosť problému /anonymný dotazník vyplnia všetci 

žiaci triedy/.  

 

2. Pohovor triedneho učiteľa, výchovného poradcu a vedenia školy s obeťou šikanovania (izolovane od agresora). 

Musia byť prítomní najmenej dvaja pedagógovia /z pohovoru sa zapíše záznam/.  

 

3. Nájdenie vhodných svedkov, individuálne konfrontačné rozhovory so svedkami, nikdy nie konfrontácia obete a 

agresora súčasne /triedny učiteľ zapíše záznam/.  

 

4. Rozhovor s agresorom / agresormi  

 

5. Pohovor s rodičmi zúčastnených strán samostatne (predložiť záznamy) za prítomnosti výchovného poradcu alebo 

člena vedenia školy.  

 

6. V prípade viacerých útokov riešenie situácie so školským psychológom, CPPPaP, políciou,  

so sociálnou kurátorkou.  

 

7. Ak sa zistí, že nejaký žiak bol šikanovaný, musí byť táto udalosť zaznamenaná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Humennom   28.8.2018                                                                 Mgr. Marianna Harvanová                                                                                                                                      

                                                                                                                        riaditeľka školy  
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