
Dodatek č. 5 ke Školnímu řádu VOŠZ 

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 
šikany ve školách a školských zařízeních č.j. MŠMT-21149/2016 

pro šk. rok 2016 – 2017 

1.11 Výchovná opatření 
 
Za hrubé porušení školního řádu jsou považovány projevy šikanování. Šikana je agresivní 
chování, 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.  

Podoby šikany jsou: 

• přímá šikana, ta může mít podobu fyzickou, verbální (např. vulgární nadávky, 
zraňující komentáře k rase, národnosti, etnicitě, náboženství nebo sexualitě, 
výhružky, násilné a manipulativní příkazy), nebo neverbální (např. urážlivá gesta, 
ničení, schovávání, kradení věcí nebo učebních pomůcek).  

• nepřímá šikana má za cíl způsobit emocionální a psychické utrpení a poškodit 
sociální status oběti. Hlavní agresor k útoku často využívá prostředníka, neútočí 
přímo. Nefyzické formy nepřímé šikany mohou zahrnovat např. záměrnou ignoraci či 
izolování studenta nebo učitele, rozšiřování zákeřných pomluv a lží, neoprávněná 
nařčení ze sexuálního obtěžování nebo nespravedlivého hodnocení (u učitele), 
ničení pověsti a reputace, ponižování před ostatními studenty i pedagogy. 

• Kyberšikana je elektronická šikana,  která může mít podobu např. zakládání 
falešných profilů na jméno studenta či učitele s dehonestujícím obsahem, prezentace 
ponižujících videí na portálech, jako je youtube.com, spolužáci.cz nebo 
facebook.com apod., prezentace zraňujících komentářů na webu, rozesílání 
vulgárních nebo výhružných koláží s tváří studenta nebo učitele, výhružné SMS 
nebo e-maily apod. Oproti šikaně tváří v tvář má kyberšikana ze své podstaty 
mnohem větší dosah, čímž ještě více zhoršuje prožívání oběti.  

O konkrétním kázeňském opatření rozhoduje ředitelka školy po projednání ve výchovné 
komisi a pedagogické radě VOŠ. 

 

 
1.12 Podmínky zajištění ochrany studentů před rizikovým chováním a před 
projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 
Projevy šikanování mezi studenty tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, 
ponižování, zneužití informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., 
kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli, jsou v prostorách školy a při všech 
školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek 
proti školnímu řádu. V případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle 
školního programu proti šikanování. Vždy je svolána výchovná komise a dle platných 
zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím (Policie ČR). 



Studentům je zakázáno pořizovat bez vědomí a souhlasu dotyčné osoby zvukový 
nebo obrazový záznam a zesměšňovat dotyčnou osobu za použití elektronických 
prostředků (urážlivé SMS, MMS, e-mailu, videí na webových stránkách, urážení 
na Facebooku a dalších sociálních sítích na internetu). Musí být respektováno právo 
na soukromí studentů, pracovníků školy a sociálních partnerů školy. 
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