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ŠIKANU

JAKÉ JSOU PŘÍMÉ VAROVNÉ SIGNÁLY ŠIKANY?

JAKÉ JSOU NEPŘÍMÉ VAROVNÉ SIGNÁLY ŠIKANY?

Šikana obvykle začíná tím, že se někdo ocitne na okraji skupiny protože je neoblíbený 
a není uznáván. Ostatní ho můžou pomlouvat, dělat si na jeho účet “drobné” legrácky, nebo  
se s ním nebaví. Když třída začínající šikanu toleruje, agrese sílí a můžou se objevit fyzické 
útoky nebo kyberšikana. Postupně se vytváří úderné jádro - skupina agresorů, kteří začína-
jí spolupracovat a systematicky šikanovat své oběti, hierarchicky slabé spolužáky. V další fázi  
se šikanování stává normou i pro zbytek skupiny a vzniká tlak, kterému se málokdo dokáže  
postavit. Ubližování se aktivně zúčastňují i dříve umírnění žáci. V posledním stádiu se kolektiv dělí  
na dvě podskupiny, kdy jedna skupina vykořisťuje druhou.

• posměšné poznámky na adresu žáka - přezdívky, nadávky, ponižování, hrubé  
žerty na jeho účet

• kritika žáka, výtky na jeho adresu, nátlak, aby dával věcné nebo peněžní dary 
agresorovi, nebo za něj platil

• honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné,  
ale je nápadné, že je oběť neoplácí

• rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout

• žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády, 
při týmových sportech bývá volen do družstva mezi posledními

• žák o přestávkách vyhledává blízkost učitelů
• žák působí smutně, nešťastně, uzavřeně, mívá blízko k pláči, má-li promluvit před 

třídou, je nejistý, ustrašený
• žákovi věci jsou poškozené, znečištěné, neustále něco postrádá, používá  

nepravděpodobné výmluvy
• žák mění svoji pravidelnou cestu  

do školy a ze školy
• žák má odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede  

uspokojivě vysvětlit



SEZNAM KONTAKTŮ, KAM SE OBRÁTIT 
V PŘÍPADĚ ŽE JSTE SVĚDKY NEBO OBĚTI:

• šikany
• násilného chování
• obtěžování
• sexuálního obtěžování
• vydírání
• vyhrožování
• psychických a fyzických útoků...
PRO JEDNOTLIVCE:
• Dětské krizové centrum: www.ditekrize.cz, tel: 241 484 149,  

777 715 215
• Telefon pro problematiku rizik kyberprostoru: +420 778 510 510
• Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz
• Skype online hovory:  ld_dkc
• Bílý kruh bezpečí: www.bkb.cz

linky bezpečí: 
• 2 239 zastavsikanu.cz/
• 116 111  https: //www.linkabezpeci.cz/
• 116 006

• Stop online: www.stoponline.cz/cs/  (kyberšikana)
• Online schránka důvěry: www.nntb.cz/skoly 

PRO ORGANIZACE (ŠKOLY, SPOLKY, FIRMY…)
• Primární prevence šikany a vzdělávání pedagogů: julesajim.cz 
• Online schránka důvěry: www.nntb.cz/skoly
• Komplexní program na minimalizaci šikany: www.minimalizace-

sikany.cz
• Šikana ve škole: nenech to být. Dostupne on-line: https: //nevy-

pustdusi.cz/2019/09/18/sikana-ve-skole-nenechte-to-byt/

https://www.ditekrize.cz/

