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Šikana je dlouhodobé a opakované chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit, ponižovat nebo
zastrašovat jiného člověka Děti se s šikanou mohou setkat ve škole, na kroužcích, táborech, ale
například i cestou v autobuse.
Jak poznám, že se s dítětem něco děje
•
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•
•
•
•
•
•
•

nemá kamarády, nechodí ven, nikoho si domů nezve ani samo kamarády nenavštěvuje
přestalo se těšit do školy
odchod do školy odkládá, nechodí nejkratší cestou, případně žádá o odvoz či doprovod
stěžuje si na neurčité bolesti břicha, hlavy, snaží se zůstat doma
nemá chuť k jídlu nebo naopak chodí ze školy hladové
usíná s pláčem, má neklidné spaní
zhoršuje se ve škole, ztrácí zájem o učení
bývá smutné či apatické, mívá výkyvy nálad
nápadně často se mu ztrácejí věci, žádá o peníze s různými výmluvami
může být i nečekaně agresivní vůči jiným dětem nebo rodičům

Jak postupovat

V klidu při vhodné příležitosti si s dítětem promluvte.
Opakovaně ho ubezpečujte o své podpoře a důvěře.
Poskytněte dítěti dostatek péče, udělejte si na něj čas, pokuste se s ním více komunikovat.
Poskytněte dítěti co největší podporu a ochranu, například ho doprovázejte ze školy, do školy a na kroužek.
Domluvte se společně na dalším postupu.
Dopřejte si čas v klidu zvážit situaci, případně se poraďte s odborníkem.
Pokuste se zjistit co, kde a kdy se stalo a jestli byli přítomní nějací svědci.
Nikdy nenuťte dítě, aby s vámi šlo řešit situaci přímo s agresorem!
V případě, že se jedná o šikanu ve škole, obraťte se na učitele, výchovného poradce nebo školního psychologa.
Pokud učitel nereaguje, obraťte se na ředitele školy, pokud ani zde neuspějete, obraťte se na Českou školní inspekci.

Kam se obrátit
•

Linka bezpečí - telefon 116 111

•

Rodičovská linka Linky bezpečí - 800 111 234

•

Policie ČR - 158
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