PŘÍLOHA 4: Doporučené znění textů ve školním řádu pro
problematiku šikanování
Školní řád (dále ŠŘ) má dle příslušných předpisů (zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů) své zákonné náležitosti a je rozdělen do
daných kapitol. Text, týkající se oblasti prevence, bezpečného prostředí, rizikového
chování atd. se objevuje, resp. může objevit prakticky ve všech kapitolách:
Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti
o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
Provoz a vnitřní režim školy
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (velmi dobře popsáno
v publikaci: Miovský, M. a kol. (2012). Návrh doporučené struktury MPP
prevence rizikového chování pro ZŠ (3. kapitola). Praha: Klinika adiktologie
1.LF KU)
Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany
žáků
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Podmínky zajištění ochrany žáků před rizikovým chováním a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Pro prevenci a řešení šikanování doporučujeme využít dvě z uvedených kapitol
a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád).

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců
Do této kapitoly je možné rozvést stávající či přidat zcela nové body zmiňující práva
žáků. Příklady konkrétního textu:
Vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají; tento
názor má být vyjádřen adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována
patřičná pozornost.
Doporučení: Specifikovat zde konkrétní osoby dle reálií školy, ke kterým lze
své názory směřovat – např. třídní učitel, školní metodik prevence, školní
psycholog aj.
Být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým
zacházením.
Doporučení: Uvést i opačný pohled, tj. nikdo nemá právo druhému žádným
způsobem ubližovat.
Požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy – pokud se dítě cítí
v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení.
Doporučení: Současně zmínit povinnost pracovníků školy věnovat tomu vždy
náležitou pozornost.
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Do povinností žáků lze zakomponovat plnění pravidel používání informačních
komunikačních technologií, internetu a mobilních telefonů (během vyučování,
o přestávkách, v prostoru školy). Zapomenout se nesmí i na stanovení postihů
při nedodržování těchto pravidel.

2. Podmínky zajištění ochrany žáků před rizikovým chováním
a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Do kapitoly je možné přesně konkretizovat pojem šikana, vč. postoje školy. Např.:
Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody,
ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti,
apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou
v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány
a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu.
Doporučení: Zároveň informovat o tom, že v případě takovýchto projevů
chování postupuje škola dle daného školního programu proti šikanování
(nebo dle vnitřních strategických dokumentů). Vždy je svolávána výchovná
komise, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných zákonů má škola
ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím (jako je např. orgán
sociálně-právní ochrany dítěte, Policie ČR apod.)

3. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační
řád)
Do pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (coby součásti školního řádu)
je možné specifikovat, za co, tj. za jaké druhy nesprávného chování uděluje škola
příslušná výchovná opatření. Výčet může být velmi konkrétní nebo obecnější.
Doporučuje se více co nejkonkrétnější popis.
Doporučení: Je lépe si nechat prostor pro rozhodování o výchovných opatřeních
v konkrétních případech.
Příklad znění:
Za hrubé porušení školního řádu jsou považovány projevy šikanování,
tj. cílené a opakované ubližující agresivní útoky. Stejně tak sem mohou patřit
i mírné formy psychického útlaku, které byly již dříve prokázány a znovu se
opakují.
O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitel školy po projednání
ve výchovné komisi a pedagogické radě. V úvahu připadá napomenutí, důtka
třídního učitele (případně učitele odborné výchovy na střední škole, středním
odborném učilišti), důtka ředitele školy, příp. podmíněné vyloučení a vyloučení ze
školy.
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