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Rizikové chování ve školním prostředí – rámcový koncept
Příloha č. 7- výňatek pro rodiče
Název: Kyberšikana a další formy kybernetické agrese
Autor: Kamil Kopecký, René Szotkowski (Centrum PRVoK PdF UP Olomouc)
Strategie řešení kyberšikany
Řešení kyberšikany z pohledu rodiče
Pokud rodič zjistí, že se jeho dítě stalo účastníkem kyberšikany – např.
její obětí – má několik možností, jak postupovat. Předně je nutné podpořit
samotnou oběť podle postupů definovaných v předcházející části práce
(řešení z pohledu oběti) – tj. ukončit komunikaci, blokovat útočníka atd.
Mezi další důležité kroky z pohledu rodiče patří:
1. Zajistit bezpečí a podporu dítěte
Prvním krokem je zajistit, aby se dítě v domácím prostředí cítilo bezpečně
a aby mělo ve svém rodiči bezpodmínečnou podporu. Rodiče proto musí
ukázat slovy a činy, že i oni chtějí dosáhnout stejného výsledku, jako
jejich dítě – aby kyberšikana přestala (Jurková, 2010).
2. Vyšetřit situaci
Dalším krokem je vyšetření vzniklé situace samotným rodičem – rodič
musí porozumět, co přesně se stalo, kdo byl do kyberšikany zapojen, jaká
byla prvotní příčina apod. Nalezení příčiny pomůže rodiči zvolit
adekvátní postup a řešení – ať již bylo jeho dítě obětí či agresorem.
Doporučené
postupy z
hlediska
pedagoga školy

3. Vyhnout se bezprostřednímu zákazu přístupu dítěte k IT
Rodič by se neměl snažit vzniklou situaci řešit zákazem přístupu dítěte ke
komunikačním technologiím, které do té chvíle používalo (např. instant
messengery, sociální sítě). Tato strategie vzniklou situaci nijak neřeší,
nemá ani preventivní efekt. Zákazy používání elektronických
komunikačních nástrojů omezují přirozenou komunikaci dětí, které jsou
zvyklé internetové služby aktivně využívat. Zákazy využívání IT nástrojů
ani blokování závadného obsahu samotnou kyberšikanu neřeší.
4. Kontaktovat školu, specializovanou instituci či přímo rodiče
agresora
Běžnou součástí procesu řešení kyberšikany je kontaktování školy,
poskytovatele služby, v rámci které kyberšikana probíhá, specializované
instituce či přímo rodiče agresora. Společně s nimi pak může rodič zajistit
odstranění závadných materiálů, provést blokaci, promyslet postup řešení
apod. V některých případech je rovněž vhodné kontaktovat Policii ČR –
a to zejména tehdy, pokud je oběti vyhrožováno fyzickým napadením
nebo pokud existuje podezření, že byl spáchán trestný čin.
5. Požadovat konečný verdikt
Stejně jako při postupech řešení z pohledu oběti a školy by měl rodič vždy
požadovat konečný verdikt – jak byli potrestáni pachatelé, jaká opatření
bude škola nadále realizovat ke zlepšení bezpečí svých žáků aj.
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6. Vyvodit důsledky a stanovit opatření
V případě, že se dítě stalo pachatelem kyberšikany, je nutné ho potrestat,
v případě opakovaného páchání kyberšikany pak trest úměrně zvyšovat,
aby si uvědomilo, že je jeho chování neakceptovatelné a opravdu závažné.
Zároveň je však třeba jej pozitivně motivovat tak, aby v sobě nefixovalo
nežádoucí vzorec chování (např. pokud dostane nálepku agresor, bude se
jako agresor v budoucnu chovat). Vždy je třeba být důsledný – pokud
rodič postupuje nedůsledně a nevyžaduje dodržování pravidel, pachatel
pochopí, že se takto může chovat i v budoucnu, protože mu kyberšikana
„prošla“.
7. Spolupracovat se školou
I po skončení kyberšikany je vhodné nadále spolupracovat se školou,
která kyberšikanu dítěte řešila, a podpořit její úsilí o zajištění bezpečnosti
žáků i učitelů. Ne vždy však škola postupuje v případě kyberšikany
aktivně a v některých případech dokonce situaci z různých důvodů
ignoruje. V případě, že škola nechce prokazatelně kyberšikanu dítěte
řešit, je možné uvažovat o přechod dítěte na jinou školu (často je to také
jediné možné řešení, zvláště v situaci, kdy se šikana ve škole stala běžnou
a „normální“).
Všechny výše uvedené postupy umožňují minimalizovat dopad incidentu
na oběť, zajistit potrestání viníků a zvýšit šanci, že se incident nebude
v budoucnu opakovat. Toho však lze dosáhnout pouze aktivní spoluprací
školy a rodin pachatele a oběti a zejména aktivní prací s konkrétní třídou,
v níž k incidentu došlo.
Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s
ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (Zákon
561/2004 Sb., 2012), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská
zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a
studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a
současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro
předcházení vzniku rizikového chování. Z tohoto důvodu pedagog musí
šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout
okamžitou pomoc.
Možnosti
a limity školy,
pedagoga

Škola či školské zařízení má odpovědnost za děti a žáky v době
vyučování a školních akcí, a to podle "§ 391 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školních
zařízení, např. čl. 2 (Vyhláška č. 263/2007 Sb., 2007) a odpovídá i za
škodu způsobenou žákům v době vykonávání přechodného dohledu, tj. při
vyučování a v přímé souvislosti s ním.
Ředitel školy nese také odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví pro své zaměstnance dle § 101 a §102 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb., 2006), ve znění pozdějších
předpisů.
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Při stanovení kompetencí při řešení kyberšikany je třeba zjistit, zda
jednání prokazatelně souvisí s činností školy (týká se žáků či zaměstnanců
školy a zároveň má výrazně negativní dopad do školního prostředí nebo
takové narušení intenzivně a bezprostředně hrozí).
Pokud ano:
• Škola pomůže oběti zajistit důkazy.
• Škola postupuje podle krizového plánu.
• Školský zákon nově (od 1. 9. 2017) definuje formulaci zvlášť
závažného porušení školského zákona, kdy je ředitel školy
povinen v uvedeném případě žáka střední školy vyloučit. Jde o
hrubé a opakované slovní či fyzické projevy násilí na ostatních
žácích, nebo také na učitelích. V případě žáků, kteří by se dopustili
takového zvlášť závažného porušení školského zákona a kteří ještě
plní povinnou školní docházku, oznámí ředitel školy odbor
sociálně-právní ochrany dětí. Ten pak musí případ řešit. Současně
je v obou případech ředitel povinný nahlásit takové chování také
státnímu zastupitelství, které bude postupovat v rámci svých
kompetencí.
• V závažnějších případech kyberšikany (kyberšikana naplňuje
skutkovou podstatu trestného činu) škola kontaktuje Policii ČR a
orgán sociálně-právní ochrany dětí.
• Škola informuje zasažené žáky o výsledcích šetření ve škole a
udělených trestech.
• V případě řešení jednotlivých situací lze využít také metodickou
pomůcku MŠMT obsahující anonymizované případy a možnosti
jejich řešení (http://www.msmt.cz/file/43418/download/).
Pokud ne:
Škola nemůže udělovat kázeňské tresty, popř. snížené známky z chování
za činnost, která se nestala během vyučování nebo v rámci akcí
organizovaných a zajištěných školou, kde učitel vykonává nad žáky
dohled – při kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze
školních vzdělávacích programů nebo učebních dokumentů, při účasti na
soutěžích, přehlídkách, popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích
organizovaných školou nebo školským zařízením.
To ovšem neznamená, že by škola neměla kyberšikanu řešit alespoň v
následujících základních bodech:
• Zjistěte informace o tom, kterých tříd se případ kyberšikany týká.
Ve všech zasažených třídách pak proveďte sociometrii, která
může přítomnost rizikového komunikačního jevu odhalit. Dále
postupujte podle zpracovaného krizového plánu. Sociometrické
metody, u který je to vyžadováno, je nutné, aby prováděl
proškolený odborník.
• Doporučte rodičům oběti, aby se v případě kyberšikany svého
dítěte obrátili na Policii ČR, popř. podali žalobu k soudu.
• Doporučte rodičům, aby se v případě kyberšikany svého dítěte
obrátili na specializovanou instituci (Linka bezpečí, Dětské
krizové centrum, PPP atd.). V závažnějších případech kyberšikany
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•

(kyberšikana naplňuje skutkovou podstatu trestného činu)
doporučte rodičům kontaktovat Policii ČR a orgán sociálně-právní
ochrany dětí.
Informujte (se souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce
žáka nezletilého) zasažené žáky o postupu při řešení kyberšikany.
Sdělte jim, že škola trestat v tomto případě nemůže, a proto byl
případ předán policii/soudu. Děti potřebují vědět, že za každé
nepřiměřené chování přijde trest.

Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících
případech (Ministerstvo školství, 2016a):

Kdy, koho a v
jakém případě
vyrozumět
(rodiče, PPP,
OSPOD,
Policii ČR
atd.).

A. Dojde-li k šikaně/kyberšikaně v průběhu vyučování, s ním
souvisejících činností anebo poskytování školských služeb, má
škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci jak
žáka, který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí. Tato
povinnost vyplývá ze školského zákona (§ 21 odst. 2 školského
zákona, podle něhož mají zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků
právo mj. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
či žáka a právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se
podstatných záležitostí jejich vzdělávání).
B. Škola ohlašuje orgánu sociálně právní ochrany dětí takové
skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je v ohrožení buď
proto, že ho ohrožuje někdo jiný, nebo proto, že se ohrožuje svým
chováním samo (viz § 6, 7 a 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (Zákon č.
359/1999 Sb., 2012)); v případě šikany se jedná o všechny
případy, které škola oznámila policejnímu orgánu nebo státnímu
zástupci, a dále případy, které výše uvedeným nebyly oznámeny i
přesto, že se stalo něco závažného, protože nebyl zákonný důvod.
C. Dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo
naplňovat znaky přestupku nebo trestného činu, obrací se škola na
Policii ČR. Trestní oznámení je možné podat také na státní
zastupitelství. Tuto skutečnost oznámí ředitel školy nebo jiná
pověřená osoba jakoukoliv formou (písemně, telefonicky, osobně)
na Policii ČR, v ideálním případě přímo specialistovi na
problematiku mládeže Služby kriminální policie a vyšetřování,
jinak na nejbližším obvodním oddělení policie. V takovém případě
vystupuje tato osoba jako oznamovatel a má právo na vyrozumění
do jednoho měsíce od podání oznámení. Oznámení může podat
také zákonný zástupce dítěte.
D. V případě závažnějšího stupně šikany/kyberšikany by měl být
informován také zřizovatel školy.

Doporučené
odkazy
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(internetové,
Nejlepší je ta pomoc, která je nejblíže a může být nejrychlejší. Zkuste se
literatura
obrátit na pedagogicko–psychologickou poradnu, středisko výchovné
apod.)
péče nebo jakéhokoli psychologa v místě bydliště. V případě, že máte
pocit, že Vám nikdo nepomáhá, oslovte školské odbory orgánů místní
samosprávy nebo českou školní inspekci.
E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz) – projekt zaměřený na prevenci
rizikového chování na internetu (kyberšikana, kybergrooming, sexting,
kyberstalking, sociální sítě, sociální inženýrstvi apod.).
Poradna E-Bezpečí (www.napisnam.cz) – poradenská linka zaměřená
na prevenci rizikového chování na Internetu, jen za letošní rok řešila pres
100 případů kyberšikany, stalkingu, sextingu apod.
Projekt E-Nebezpečí pro učitele (www.e-nebezpeci.cz) – obsahuje řadu
prezentací pro učitele.
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UPOL
(http://prvok.upol.cz) – centrum realizující řadu projektů zaměřených
na rizikové chování na internetu. Centrum realizuje výzkumy zaměřené
na rizikové chování spojené s internetem a mobilními telefony. V sekci
„Výzkum“ jsou pravidelně zveřejňovány výsledky jednotlivých
výzkumů.
Projekt Seznam se bezpečně (www.seznamsebezpecne.cz) – projekt
zaměřený na prevenci rizikového chování na internetu. Na stránkách je
zřízen formulář pro dotazy týkající se nejrůznějších problémů spojených
s on-line prostředím.
Linka bezpečí (www.linkabezpeci.cz) – poradenská linka zaměřená na
prevenci rizikového chování apod.
Bezpečně on-line (www.bezpecne-online.cz) – stránky pro teenagery,
rodiče a učitele s informacemi o bezpečném používání internetu, prevenci
a řešení kyberšikany.
Dětské krizové centrum (www.ditekrize.cz) – poradenství, pomoc v
krizi.
Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) – institut zaměřený
na ochranu osobních údajů, poradenství apod.
Minimalizace šikany MIŠ (www.minimalizacesikany.cz) – praktické
rady pro rodiče, učitele a děti, jak řešit šikanu a jak jí předcházet.
Poradna MIŠ (www.minimalizacesikany.cz/poradna) – poradna
zaměřená na problémy týkající se šikany a kyberšikany.
Projekt NNTB “Nenech to být” (www.nntb.cz) – internetový systém a
mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách
po celé ČR.
Projekt Nebuď oběť! (www.nebudobet.cz) – projekt zaměřený na rizika
internetu a komunikačních technologií.
Projekt Internetem Bezpečně (www.internetembezpecne.cz) – formou
různorodých vzdělávacích aktivit klade za cíl zvýšit povědomí uživatelů
o rizicích v internetovém prostředí.
Společenství proti šikaně (www.sikana.org) – stránky občanského
sdružení Společenství proti šikaně obsahují aktuality z oblasti šikany,
související odkazy apod.
Projekt Saferinternet.cz (www.saferinternet.cz) – projet zaměřený na
rizika internetu a komunikačních technologií.
Další doporučené odkazy:
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Server Hoax.cz (www.hoax.cz) – cílem serveru je informovat uživatele
internetu o poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zprávách,
tzv. hoaxů.
Materiály pro podporu výuky ke stažení (E-bezpečí) –
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/component/content/article/7-oprojektu/925-materialy
Publikace a osvětové materiály ke stažení (E-bezpečí) –
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni
Domácí webové stránky s tématikou šikany:
Internet poradna, www.internetporadna.cz
Amnesty International ČR, www.amnesty.cz
Další důležité dokumenty a odkazy on-line
• ZÁKON 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky
• Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k
prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních čj.
MSMT-21149/2016
• Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků
na školách (MŠMT, 2014)
• Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním
výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků,
č. j. MSMT-43301/2013
• Databáze všech certifikovaných poskytovatelů programů
primární prevence rizikového chování
• Dítě v ohrožení – první pomoc pro pedagogy a vychovatele
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