Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování
Vážení rodiče,
naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí.
Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování.
Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku
a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování.
Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o
pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno,
bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele
školy). Využít lze také naši e-schránku důvěry, která je k dispozici na webových stránkách
školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.
Děkujeme za Vaši podporu.
První pomoc zákonným zástupcům:
Šikanované děti se nacházejí v krajní nouzi. Zoufale potřebují pomoc svých rodičů.
Problémem však je, že si velmi často samy o ni nedokážou říct. Je důležité, aby rodiče
podezřelé projevy nepřehlédli.
Alternativní postup rodičů:
- poskytněte dítěti maximální oporu,
- oba rodiče ať navštíví ředitele školy a třídního učitele,
- podle situace ve škole, ale i dalších okolností, můžete uvažovat o dalších opatřeních
(navázat kontakt s odborníkem, využít linky důvěry, oznámit situaci na policii, kontaktovat
se s orgány školy – školskou radou).
Možné příznaky šikanování:
•

Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.

•

Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.

•

Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.

•

Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo).

•

Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější
pozornosti pozorovat strach.

•

Ztráta chuti k jídlu.

•

Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o
dovoz či odvoz autem.

•

Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na
svačinu).

•

Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. „Nechte mě!“

•

Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.

•

Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky
o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.

•

Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká,
že je ztratilo), případně doma krade peníze.

•

Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.

•

Dítě je neobvykle, nečekaně agresívní k sourozencům nebo jiným dětem, možná
projevuje i zlobu vůči zákonným zástupcům.

•

Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se
zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace
s teploměrem apod.)

•

Dítě se vyhýbá docházce do školy.

•

Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

První pomoc žákům:
• Nikdo nemá právo druhému ubližovat!
• Spolužáci se k tobě chovají nepřátelsky, ubližují ti a ty nevíš, jak dál.
• Víš o někom, kdo je šikanován, a je ti ho líto.
PŘEKONEJ STRACH A ZAJDI ZA UČITELEM, KTERÉMU DŮVĚŘUJEŠ (ŠKOLNÍM
METODIKEM PREVENCE, ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM, VÝCHOVNÝM PORADCEM).
V případě, že nenajdeš odvahu říct to ani svým rodičům, zavolej na Linku bezpečí, telefon
800 155 555 nebo 116 111. Bezplatně můžeš telefonovat z celé republiky. Nepotřebuješ k
tomu peníze ani telefonní kartu. Tito lidé ti budou věřit, protože nejsi sám, komu se něco
podobného děje.

