PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Otázka prevence šikany souvisí s kvalitní komunikací jednotlivých pracovníků školy
a s pružným řešením problémových jevů.

Celoškolní program proti šikanování obsahuje:
1. Společné vzdělávání pedagogů, komunikace
- otázka šikany řešena dle potřeby, na poradách
- okamžité sdělení příznaků nezdravých vztahů a nevhodného chování třídnímu učiteli,
školnímu metodikovi, výchovnému poradci, vedení školy
- po vyřešení případu jsou shrnuty postupy a výsledek řešení
2. Vytvoření užšího realizačního týmu
- ředitel školy, třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence, vychovatelka (v případě,
že žák navštěvuje družinu)
- riziková místa: WC, šatny, chodba v „krčku“ 1. patra školy (pravidelné dozory)
3. Zmapování skutečné situace ve škole
- pomocí anonymních dotazníků (s výsledky seznámeni žáci i pedagogický sbor)
4. Společný postup pedagogů při řešení šikany – na základě domluvy a porady
s výchovným poradcem
5. Prevence v třídnických hodinách – podporovat pozitivní vztahy, vysvětlit, co je a co není
šikana, poradit, jak vyhledat pomoc
6. Prevence ve výuce
- posilovat pozitivní mezilidské vztahy, spolupráci
- zařazení prevence rizikových faktorů do vzdělávacího programu
- spolupráce mezi předměty
7. Prevence mimo výuku – o přestávkách, mimoškolních akcích a v kroužcích (dozory,
využití školního klubu, poučení o bezpečnosti)

8. Ochranný režim – dozory, třídní pravidla, školní řád a možné postihy, schránka důvěry

9. Spolupráce s rodiči
- konzultační hodiny
- seznámení rodičů s aktivitami školy
- zapojení rodičů do akcí školy
- seznámení rodičů s krizovým plánem v případě výskytu šikany
- zasílání informačních letáků
- informace na internetových stránkách školy

10. Spolupráce se specializovanými zařízeními
- pedagogicko-psychologická poradna
- okresní metodik prevence – Mgr. Petra Špačková – tel.: 515260077
- OSPOD- kurátoři pro děti a mládež: Ladislav Bartík, DiS- tel.: 515216566,
Mgr. Blanka Pinďáková – 515216565
-

Policie ČR Znojmo – nprap. J. Křepela – 974641208, 974641606
Prevence kriminality Města Znojma – Bc. Gabriela Moltašová – 515216568

11. Školní poradenské služby – seznámení žáků se školním metodikem prevence
a s výchovným poradcem

12. Dobré vztahy se školami v okolí – vzájemná spolupráce na různých akcích
13. Průběžné vyhodnocování situace ve škole – zajištění zpětné vazby pomocí
dotazníků

Zpracovala Mgr. Kamila Reischlová, školní metodik prevence

