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Postup rodičů při podezření na šikanování 
 
Postup při podezření na šikanování, o kterém jsou informování, by měl být následující: 

1. Rodiče informují o podezření na šikanování třídního učitele popřípadě dalšího 
pedagogického pracovníka, při jehož hodinách nebo dohledu nad žáky k šikaně 
dochází. 

2. Nejsou-li podezření na projevy šikany bezodkladně a uspokojivě řešeny v pravomoci 
pedagogických pracovníků včetně metodika prevence či výchovného poradce, obrátí 
se rodiče s informací na ředitele školy. 

3. V případech prokazatelných projevů šikany se rodiče přímo obrátí s informací na 
ředitele školy. 

4. Jsou-li rodiče přesvědčeni, že postupuje škola při řešení šikanování nedostatečně, je 
možné jednat v této záležitosti se zřizovatelem školy, nebo podat stížnost na školu 
České školní inspekci. Stížnost podaná písemně, osobně nebo v elektronické podobě 
se přijímá na adrese ČŠI. Stížnost je možné adresovat příslušnému inspektorátu ČŠI, 
stížnost je možno podat i na ústředí tzn. na adresu: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, 
resp. elektronicky na adresu posta@csicr.cz . 

 
 
Rady pro rodiče: 
 
Jak poznám, že mi šikanují dítě 

 Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. 
 Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se 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 
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 agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná 

projevuje i zlobu vůči rodičům. 
 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. 


