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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá povědomím učitelů o šikaně na Střední odborné škole 

Gastronomie a sluţeb a Střední průmyslové škole v Mostě. 

 

V práci je popsaná definice, projevy a stádia šikany. Pozornost je také věnována 

odpovědnosti školy, prevenci a minimálnímu preventivnímu programu SOŠGaS. Krátce 

také popisuji historii a současnost lokality a charakter školy. Cílem práce je zjištění 

povědomí učitelů o této problematice. 

 

Praktická část se formou dotazníkového šetření zaměřuje na názory, postoje a 

zkušenosti učitelů o šikaně a její prevenci. 

 

Annotation 

This thesis deals with the awareness of teachers about bulling at High School of 

Gastronomy and Services and High school of Industry in Most. 

 

In this thesis I describe definition, demonstration phases of bulling. I also paid attention 

to responsibility of School, prevention, minimal prevention program of SOŠGaS. I 

shortly mention history and presence of life aspects in this region and characterization 

of school system. Main goal of this thesis is to discover awareness of teachers of 

SOŠGaS and SPŠ about this topic. 

 

In practical part I focus on opinions, attitudes and experiences of teachers about bulling 

and prevention to it. 

I used questions form to get important data. 

 

Klíčová slova 

Šikana, ţák, učitel, prostředí školy, prevence 

Key words: bullying, pupil, teacher, school environment, prevention.  

 



 6  

Obsah 

 

Prohlášení 2 

Poděkování 3 

Anotace 4 

Klíčová slova 5 

Obsah 6 

Úvod 8 

 

TEORETICKÁ ČÁST  

1 Šikana jako sociálně – patologický jev 9 

1.1 Definice šikany (charakteristika šikanování) 9 

1.2 Projev šikanování 10 

1.3 Stadia šikanování 11 

1.4 Směry šikany 12 

 

2 Odpovědnost školy 15 

2.1 Školy a školská zařízení v prevenci šikany 15 

2.2 Program proti šikanování 17 

2.3 Postupy řešení šikanování 18 

2.4 Výchovná opatření 19 

 

3 Minimální preventivní program SOŠGaS 24 

3.1 Předmluva 24 

3.1.1 Vytváření sociálně patologických jevů 25 

3.1.2 Cíl Minimálního preventivního programu 25 

3.2 Charakteristika školy 25 

3.2.1 Analýza současného stavu ve škole 26 

3.2.2 Koordinace preventivních aktivit ve škole 26 

3.2.3 Spolupráce s rodiči 26 

3.2.4 Vzdělávání pedagogů 27 

3.2.5 Metody práce 27 

3.2.6 Jednorázové a další aktivity 28 

3.2.7 Volnočasové aktivity 28 



 7  

3.3 Řešení 28 

3.3.1 Řešení přestupků 28 

3.3.2 Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi 29 

3.3.3 Šikanování ve škole 29 

3.3.4 Harmonogram programů na rok 2013 a 2014 30 

3.4 Závěr 31 

 

4 Město Most historie a současnost 31 

4.1 Historie města 31 

4.2 Současnost města Mostu 33 

4.2.1 Charakteristika města 33 

4.2.2 Most v zeleném 33 

4.2.3 Fenomén Mostecké krajiny 34 

 

5 Školství v Mostě 34 

5.1 Historie školství na Mostecku 34 

5.1.2 Historie a současnost SOŠGaS 36 

5.1.3 Historie a současnost SPŠ 37 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 

6 Průzkum o šikaně a její prevence 39 

6.1 Cíl a předmět průzkumu 39 

6.2 Výzkumné otázky 39 

6.3 Metoda průzkumu 39 

6.4 Vyhodnocení výsledků dotazníkové šetření 40 

 

Závěr 55 

Seznam literatury 56 

Elektronické zdroje 56 

Seznam příloh 57 

Dotazník 58 

Organizační řád školy 60 

 

 



 8  

PŘEDMLUVA  

 

Škola- základní i střední- místo, kde trávíme spoustu času. Získáváme zde nové 

poznatky, zkušenosti a to nejdůleţitější – vzdělání, ale také zde navazujeme kontakty. 

Přicházíme do styku se svými vrstevníky, ze kterých se stávají naši přátelé a kamarádi. 

Ale někdy se můţe v kolektivu objevit jedinec či skupinka, která ubliţuje a šikanuje 

slabšího jedince, který neví, jak se bránit a zda o svém problému někomu říci. 

 

   Svou bakalářskou práci a téma povědomí učitelů o šikaně jsem zvolila především 

z důvodu stálé problematiky, která je nebezpečnou hrozbou na všech typech škol. 

Úspěšná a včasná prevence na školách dokáţe zabránit šíření šikany mezi spoluţáky. 

 

   Šikana patří mezi nebezpečné sociálně patologické jevy a je také uváděná jako jev, 

který se na školách čas od času vyskytuje, proto je velmi důleţité, aby samotní učitelé 

na školách si uměli přiznat, ţe šikana můţe být i jejich problém. Jen vnímavý učitel, 

dokáţe pomoci a vzbudit u ţáků důvěru a snaţit se spolu s nimi tento problém řešit.  

 

A proto komunikace je dle mého názoru tou nejdůleţitější věcí v rámci jejího 

předcházení a rozpoznání. Učitelé a samotní rodiče by měli být prvními, kdo šikanu u 

dítěte objeví nebo komu se dítě svěří. Právě důsledky malé komunikace mezi dospělým 

a dítětem ohledně nepřiměřeného jednání vede k neţádoucímu vystupňování šikany. 

 

   V zájmu učitele je to, aby se ţáci ve škole cítili dobře a aby škola byla tím místem, 

kde se bude pozitivně rozvíjet osobnost ţáka. Ale občas samotní učitelé poukazují na to, 

ţe není v jejich silách vzhledem k rostoucím poţadavkům na jejich profesi důsledně 

přistupovat k boji proti šikaně. 

   V České republice platí na školách ustanovení funkce školního metodika prevence a 

vytvoření vlastního Programu proti šikanování, který musí být součástí Minimálního 

preventivního programu kaţdé školy. 

 

   Je důleţité i pro mě osobně získávat nové informace o tom, jak bezpečně rozpoznat 

šikanu, jak zareagovat a kde nebo koho poţádat o pomoc. Jsem si jistá, ţe i správným 

přístupem a výchovou, která je velmi důleţitá lze přispět k prevenci šikany. 
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   Cílem mé práce je poukázat na tuto sociální závaţnost, kterou šikana bezpochyby je 

a zaměření se na její prevenci na školách. Snahou také bylo zaměřit se na úroveň 

znalostí, postojů a zájmů učitelů na toto téma. 

 

   V teoretické části charakterizuji pojem šikana, její projevy, stádia a směry šikanování. 

Představím organizační řád SOŠGaS – prevenci šikany a školní Minimální preventivní 

program. Krátce popisuji lokalitu města, kde se obě školy nachází. Také se zmíním o 

historii a současném působení SOŠGaS a SPŠ v Mostě. 

 

   V praktické části je zjištěno pomocí dotazníku povědomí učitelů o šikaně. Otázkami 

jsem zjišťovala postoj učitelů k šikaně samotné, ale i to, jestli se s šikanou setkali, zda 

by byli ochotni oběti šikany pomoci a jestli byli školeni v rámci prevence. 

 

 

 

Teoretická část 

 

1 ŠIKANA JAKO SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÝ JEV 

 

1.1 Definice šikany (charakteristika šikanování) 

 

„Slovo šikana pochází z francouzského slova chicane, což zlomyslné obtěžování, týrání, 

sužování, pronásledování, byrokratické lpění na liteře předpisů“. Takto definuje původ 

slova šikana Pavel Říčan (1995, s. 25). “
1
 

 

   Šikanování je všudypřítomné a můţe nás doprovázet celý ţivot. Začíná 

v rodině mezi sourozenci, pokračuje ve školce a v dalších školách (bulling), 

v zájmových skupinách, v zaměstnání (mobbing), v partnerských vztazích, mezi 

nájemníky domu a končí třeba týráním seniorů v rodině nebo v domově 

důchodců. 

 

                                                 
1 ŘÍČAN, Pavel  - Agresivita a šikana mezi dětmi, Portál, Praha 1995, ISBN 80-7178-049-9 
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„Šikanování je nebezpečně rozbujelou sociální nemocí ve společnosti, jejímž důsledkem 

je poškozování zdraví jednotlivce, skupin, včetně rodiny a společnosti vůbec“. Uvádí 

Michal Kolář (2001, s. 17). “
2
 

 

 

1.2 Projevy šikanování 

 

Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy 

šikany patří: 

 

 Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeţe a ničení majetku 

oběti). 

 

 Verbální šikana, přímá a nepřímá- psychická šikana (součástí je i 

kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). 

 

 Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a 

manipulativní příkazy apod.). 

Škody způsobené šikanou jsou většinou pro nás skryté. Je to dáno tím, ţe 

všichni přímí i nepřímí účastníci z různých důvodů a brání jejímu odhalení. 

Zasahují nejenom všechny protagonisty šikanování, samozřejmě nejvíc oběti, 

ale překračují i hranice skupiny. 

 

   Šikana závisí na vztahu vytvořeném mezi šikanujícím a jeho obětí. Šikanující 

má pravděpodobně radost z toho, kdyţ vidí oběť trpět. Pokud ale oběť stres 

nedává znát, pak se tento vztah naruší. 

 

„Útočník a šikanovaný jsou na sobě závislý, potřebují se, jejich chování se 

vzájemně posiluje, je komplementární.“ Píše Michal Kovář (2001, s. 37). “
3
 

 

                                                 
2
 KOLÁŘ, Michal - Bolest šikanování, Portál, Praha 2001, ISBN 80-7178-513- 

3
 KOLÁŘ, Michal - Nová cesta k léčbě šikany, Portál, Praha 2011, ISBN 978-80-7367-871-5 
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1.3 Stádia šikanování 

 

První stádium: Zrod Ostrakismu 

 

Jedná se o mírné náznaky šikanování, které potkává okrajové členy třídy, 

outsidery, tiché podivíny apod. Většina ţáků ve třídě vůči nim pouţívá 

především psychické formy násilí, kanadské ţertíky, posmívání a pomluvy, 

vytěsňuje je ze společného ţivota skupiny a nebaví se s nimi. Třídou neoblíbení 

ţáci se v této fázi těţko dovolají nějaké podpory, neboť ani někteří učitelé je 

nemívají příliš rádi. Protoţe „si za to mohou sami.“ 

 

Druhé stádium: Přitvrzení manipulace a fyzická agrese 

 

 První stádium zná téměř kaţdá školní třída, můţe se později objevit 

jedinec nebo skupinka výrazně agresivní, kteří začnou pro uspokojování svých 

potřeb pouţívat násilí. Ventilem, který uvolní agresivní chování, se můţe stát 

náročná situace, ale také pouhá nuda při školním výletě, kdy se vymýšlí „ 

zábava“. 

 

Třetí stádium: Vytvoření jádra 

 

Kvůli této fázi můţeme povaţovat šikanu za „nemoc kolektivu“. Jestliţe 

se proti formujícímu „údernému jádru“ nepostaví skupina charakterově 

slušných ţáků, přechází šikanování do pokročilého stádia. Agresoři si vybírají 

nejvíce zranitelné oběti, „slabé“ jedince, šikanování pokračuje a můţe i zesílit. 

 

Čtvrté stádium: Většina přijímá normy agresorů 

 

Násilí můţe nabývat velkých rozměrů, normy vytvořené agresory se 

stávají nepsaným zákonem. I mírní nebo inteligentní ţáci se chovají krutě, 

beztrestnost takového jednání jim můţe dokonce přinášet uspokojení. 
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Páté stádium: Šikana neboli totalita 

 

Neutrální neboli nesouhlasící členové jsou více zpracováváni, se zájmem 

přihlíţejí akcím “jádra“ a sami se jich zúčastňují. Repertoár násilí je stále 

zdokonalován, zvítězila totalitní ideologie šikanování – tzv. stádium 

vykořisťování. 

 

 

1.4 Směry šikany 

 

Šikana nemusí probíhat vţdy v podobě, kdy ţák trápí jiného ţáka, můţe 

existovat i v následujících formách: 

 

 Učitel – ţák 

Jedná se o situace, kdy učitel učí ţáka, s kterým nemá dobré 

vztahy a který ho často (mnohdy neúmyslně) provokuje. Má na něm 

tendenci vidět vše, co u ostatních ţáků běţně nevidí, při zkoušení 

většinou dostává horší známky, těţší otázky apod. 

 

 Ţák – učitel 

Někomu se moţná bude zdát tento směr nepravděpodobný. 

Uvědomme si však, ţe učitel je velice snadnou obětí. Je ve třídě sám a 

proti němu je např. dvacet ţáků. Nastávají zde poměrně často situace, 

kdy ho ţáci provokují, naschvál jej vyrušují, coţ on chápe nepříjemně. 

Nutno však konstatovat, ţe tomuto směru jsou „náchylnější“ dva typy 

učitelů. Jednak jsou to většinou ţeny učitelky, které na jakýkoliv 

sebemenší podnět reagují vznětlivě, nechají se snadno vyprovokovat a 

na třídu potom jenom křičí. Tím však ţákům dávají najevo, ţe na jejich 

provokace reagují, a ti potom mají tendenci je zvyšovat. Hrají často tzv. 

„hry na zdrţenou“, kdy učitelka křičí, snaţí se třídu umravnit a hodina 

vesele ubíhá. 

 

Druhým typem jsou učitelé trpící handicapem- slabozrací, tělesně 

se odlišující apod. 
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Na tento směr můţe ţákům nahrát i celý pedagogický sbor, a to 

v případě, kdy kolegové začnou o „slabém“ učiteli mluvit před ţáky, 

popř. jej sami negativně hodnotí. Je samozřejmé, ţe v kaţdém sboru 

jsou učitelé vzbuzující přirozený respekt, jsou zde však i lidé, kterým 

činí velké problémy si ho získat. Tato druhá kategorie je mnohdy sama 

ze své neúspěšnosti nešťastná a potřebuje podporu. Z tohoto důvodu by 

se nikdy mezi ţáky neměly dostat naše názory na kolegy, je nutné dávat 

najevo, ţe kaţdý učitel je ve škole ten, kterého je třeba respektovat. 

 

 Rodič – učitel 

I tento směr je poměrně častý. Dopouštějí se jej především rodiče 

mající představu, ţe škola jim musí ve všem vycházet vstříc. Mnoho 

dnešních rodičů má představu, ţe vzdělání a výchově ve škole perfektně 

rozumí. 

 

Nezapomínejme ani na situace, kdy se rodič ne učitele rozzlobí a 

přijde mu v přítomnosti dítěte do školy, mnohdy velice vulgárně, 

vynadat. Učitel má své povinnosti, ale má rovněţ svá práva. 

Nediskutujme s takto rozzlobeným rodičem před zraky ţáka. Víme, ţe 

ţáci reagují nápodobou, tzn., jestliţe si můţe dovolit učiteli vyhubovat 

táta, proč by nemohlo také. 

 

 Učitel – rodič 

Tímto směrem často trpí tzv. spolupracující rodiče problémového 

ţáka. Pokud máme ve škole takového ţáka, jehoţ rodiče s námi nechtějí 

spolupracovat, nemůţeme, coby pedagogové, dělat téměř nic. 

 

„Pedagog může získat pocit určité nadvlády nad rodičem, má dojem, že dokáže přes něj 

zlobivé dítě srovnat, a začne mu radit, jak má své dítě kárat, trestat a pod“. Tuto 

formulaci použil Zdeněk Martínek,(2009, s. 115) (3) “
4
 

                                                 
4
 MARTÍNEK, Zdeněk - Agresivita a kriminalita školní mládeţe, Grada Publishing, a.s. Praha 2009, 

ISBN 978-80-247-2310-5 
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Pokud se setkáváme ve škole se spolupracujícím rodičem 

problémového ţáka, snaţme se jej povzbuzovat. Nepotřebuje od učitele 

vědět, ţe jeho dítě má potíţe (to sám ví), potřebuje především oporu, ţe 

na ně není sám, ţe je zde osoba v podobě učitele, která jej podpoří, dává 

mu najevo porozumění. 

 

 

 

 Učitel - učitel 

Jedná se o určitý druh šikanování probíhající v samotném 

učitelském sboru, toto chování by se dalo nazvat mobbingem. Ve 

většině případů k němu dochází ve dvou fázích ţivota pedagogického 

sboru, v obou případech se jedná o generační výměnu. 

 

Můţe nastat situace, kdy do zajetého sboru přijde nový učitel, 

který je „nabit“ mnoţstvím nových metod postupů, chce k výuce 

přistupovat jiným způsobem neţ ostatní kolegové. Tím pádem se však 

můţe stát potencionálním ohroţením pro pevné jádro učitelů střední a 

starší generace. 

Druhá situace můţe nastat v okamţiku, kdy škola zaţívá velké omlazení 

pedagogického sboru. Zůstane tam pouze několik starších vyučujících, 

kteří jiţ nechtějí pouţívat nové metody, jsou zajeti ve svých vlastních 

kolejích, praktikují především to, co jim funguje.  
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2 ODPOVĚDNOST ŠKOLY 

 

Škola či školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a ţáky. 

Škola a školská zařízení jsou povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví 

dětí, ţáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a 

současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku 

rizikového chování (sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu musí 

pedagogický pracovník šikanování mezi ţáky předcházet, jeho projevy 

neprodleně řešit a kaţdé jeho oběti poskytnout okamţitou pomoc. 

 

Z hlediska trestního zákona můţe šikanování ţáků naplňovat skutkovou 

podstatu trestných činů či provinění (dále jen trestných činů) vydírání, 

omezování osobní svobody, útisku, ublíţení na zdraví apod. 

Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme 

v tomto ohledu ţádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro 

neoznámení, případně nepřekaţení trestného činu. Skutkovou podstatu 

účastenství na trestném činu můţe jednání pedagogického pracovníka naplňovat 

v případě, ţe o chování ţáků věděl a nezabránil spáchání trestného činu např. 

tím, ţe ponechal šikanovaného samotného mezi šikanujícími ţáky apod. 

 

2.1 Školy a školská zařízení v prevenci šikanování 

 

1. Základem prevence šikanování a násilí na školách je podpora pozitivních 

vzájemných vztahů mezi ţáky (a mezi ţáky a učiteli). Školy a školská zařízení při 

efektivní realizaci prevence šikanování usilují o vytváření bezpečného prostředí a za 

tím účelem: 

 

 podporují solidaritu a toleranci 

 podporují vědomí sounáleţitosti 

 posilují a vytváří podmínky pro zapojení všech ţáků do aktivit třídy 

a školy 

 uplatňují spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt 
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 rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní 

odpovědnost jedince 

 

 

 

Ředitelé škol a školských zařízení odpovídají za systémové aktivity školy v oblasti 

prevence šikanování a násilí. Vychází přitom z komplexního pojetí preventivní 

strategie, která je ve smyslu metodického pokynu k primární prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízení č. j.20 

006/2007-51 součástí minimálního preventivního programu školy.  

 

Ředitelé zejména: 

 

 Zajistí vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) 

v akreditovaných kurzech k problematice šikanování. 

 

 Zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických 

pracovníků nad ţáky zejména ve škole před vyučováním, o 

přestávkách mezi vyučovacími hodinami, mezi dopoledním a 

odpoledním vyučováním, podle potřeby při přecházení ţáků mezi 

budovami školy, do zařízení školního stravování a do školní 

druţiny. Především v prostorách, kde k šikanování jiţ došlo nebo 

kde by k němu mohlo docházet. 

 

 Zajistí, aby ţáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni 

s negativními důsledky šikanování, a to jak pro jeho oběti a 

pachatele, tak i pro celý třídní (školní) kolektiv. Za zvlášť 

nebezpečnou je třeba povaţovat tendenci podceňovat počáteční 

projevy šikanování. 

 

 Zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti 

problematiky násilného chování a šikanování. 
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3. Pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky ţáky a studenty k osvojování 

norem mezilidských vztahů zaloţených na demokratických principech, respektujících 

identitu a individualitu ţáka. Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu 

k ţivotu druhého člověka. Všichni pedagogičtí pracovníci by měli vnímat vztahy mezi 

ţáky a atmosféru v třídních kolektivech kde působí, jako nedílnou a velmi důleţitou 

součást své práce. Důleţité aktivity školy nelze spojovat jen s určitým vyučovacím 

předmětem nebo skupinou předmětů. Vztahy a chování pedagogických i 

nepedagogických pracovníků vůči sobě a vůči ţákům, ovlivňují chování ţáků. 

 

4. Ve školním řádu budou jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich 

porušení. 

 

2.2 Program proti šikanování 

 

1. Kaţdá škola si vytvoří vlastní program proti šikanování, pokud ho dosud 

nemá. Tento program se stane součástí minimálního preventivního 

programu. 

 

2. Na tvorbě a realizaci programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci 

školy. Koordinace jeho tvorby patří ke standartní činnosti školního metodika 

prevence. Ten podle potřeby spolupracuje s metodikem prevence v PPP. Za 

realizaci a hodnocení programu je odpovědný ředitel školy. 

 

 

3. Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující 

prostředí. Důleţité je zaměřit se na oblast komunikace a vztahů mezi ţáky ve 

třídách, a to bez ohledu na to, zda tam k projevům šikany jiţ došlo či ne. 

Současně je třeba stanovit smysluplnou strukturu programu. 

 

4. Hlavní součástí je krizový plán, který eliminuje či minimalizuje škody 

v případě, ţe k šikanování ve školním prostředí dojde. Vyplývají z něj 

kompetence jednotlivých osob a specifický postup a způsob řešení. Jsou 

zpracovány dva typy scénářů: 
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 První zahrnuje situace, které škola zvládne řešit vlastními silami. Do 

této skupiny patří postupy pro počáteční stádia šikanování a rámcový 

třídní program pro řešení zárodečného stádia šikanování. 

 

 Druhý zahrnuje situace, kdy škola potřebuje pomoc zvenku a je 

nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a policií. 

Sem patří řešení případů pokročilé a nestandardní šikany, např. 

výbuchu skupinového násilí vůči oběti. 

 

 

5. S krizovým plánem jsou vţdy na začátku školního roku prokazatelně 

seznámeni ţáci (přiměřeně jejich věku), studenti a jejich zákonní zástupci. 

 

2.3 Postupy řešení šikanování 

 

1. Odhalení šikany bývá obtíţné. Významnou roli při jejím zjišťování hraje strach, 

a to nejen strach obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků. Strach vytváří 

obvykle prostředí „solidarity“ agresorů i postiţených. 

 

2. Účinné a bezpečné vyšetření šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stadia a 

formy šikanování. Existuje rozdíl mezi vyšetřováním počátečních a 

pokročilých stádií šikanování. 

 

 

3. Metody vyšetřování šikanování: 

 

 

A. Pro vyšetřování počáteční šikany (se standartní formou) lze doporučit strategii 

v těchto pěti krocích: 

 

1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 

2. Nalezení vhodných svědků. 

3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však 

konfrontace obětí a agresorů). 
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4. Zajištění ochrany obětem. 

5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 

 

B. Pokročilá šikana s neobvyklou formou – výbuch skupinového násilí vůči oběti, 

tzv. třídního lynčování, vyţaduje následující postup: 

 

1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední 

záchrana oběti. 

 

2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu 

vyšetřování. 

 

3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 

 

4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 

 

5. Nahlášení policii. 

 

6. Vlastní vyšetřování. 

 

4. V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních 

šikanách spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména 

s pedagogicko- psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem 

sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR. 

 

5. V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči 

pedagogicko- psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně 

pedagogického centra nebo dalších odborníků- klinických psychoterapeutů 

nebo psychiatrů. 

2.4 Výchovná opatření 

 

1. Doporučuje se dále pracovat a agresorem (jeho náhled na vlastní chování, 

motivy, rodinné prostředí). V případě potřeby mu zprostředkovat péči 

pedagogicko- psychologické poradny, střediska výchovné péče nebo jiných 

odborníků- klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. 
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2. Pro potrestání agresorů lze uţít i následující běţná výchovná opatření: 

 Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele, podmíněné 

vyloučení a vyloučení ze studia na střední škole. 

 

 Sníţení známky z chování. 

 

 

 Převedení do jiné třídy. 

 

3. Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním 

kolektivem.  Je nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíţeli, ale 

nezasáhli (mlčící většina). 

 

4. V mimořádných případech se uţijí další opatření: 

 

 

 Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do 

pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný 

diagnostický pobyt ţáka v místně příslušném diagnostickém ústavu. 

 

 Ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte 

k zahájení práce s rodinou, případně zahájení řízení o nařízení 

předběţného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním 

v diagnostickém ústavu. 

Spolupráce s rodiči 

 

Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření 

záleţitost zodpovědný ředitel školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce 

vedení školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného 

poradce a dalších pedagogických pracovníků, jak s rodinou oběti, tak i s rodinou 

agresora. Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na 
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zachování důvěrnosti informací. Je nutné předem informovat rodiče o tom, co dělat 

v případě, kdyţ se dozvědí o šikanování. 

 

Spolupráce se specializovanými institucemi 

 

1. Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důleţitá spolupráce vedení 

školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného 

poradce nebo zástupce školy s dalšími institucemi a orgány. Zejména: 

 

 V resortu školství- s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky 

výchovné péče, speciálně pedagogickými centry 

 

 V resortu zdravotnictví- s pediatry a odbornými lékaři, dětskými 

psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou 

poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie 

 

 

 V resortu sociální péče- s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením 

sociální prevence (moţnost vstupovat do kaţdého šetření, jednat 

s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou) 

 

 Případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany. 

 

 

2. Dojde-li k závaţnějšímu případu šikanování nebo při podezření, ţe šikanování 

naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy nebo 

školského zařízení oznámí tuto skutečnost Policii ČR. 

 

3. Ředitel školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které 

ohroţují bezpečí a zdraví ţáka. Pokud ţák spáchá trestný čin (provinění), popř. 

opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně 

právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu. 

 

 



 22  

Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování 

 

1. Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: 

 

 Ţák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, 

nemá kamarády. 

 

 Při týmových sportech bývá jedinec volen do muţstva mezi 

posledními. 

 

 

 O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. 

 

 Má-li ţák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. 

 

 

 Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. 

 

 Stává se uzavřeným. 

 

 

 Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. 

 

 Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. 

 

 

 Stále postrádá nějaké věci. 

 

 Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. 

 

 

 Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede 

uspokojivě vysvětlit. 
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2. Přímé znaky šikanování mohou být např.: 

 

 Posměšné poznámky na adresu ţáka, pokořující přezdívka, nadávky, 

poniţování, hrubé ţerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do 

jaké míry je daný ţák konkrétní přezdívkou nebo „legrací“ 

zranitelný. 

 

 Kritika ţáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským 

aţ nenávistným, nebo pohrdavým tonem. 

 Nátlak na ţáka, aby dával věcné nebo peněţní dary šikanujícímu 

nebo za něj platil. 

 

 Nátlak na ţáka k vykonávání nemorálních aţ trestných činů či 

k spoluúčasti na nich. 

 

 

 Honění, strkání, rány, kopání, které nejsou třeba zvlášť silné, ale je 

nápadné, ţe je oběť neoplácí. 

 

 Rvačky, v nichţ jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaţí se 

uniknout. 

 

3. Rodiče ţáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali 

těchto moţných příznaků šikanování: 

 

 Za dítětem nepřicházejí domů spoluţáci nebo jiní kamarádi. 

 

 Dítě nemá kamaráda, s nímţ by trávilo volný čas, s nímţ by si 

telefonovalo. 

 

 

 Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. 
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 Nechuť jít ráno do školy (zvláště, kdyţ dříve mělo dítě školu rádo). 

Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm moţno při 

bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu. 

 

 

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

mě!“. 

 

 Dítě ţádá o peníze, přičemţ udává nevěrohodné důvody (například 

opakovaně říká, ţe je ztratilo), případně doma krade peníze. 

 

 

 Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným 

dětem, moţná projevuje i zlobu vůči rodičům. 

 

 Dítě se vyhýbá docházce ve škole. 

 

 

 Dítě se zdrţuje doma víc, neţ mělo ve zvyku. 

 

 

3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOŠGaS 

 

3.1 Úvod 

 

Sociálně patologické jevy se dotýkají i dětí, které navštěvují základní školu. Je 

tedy důleţité zahájit primární prevenci právě v době školní docházky a 

poskytnout ţákům potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku. 

 

V tomto věku patří ţáci k nejohroţenější skupině, a proto i naše škola připravuje 

a realizuje komplexní program primární prevence a prevence sociálně 

patologických jevů, za pomoci různých subjektů. 
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3.1.1 Vytýčení sociálně patologických jevů 

 

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe v působnosti 

školy představuje aktivity v následujících oblastech prevence: 

 

 Drogové závislosti, alkoholismus, kouření 

 Šikanování, vandalismus a další formy násilného chování 

 Virtuální drogy (počítače, televize, video) 

 Záškoláctví 

 Rasismus, intolerance, antisemitismus 

 

3.1.2 Cíl minimálního preventivního programu 

 

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeţe vůči 

sociálně patologickým jevům.  

Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací 

působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a ţivota školy. 

 

Je nutné analyzovat jedince, konkrétní sociální situací dítěte. Naše 

škola se věnuje dětem s vadami učení a chování a pomáhá jim k jejich 

kompenzaci, protoţe tuto skupinu chápeme jako velmi ohroţenou. 

Nabízíme volnočasové aktivity a programy, kde se mohou uplatnit 

všechny děti.  

 

Důraz je poloţen na informovanosti ţáků v hodinách občanské 

nauky a dalších předmětech. 

 

3.2 Charakteristika školy 

Jsme střední škola s právní subjektivitou. V současné době navštěvuje 525 ţáků, 

kteří jsou umístěni do 30. tříd. Docházka u tříletých oborů je rozdělena na sudý a 

lichý týden. V ob týden jsou na odborné praxi podle oboru vzdělávání. 
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3.2.1 Analýza současného stavu ve škole 

 

K posouzení problematiky slouţí dotazníky, které ukazují na informovanost 

ţáků o sociálně patologických jevech, moţný výskyt návykových látek na škole i 

mimo ní, vlastní názor na návykové látky a znalost moţností pomoci. O šikaně 

jsou ţáci schopni mluvit a s pomocí učitelů se i bránit. Je nutné se ţáky mluvit 

otevřeně, bez zastrašování.  

 

Velkým problémem je záškoláctví a vztah ke škole a odborné praxi. 

 

 

3.2.2 Koordinace preventivních aktivit ve škole 

 

Za koordinaci preventivních aktivit na škole odpovídají 

preventivní koordinátorka a výchovná poradkyně, které jsou jmenované 

ředitelkou školy. V rámci své činnosti připravují minimální preventivní 

program a jeho realizaci na škole. O programu jsou informováni všichni 

učitelé, rodiče (při třídních schůzkách), ţáci (v hodinách) a 

prostřednictvím školních novin. Koordinátorka spolupracuje 

s výchovnou poradkyní, třídními učiteli a ostatními pedagogy, dále 

s OPPP a dalšími odborníky, institucemi a organizacemi. 

 

3.2.3 Spolupráce s rodiči 

 

Rodiče jsou prostřednictvím třídních učitelů informováni o realizaci 

minimálního preventivního programu na škole. Problémy spojené s drogami a 

dalšími sociálně patologickými jevy je třeba řešit ve vzájemné spolupráci. 

Rodiče jsou informováni o situaci na škole i o moţnostech případné pomoci 

průběţně na webových stránkách školy, třídních schůzkách a prostřednictvím 

některých článků ve školských novinách. 

 

Nejlepším řešením by bylo větší zapojení rodičů. Tento bod se stále zcela 

nedaří plnit, převaţuje spíše snaha problémy nevidět. Bez spolupráce s rodinou 
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však jen těţko dojdeme k nějaké zásadní změně. Jako moţnost se jeví 

spolupráce přes Radu školy. 

 

 

3.2.4 Vzdělávání pedagogů 

 

Pedagogové se v rámci svých moţností zúčastní aktivit zaměřených na 

protidrogovou prevenci a prevenci sociálně patologických jevů. Škola jim 

poskytne nabídku programů, seminářů a školení zabývajících se touto tématikou. 

 

 

 

3.2.5 Metody práce 

 

V rámci výuky jsou i nadále kromě tradičních metod práce vyuţívány 

další metody, které se osvědčily. Výchova bude probíhat mezipředmětově. 

 

Některé pouţívané metody práce: 

 

 Výklad (informace) 

 Samostatná práce( slohové práce na určitá témata, referáty, 

informace z tisku…..) 

 Besedy, diskuse 

 Sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru 

 Párová, skupinová práce ve třídě 

Na odborném výcviku a v hodinách Potraviny a výţiva, chemie, 

zdravověda, stolničení apod. Je kladen důraz především na 

nebezpečí kouření, poţívání alkoholických nápojů a dalších OPL. 

Studenti jsou informováni o moţném zneuţívání léků a 

orientačně o jiných drogách. V hodinách občanské nauky 

k osvojení preventivních ochranných kompetenci jsou vyuţívány 

především sociální hry, ve kterých se učí obhajovat svůj názor, 

řešit konflikty ve třídě, trénovat způsob odmítání, vyuţívají se i 

formy samostatných projektů za pouţití dostupné literatury. 



 28  

3.2.6 Jednorázové a další aktivity 

 

 

Aktivity, které se opakují: např. Den dětí, sportovní den, olympiády, den 

otevřených dveří atd. Probíhají a budou probíhat besedy s odborníky podle 

moţností školy a momentální nabídky akcí.  

 

Ţáci musí vědět, kam se mohou obránit se svými dotazy nebo kde získají 

potřebné informace. Mají moţnost kdykoli pohovořit o svých problémech 

s metodičkou nebo výchovnou poradkyní.  

 

3.2.7 Volnočasové aktivity 

 

Na škole je ţákům nabízeno několik krouţků, vedených převáţně učiteli 

odborných předmětů a učiteli odborného výcviku. 

 

3.3 Řešení 

3.3.1 Řešení přestupků 

 

Dojde-li k porušení ustanovení školního řádu, týkajícího se drţení, distribuce a 

uţívání návykových látek v prostorách školy, bude to klasifikováno jako hrubý 

přestupek a budou z toho vyvozeny patřičné sankce. 

 

Budou sledovány i další patologické jevy – šikana, vandalismus, brutalita, 

rasismus atd. Při jejich zjištění budou navrţena cílená opatření. 

 

V případě, kdy selţe prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením:  

 

1. Individuální pohovor se ţákem. 

2. Podle zjištěných informací spolupráce s rodinou. 

3. Doporučení kontaktu s odborníky. 

4. V případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělením péče o dítě. 

5. V případě dealerství oznámení policii ČR. 
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3.3.2 Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi 

 

Oblast školství 

 Krajská protidrogová koordinátorka 

 Pedagogicko-psychologická poradna 

 Vzdělávání pedagogů, kteří realizují preventivní aktivity ve škole, odborná práce 

s dětmi ohroţenými sociálně patologickým vývojem 

 

Oblast zdravotnictví 

 Dětský lékař 

 Spolupráce při realizaci protidrogové prevence 

 Státní zdravotní ústav, pobočka Ústí nad Labem 

 Okresní hygienická stanice 

 Toxikologická informační sluţba 

 

Oblast sociálních věcí 

 Sociální odbor, kurátoři 

 

Policie ČR, Městská policie 

 Sluţba kriminální policie- oddělení nezletilých 

 Vyuţití lektorských sluţeb policistů v oblasti sociálně patologických jevů 

 

3.3.3 Šikanování ve škole 

 

V prevenci proti šikanování a v postupech řešení šikanování postupuje škola 

podle Programu proti šikanování. Tento program slouţí k vytvoření bezpečného, 

respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci 

šikanování a ukazuje postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým 

pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a ţákům školy.  

 

Tento program je nedílnou součástí Primární prevence sociálně patologických 

jevů ve škole a Minimálního preventivního programu školy. 
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3.3.4 Harmonogram programů na školní rok 2013-2014 

 

1. Volnočasové aktivity ţáků 

Zapojení do krouţků na škole a dalších aktivit (celoročně) 

 

2. Schránka důvěry 

Ţákům by měla slouţit hlavně tehdy, kdy se dostanou do problémů v souvislosti 

s návykovými látkami nebo s ostatními sociálně patologickými jevy (celoročně) 

 

3. Seznámení ţáků s MMP 

(září- říjen v hodinách s třídními učiteli). 

 

4. Seznámení rodičů s MMP 

(listopad v rámci třídních schůzek). 

 

5. Zapojení do Preventivního projektu Policie ČR 

Besedy, přednášky dle poţadavků školy (celoročně). 

 

6. Prevence ochrany dětí a bezpečnosti mládeţe 

Ve spolupráci s Policií ČR (termíny budou upřesněny). 

 

7. Ankety 

Ankety budou zaměřeny hlavně na šikanu a protidrogovou prevenci. Účastní se ţáci 

prvních ročníků. Vstupní test (termín prosinec, červen). 

 

8. Besedy pro ţáky 1. Ročníků 

Besedy budou zaměřeny na protidrogovou prevenci, zdravý ţivotní styl (témata a 

termíny budou upřesněny). 
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9. Další besedy, aktivity a exkurze 

Tento bod bude plněn podle aktuálních nabídek a moţností školy. 

 

3.4 Závěr 

 

Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání ţáků po 

celou dobu školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, ţáci, rodiče a odborníci. 

V rámci Minimálního preventivního programu je nutné kombinovat poskytování 

informací z oblasti prevence, sociálně patologických jevů s výcvikem v sociálních 

dovednostech. 

 

Preferovat přístupy zaměřené do oblasti zdravého ţivotního stylu a aktivního 

sociálního učení. Program musí brát zřetel na věk a osobní charakteristiky jedinců. 

Bude mít smysl jedině tehdy, kdyţ všichni zúčastnění uvidí smysluplnost své práce. 

Toho chceme dosáhnout dobrou a pravdivou informovaností, ochotou vyslechnout 

druhého a nalezením správné cesty v případě pomoci. 

 

4 MĚSTO MOST - HISTORIE A SOUČASNOST 

 

Most je statutární město v severozápadních Čechách (Ústecký kraj), který leţí na 

řece Bílina. Historické město bylo v 70. a 80. letech 20. století téměř zcela zbořeno 

kvůli těţbě uhlí. Nejcennější stavbou a turistickým lákadlem je kostel Nanebevzetí P. 

Marie, roku 1975 přesunutý a hrad Hněvín na kopci nad městem. 

 

4.1 Historie města 

 

První historické zmínky o osídlení místa, na kterém dnes stojí město Most, 

pocházejí z latinské Kosmovy kroniky české z 10. století, kdy přes zdejší močálovou 

krajinu vedla stezka po dřevěných mostech. Odtud také pochází název města. Stezku 

vyuţívali především kupci. Na této obchodní cestě zaloţil Hněva z rodu Hrabišiců tvrz 

a přiléhající osadu latinsky zvanou Pons Gnevin. 
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Po vlně ničivých poţárů mezi lety 1455 a 1515 došlo k přestavbě a modernizaci 

městského centra. Z této doby pochází renesanční radnice nebo pozdně gotický 

děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehoţ architektem byl Jakub Heilmann Ze 

Schweinfurtu. 

 

Během třicetileté války bylo město i hrad Hněvín dobyt Švédy. Hrad byl poté 

rok a půl obléhán císařskými vojsky, ale dobýt zpět se ho nepodařilo. Tato událost 

vyvolala v místních obyvatelích pocit, ţe hrad, který svým významem vţdy svým 

významem vţdy přitahoval k městu pozornost nepřátel, je zdrojem veškerého jejich 

utrpení. Na jejich ţádost proto roku 1651 císař Ferdinand III. povolil hrad zbořit. Město 

poničené třicetiletou válkou i vlastními obyvateli tak ve druhé polovině 17. století 

ztratilo svůj hospodářský i politický význam. 

 

Aţ o dvě stě let později začala nová etapa rozvoje města, kdyţ byly v jeho okolí 

objeveny obrovské zásoby uhlí. Roku 1870 byla do města přivedena ţeleznice, postaven 

byl cukrovar, porcelánka, ocelárna, pivovar, městské muzeum. Počet obyvatel se prudce 

zvýšil. 

 

V roce 1895 bylo město zasaţeno přírodní katastrofou – kuřavkou (tekutými 

písky).  

 

Za druhé světové války bylo město značně poničeno nálety amerických 

bombardérů při jejich nepřesných útocích na rafinérii. Po válce byla většina původních, 

německy mluvících, obyvatel vysídlena. 

 

1954 – 1965, rozšiřování těţby uhlí. V srpnu roku 1963 proběhla osudová 

jednání o likvidaci města. Zbouráním a likvidací města nad loţisky uhlí měl stát získat 

přes čtyři a půl miliardy korun a tím získat po výstavbě nového města a zbourání 

starého zisk přes jednu miliardu korun. 

 

1965 – 1987, demolice historického Mostu a stavba nového města. V roce 1965 

začaly demolice starého Mostu a město, které by se dnes mohlo významem historických 

památek směle měřit s jakoukoli památkovou rezervací v zemi, bylo postupně bořeno. 
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Ve starém městě se do jeho zbourání zachovalo mnoho cenných domů včetně více neţ 

dvaceti gotických objektů, přičemţ víc jich na tak malém prostoru bylo jedině v Praze. 

 

V roce 1965 se rozhodlo o přesunu kostela Nanebevzetí Panny Marie po umělé 

dráze. 

Dne 30. září 1975 odstartoval přesun děkanského kostela a ukončen byl 27. 

října. 

 

Demolice v Mostě skončily k prvnímu dubnu 1987, kdy z původního města 

s výjimkou kostela a několika domů nic nezbylo a obyvatelstvo ţilo převáţně 

v panelových domech. 

 

4.2 Současnost města Mostu 

4.2.1 Charakter města 

 

Poloha města, mezi Krušnými horami a Českým středohořím, zůstává i přes 

nepřízeň osudu jedinečná. 

 

Tvář města se naopak stále mění. Jeho okolí je dnes díky rekultivacím a i 

v centru jsou vidět změny. Dnešní obraz barevných panelových sídlišť nikomu 

nepřipomíná dřívější fádní šeď a uţ jen vysoké, ekologicky odsířené komíny, poukazují 

na průmyslový ráz tohoto místa. 

 

Dalším typickým znakem tohoto severočeského města je velkoryse řešená 

dopravní infrastruktura. 

 

 

4.2.2 Most v zeleném 

 

Připadá Vám toto spojení nereálné? Pak vás zřejmě překvapí, ţe opak je 

pravdou! Město Most má jeden z nejvyšších poměrů vegetace vůči zástavbě, více neţ 

30%.  
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Je to dáno velkorysými urbanistickými plány a vizemi architektů, kteří město 

v 70. letech projektovali doslova na „zelené louce“. Mnoţství parků, arboret, 

platanových a sakurových alejí, vinic, ozdobných keřů, travnatých míst, nově 

zrekultivovaných a zalesněných ploch nemá v rámci naší republiky téměř ţádné 

srovnání.  

 

4.2.3 Fenomén mostecké krajiny 

 

S městem Most je nepochybně spjata rozsáhlá těţba, ale zároveň i přeměna 

krajiny. 

 

Čerstvým důkazem toho, jak lze s průmyslově vyuţívanou krajinou aktivně 

pracovat v rámci rekultivačních projektů, je nově vznikající rekreační zóna města za 

přesunutým gotickým kostelem. V těchto místech ještě před několika lety probíhala 

intenzivní povrchová těţba hnědého uhlí. Přeměna krajiny Mostecka je evropským 

fenoménem, na který můţe být město právem hrdé. 

 

 

 

5 ŠKOLSTVÍ V MOSTĚ 

5.1 Historie školství na Mostecku 

 

Na školách v Mostě se aţ do 19. století vyučovalo pouze v německém jazyce, 

s výjimkou piaristického gymnázia, kde se do r. 1774 vyučovalo také latinsky. Výrazné 

snahy o zaloţení českých škol se datují aţ od r. 1869 v souvislosti s říšským zákonem, 

který umoţňoval kromě němčiny vyučování v češtině.  

 

První česká škola na Mostecku byla matiční. V Mostě u říčky Bíliny Na 

Příkopech byl r. 1882 zakoupen maticí školskou dům a české děti byly pomocí plakátů 

vyzvány k zápisu. V r. 1890 se stala tato matiční škola školou veřejnou. Uţ v roce 1894 

byla v Mostě zřízena česká ţivnostenská škola pro české úředníky, kteří konali praxi u 

soukromníků.  V celém Podkrušnohoří však bylo na konci 19. století 23 000 českých 

dětí a jen 38% z nich mohlo vyuţívat českou školu. Zbytek dětí byl nucen chodit do 
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škol německých. Další rozvoj českých škol je zaznamenán aţ po roce 1918, a to nejen 

ve městech, ale i v okolí. 

 

   Po 2. světové válce byly mnohé školy poničené a zůstávaly prázdné. Od května 

1945 se v Mostě vyučovalo pouze ve dvou základních školách, postupně byly 

obnovovány další. V roce 1948 chybělo k umístění dětí v obecných školách Litvínova 

200. míst. Muselo se začít stavět. 

 

   Se vznikem samostatného Československa bylo nutné na Mostecku zajistit výchovu 

vlastní české inteligence. O to se postaralo české gymnázium. 

 

   V roce 1934 byla otevřena Státní československá průmyslová škola v Mostě se sídlem 

v Kopistech. V roce 1937 v ní byla zřízena vyšší průmyslová škola strojnická. Byla to 

po Praze teprve druhá škola tohoto typu v republice. V tradici technických oborů 

pokračuje i dnešní Střední průmyslová škola Most, zaměřená na strojírenství a provozní 

techniku, nově pak na management v odvětví. 

 

   Učňovská škola byla po 2. světové válce přejmenována na základní odbornou 

školu. Další etapou vývoje učňovského školství na Mostecku byla 50. léta 20. století, 

kdy byl zřízen komplex učňovských škol a internátů na Meziboří. 

 

  Střední pedagogická škola byla do Mostu přestěhována v r. 1964 ze Šluknova, 

důvodem byla místní potřeba kvalifikovaných vychovatelek pro školství. 

 

   Samostatnou kapitolu tvoří v novodobé historii mosteckého školství detašovaná 

pracoviště, případně katedry vysokých škol, například Vysoká škola finanční a správní, 

Fakulta ţivotního prostředí UJEP, obor regionálního rozvoje České zemědělské 

univerzity v Praze nebo Vysoká škola chemicko- technologická v Praze. 

 

 

5.1.1 Školství na Mostecku dnes 

 

Dnes funguje na Mostecku síť základních škol, většinou nově postavených od 

50. let 20. století. Řada z nich se v současné době specializuje, existuje např. sportovní, 



 36  

jazyková škola nebo škola se zaměřením na výuku matematiky či hudební výchovy. 

Speciální školy se soustřeďují na vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení. 

 

 

5.1.2 Historie a současnost Střední odborné školy Gastronomie a sluţeb 

 

SOŠGaS Most je škola s dlouholetou tradicí, její původní sídlo bylo 

v Kopistech. Kdyţ Kopisty musely ustoupit těţbě uhlí, bylo učiliště přemístěno do 

Komořan u Mostu, odkud v roce 1988 přesídlilo do Mostu. V Mostě získalo učiliště 

novou budovu a v ní velmi dobré podmínky pro zajištění výuky. 

 

Od školního roku 2012/2013 se naše škola spojila se Střední průmyslovou 

školou v Mostě. 

 

SOŠGaS je od svého vzniku zaměřena na terciální sféru, z jejích bran vyšla za 

více jak třicet let existence celá řada výborných kuchařů, číšníků, prodavačů. Někteří 

z nich začali podnikat a dnes jsou úspěšnými majiteli obchodů, restaurací. 

 

V současné době se na SOŠGaS vyučují tyto obory vzdělávání (tříleté) ukončené 

závěrečnou zkouškou: 

 

Prodavač (ka) se zaměřením pro smíšené zboţí 

Kuchař (ka) 

Číšník, servírka 

 

   SOŠGaS má povolení k provádění výuky v oboru řezník – uzenář se zaměřením pro 

výrobu a řezník – uzenář se zaměřením pro prodej. 

 

   Studenti všech těchto oborů obdrţí výuční list a mohou získat maturitu v návazných 

oborech vzdělávání: Provoz obchodu a Společného stravování. 

 

Na SOŠGaS probíhá rovněţ výuka oborů vzdělávání ukončených maturitní 

zkouškou: 
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Obchodník, obchodnice.  

 

Absolventi tohoto oboru nachází uplatnění ve funkcích obchodního charakteru 

v útvarech maloobchodního i velkoobchodního podniku, mohou vykonávat i dealerskou 

činnost. 

 

Kuchař (ka), Číšník – servírka. 

 

Pro absolventy speciálních škol jsou na škole zřízeny obory: 

 

Stravovací a ubytovací sluţby 

Prodavačské práce 

 

Jejich absolventi nacházejí uplatnění ve výrobě i expedici teplých i studených jídel, 

nápojů a příloh. 

 

    Samotná škola je dobře vybavena. Jsou zde tři počítačové učebny, multimediální 

učebny vybavené moderní zobrazovací technikou a ozvučením, jazykové učebny, 

učebna stolničení, cvičná kuchyně a cvičná prodejna. Jak k výuce tělesné výchovy, tak 

pro činnost sportovních zájmových krouţků je určena prostorná tělocvična a posilovna. 

 

    Odborný výcvik ţáků SOŠGaS je zajišťován na moderních provozovnách v okrese 

Most, Chomutov, Louny a Teplice. SOŠGaS se snaţí síť pracovišť praktického 

vyučování i nadále zkvalitňovat. 

 

   Všechny obory vzdělávání se na naší škole vyučují podle školních vzdělávacích 

programů. 

 

5.1.3 Historie a současnost Střední průmyslové školy 

 

Škola byla zaloţena v roce 1934 jako Státní průmyslová československá škola 

v Mostě se sídlem v Kopistech. V roce 1937 byla výnosem Ministerstva školství zřízena 

Vyšší škola strojnická pro absolventy mistrovských škol jako druhá škola tohoto typu 

v ČSR po Praze. 
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   V letech 1938 aţ 1945 byla škola evakuována do Roudnice nad Labem. 

 

Po roce 1945 se vrátila do Mostu. Jako Vyšší průmyslová škola a byla umístěna 

v budově bývalého německého gymnázia. Tato budova, jedna z nejstarších v novém 

Mostě (1912), je dosud dominantou města pod Hněvínem. 

 

   V roce 1981 opustila SPŠ toto místo, protoţe budova byla narušena důlní činností 

blízkého povrchového uhelného lomu. 

 

   Od roku 1981působí Střední průmyslová škola v nových moderních objektech. Areál 

školy leţí v příznivé poloze poblíţ středu města. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj. 

Škola má od roku 1992 právní subjektivitu a od zřizovatele je jí propůjčeno právo 

hospodaření s majetkem, má moţnosti rozhodovat jak o věcech hospodářských, tak i 

studijních. 

 

   Škola je pro své studenty velmi dobře vybavena. Na hlavní budovu s učebnami 

navazuje rozsáhlý objekt dílen a tělovýchovných zařízení včetně venkovních hřišť. 

   Během svého působení školu absolvovalo v denním, večerním i dálkovém studiu přes 

osm tisíc absolventů. Absolventi školy pracují v nejrůznějších institucích Mostecka a 

přilehlých okresů. Ve škole získávají úplné střední technické vzdělání a mají plnou 

kvalifikaci pro výkon funkcí technických, technicko- ekonomických, provozních a 

manaţerských, podle studijního oboru, který si zvolili.  

Škola připravuje ţáky i pro studium na vysokých školách, kam v současné době 

nastupuje asi polovina absolventů. Většina inţenýrů v mosteckém regionu studovala na 

Střední průmyslové škole v Mostě. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

6 PRŮZKUM UČITELŮ O ŠIKANĚ A JEJÍ PREVENCE 

 

6.1 Cíl a předmět průzkumu 

 

Cílem průzkumu je zjistit, zda učitelé SOŠGaS a SPŠ v Mostě si 

připouští existenci šikany na jejich škole. Dále bylo předmětem průzkumu jejich 

vlastní názory, postoje a osobní zkušenosti v dané problematice. 

 

6.2 Výzkumné otázky 

 

Před vlastním výzkumem jsem si stanovila následující otázky: 

 

VO1: Většina učitelů se během své pedagogické praxe osobně setkala se šikanou. 

 

VO2: Učitelé si spíše nepřipouští existenci šikany na jejich škole. 

 

VO3: Učitelé jsou dostatečně informováni o moţnostech prevenci šikany. 

 

 

6.3 Metoda průzkumu 

 

Průzkum probíhal formou dotazníkového šetření. Dotazníky byly předány 

osobně. Objektem průzkumu byli učitelé SOŠGaS  a SPŠ v Mostě. V časovém rozmezí 

listopad- prosinec 2013 vyučovalo na těchto školách 40. učitelů. 

 

    Před samotným výzkumem proběhl předvýzkum. Ten měl odhalit nesrozumitelné 

otázky. Pomocí předvýzkumu byly shledány některé nedostatky a chyby, které byly 

odstraněny nebo upraveny. 
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   Dotazník se skládá ze 14. Otázek. Otázky jsou jak uzavřené tak je ponechána i vlastní 

formulace odpovědi. 

 

6.4 Vyhodnocení výsledků, dotazníkové šetření 

 

 

Otázka č. 1. Jste ţena, muţ? 

0 10 20 30 40

Muž

Žena

 

Ţena 32 x (80%) 

Muţ 8 x (20%) 

 

Průzkumu se účastnilo 80% ţen, muţů 20%, z čehoţ vyplývá, ţe ve školách jsou stále 

v převaze ţeny. 
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Otázka č. 2. Splňujete poţadovanou kvalifikaci pro zastávanou pozici? 

0 10 20 30 40

Ne

Ano

 

Ano 37 x (92,5%) 

Ne 3 x (7,5%) 

 

Větší část učitelů, a to 92,5% splňuje poţadovanou kvalifikaci a 7,5% učitelů tuto 

kvalifikaci nesplňuje. 
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Otázka č. 3. Jaká je délka vaší pedagogické praxe? 

0 10 20 30

16- a více let

11 - 15 let

6- 10 let

1-5 let

 

1- 5 let 4 x (10%) 

6 – 10 let 6 x (15%) 

11 – 15 let 6 x (15%) 

16 – a více let 24 x (60%) 

 

Nejvíce učitelů, a to 60% má pedagogickou praxi delší neţ 16. Let. Pedagogická praxe 

v období 6 – 10 let a 11 – 15 let má shodně 15% a nejméně a to 10%, má délku 

pedagogické praxe do 5. let. 
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Otázka č. 4. Co pro vás znamená pojem šikana? 

0 5 10 15 20 25

Omezování práv

Ponižování

Ubližování slabšímu

Nadřazenost

 

Záměrné ubliţování, nadřazenost 20 x (50%) 

Silnější ubliţuje slabšímu 10 x (25%) 

Poniţování, týrání 5 x (12,5%) 

Omezování práv a svobod člověka jinou osobou 5 x (12,5%) 

 

Z uvedených odpovědí vyplývá, ţe polovina učitelů, a to 50%vidí šikanu jako záměrné 

jednání, nadřezenost,25% učitelů napsalo, ţe silnější ubliţuje slabšímu a odpovědi 

poniţování, týrání, omezování práv a svobod člověka odpověděli shodně, a to 12,5% . 
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Otázka č. 5. Setkal- a jste se během své pedagogické praxe osobně se šikanou? 

0 10 20 30 40

Ne

Ano

 

Ano 37 x (92,5%) 

Ne 3 x (7,5%) 

 

Většina učitelů, a to 92,5% se během své praxe se šikanou setkala. Osobní zkušenost 

s ní pak nemá 7,5% učitelů. 

Po vyhodnocení odpovědí na tuto otázku lze říci, ţe byla verifikována výzkumná otázka 

č. 1 
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Otázka č. 6. Myslíte, ţe byste dokázal-a šikanu mezi ţáky rozpoznat? 

0 10 20 30 40

Nikdy

Nevím

Občas

Vždy

 

Vţdy 4 x (10%) 

Občas 29 x (72,5%) 

Nevím 7 x(17,5%) 

Nikdy 0 x(0%) 

 

Většina učitelů – 72,5% uvedla, ţe by šikanu občas dokázali rozpoznat, 17,5% 

odpověděla, ţe neví a 10% zvolilo odpověď na poloţenou otázku vţdy. Nikdy, z učitelů 

neuvedl nikdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46  

 

Otázka č. 7. Vyskytuje se na vaší škole šikanování? 

0 5 10 15 20 25

Nevím

Ne

Ano

 

Ano 6 x (15%) 

Ne 20 x (50%) 

Nevím 14 x (35%) 

 

Na tuto otázku odpověděli učitelé 50%, ţe se na jejich škole šikanování nevyskytuje, 

35% učitelů neví a 15% učitelů si myslí, ţe na jejich škole k šikaně dochází. 

Po vyhodnocení odpovědí na tuto otázku lze říci, ţe byla verifikována výzkumná otázka 

č. 2 
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Otázka č. 8. Jak byste charakterizoval-a chování oběti šikany? 

0 5 10 15 20

Tichý

Psych. Odlišnost

Stanit se kolektivu

Introvert

 

Nevýrazný introvert, malé sebevědomí 17 x (42,5%) 

Stranění se kolektivu 9 x (22,5%) 

Fyzická nebo psychická odlišnost 8 x (20%) 

Tichý, sdruţuje se mimo skupinu 6 x (15%) 

 

Na tuto otázku byli různé odpovědi, nejvíce učitelů, a to 42,5% si myslí, ţe obětí šikany 

bývá nevýrazný introvert, 22,5% napsalo, ţe oběť se straní kolektivu, 20% uvedlo 

fyzickou nebo psychickou odlišnost oběti a 15% uvádí, ţe oběť šikany je tichý, sdruţuje 

se mimo skupinu. 
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Otázka č. 9. Jak byste charakterizoval-a chování agresora? 

0 5 10 15 20 25

Pocit moci

Vůdce

Dominantní

Velké sebevědomí

 

Velké sebevědomí 22 x (55%) 

Dominantní 10 x (25%) 

Vůdce 6 x (15%) 

Mít pocit moci nad někým jiným 2 x (5%) 

 

Z odpovědí učitelů vyplývá, ţe 55% z nich si myslí, ţe agresor má velké sebevědomí, 

25% učitelů uvádí, ţe chování agresora bývá dominantní, 15% označuje agresora jako 

vůdce a 5% si myslí, ţe agresor chce mít pocit moci nad někým jiným. 
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Otázka č. 10. Jste ochoten – a pomoci obětem šikany? 

0 10 20 30 40 50

Nevím

Ne

Ano

 

Ano 40 x (100%) 

Ne 0 x (0%) 

Nevím 0 x (0%) 

 

Všichni učitelé uvedli, ţe jsou ochotni pomoci obětem šikany. 
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Otázka č. 11. Jak (by) jste postupoval- a při řešení šikany nebo na koho se 

obrátíte? 

0 5 10 15 20

Nevím

Na kolegu

Na vých. Poradce

Vyřeším situaci sám

 

Vyřeším vzniklou situaci sám – a 18 x (45%) 

Na metodika prevence či výchovného poradce 17 x (42,5%) 

Na kolegu, kolegyni 3 x(7,5%) 

Nevím 2 x(5%) 

 

Na tuto otázku 45% učitelů uvádí, ţe si se vzniklou situaci poradí sami, 42,5% učitelů 

se obrátí na školního metodika prevence, 7,5% na kolegu – kolegyni a 5% učitelů neví, 

jak by měli při řešení šikany postupovat. 
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Otázka č. 12. Jak by měl být agresor potrestán? 

0 5 10 15 20 25

Vyloučení ze školy

Nevím

Výchovné opatření

Domluvou

 

 

Domluvou 14 x (35%) 

Výchovné opatření 20 x(50%) 

Nevím 0 x (0%) 

Vyloučením ze školy 6 x (15%) 

 

Polovina učitelů, a to 50% by volilo výchovné opatření, 35% by potrestání agresora 

řešila domluvou, 6% učitelů uvádí vyloučením agresora ze školy a moţnost nevím 

neoznačil nikdo. 
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Otázka č. 13. Chováte se k ţákům spíše kamarádsky nebo jen jako autorita? 

0 5 10 15 20 25

Záleží na situaci

Jak ke komu

Autorita

Jako kamarád

 

Jako kamarád 8 x(20%) 

Autorita 9 x (22,5%) 

Jak ke komu 3 x (7,5%) 

Záleţí na situaci 20 x (50%) 

 

Polovina učitelů, a to 50% se k ţákům chová podle situace, 22,5% učitelů se k ţákům 

chová jako autorita, 20% učitelů vystupuje k ţákům kamarádsky a 7,5% učitelů uvádí, 

jak ke komu. 
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Otázka č. 14. Zúčastnil - a jste se někdy přednášky nebo jiné akce, která se týkala 

prevence proti šikaně? 

0 5 10 15 20 25 30

Ne

Ano

 

Ano 28 x (70%) 

Ne 12 x(30%) 

 

Velké procento učitelů, a to 70% odpovědělo kladně, a 30% uvádí, ţe se zatím ţádné 

přednášky nezúčastnilo. 

Z uvedeného výsledku vyplývá, ţe došlo k verifikaci výzkumné otázky č. 3 

 

 

Shrnutí získaných výsledků 

 

Z průzkumu vyplynulo, ţe k verifikaci výzkumných otázek lze konstatovat toto: 

 

VO1: 92,5% učitelů se během své pedagogické praxe osobně setkalo se šikanou, pouze 

7,5% učitelů s ní nemá ţádné osobní zkušenosti. 

Výzkumná otázka byla verifikována.  

 

 

VO2: Na otázku, zda se na jejich škole vyskytuje šikana, odpověděli učitelé v 50% ne, 

35% učitelů neví a ano odpovědělo 15% dotazovaných učitelů. 

Výzkumná otázka je tedy verifikována. 
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VO3: 70% učitelů se zúčastnilo přednášky či jiné akce, která se týkala prevence proti 

šikaně. 30 % učitelů se takové přednášky zatím ještě nezúčastnilo. 

Výzkumná otázka byla také verifikována. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit nejen znalosti učitelů Střední odborné 

školy Gastronomie a sluţeb a Střední průmyslové školy v Mostě o daném tématu a 

problému, ale i řešení a snaha učitelů o samotné prevenci. 

 

   Provedené dotazníkové šetření ukazuje, ţe vysoké procento dotazovaných učitelů 

má jiţ obecné informace o šikaně a zúčastnili se přednášky či jiné akce se šikanou 

spojené. V jejich zájmu je také stále prohlubovat své znalosti a způsoby řešení šikany.  

 

Jsou si vědomi, ţe šikana na škole nebude nikdy zcela potlačena, ale nesmí být 

také přehlíţena a úsilí, které se v současné době proti šikaně uplatňuje, k jejímu sníţení 

snad přispívá a nabízí pomoc jak šikanujícím ţákům, tak i jejich obětem. 

 

     V dnešní době lze získat informace z mnoha zdrojů, ať uţ z internetu, knih či novin, 

které k této problematice vycházejí a jsou velmi dobře dostupné. 

 

   K jejímu sníţení můţou pomoci preventivní programy, které si kaţdá škola vytváří a 

snaţí se v něm prosazovat jasné zásady. 

 

   Ve své bakalářské práci jsem také chtěla přiblíţit a charakterizovat lokalitu, ve které 

obě školy sídlí. Důleţitou součástí města Mostu je jeho historie, ale také ţivot 

v současném moderním městě. 

 

   Také historie školství na Mostecku má dlouholetou tradici a jak Střední odborná 

škola Gastronomie a sluţeb tak i Střední průmyslová škola do této historie 

neodmyslitelně patří. 

 

   Doufám, ţe informace, které jsem v této bakalářské práci podala, budou slouţit 

k bliţšímu ujasnění a pochopení závaţnosti situace, která se můţe ve škole kdykoli 

objevit, přestoţe učitelé jsou jiţ schopni rozpoznat a odhalit příznaky šikany a snaţí se 

ji řešit. 
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DOTAZNÍK 

Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o spolupráci při vyplnění mého dotazníku k mé 

bakalářské práci. 

Děkuji Martina Fikarová, UOV,   SOŠGaS . 

Téma: Povědomí učitelů o šikaně a moţnostech její prevence 

 

1. Jste ţena, muţ? 

a) Ţena 

b) Muţ 

 

2. Splňujete poţadovanou kvalifikaci pro zastávanou pozici? 

a) Ano 

b) Ne 

3. Jaká je délka vaší pedagogické praxe? 

a) 1 – 5 let 

b) 6 – 10 let 

c) 11 – 15 let 

d) 16 – a více let 

4. Co pro vás znamená pojem šikana? 

Vaše odpověď: 

 

5. Setkal – a jste se během své pedagogické praxe osobně se šikanou? 

a) Ano 

b) Ne 

6. Myslíte, ţe byste dokázal – a šikanu mezi ţáky rozpoznat? 

a) Vţdy 

b) Občas 

c) Nevím 

d) Nikdy 

 

7. Vyskytuje se na vaší škole šikanování? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 
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8. Jak byste charakterizoval – a chování oběti šikany? 

Vaše odpověď: 

 

9. Jak byste charakterizoval – a chování agresora? 

Vaše odpověď: 

 

10. Jste ochoten – a pomoci obětem šikany? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

11. Jak (by) jste postupoval – a při řešení šikany nebo na koho se obrátíte? 

Vaše odpověď: 

 

12. Jak by měl být agresor potrestán? 

a) Domluvou 

b) Výchovné opatření 

c) Nevím 

d) Jiná odpověď:  

 

13. Chováte se k ţákům spíše kamarádsky nebo jen jako autorita? 

Vaše odpověď: 

 

14. Zúčastnil – a jste se někdy přednášky nebo jiné akce, která se týkala 

prevence proti šikaně? 

a) Ano 

b) Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60  

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


