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Čl. I Úvodné ustanovenia 

 

Riaditeľka Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici, Námestie slobody 3, 909 01 

Skalica vydáva v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

zmien a doplnkov, v zmysle Smernice č. 36/2018 zo dňa 1. septembra 2018 túto 

Vnútornú smernicu č.26 – 18/2019  k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov na 

Gymnáziu F. V. Sasinka v Skalici. 

Cieľom tejto vnútornej smernice je vzhľadom na závažnosť šikanovania 

poskytnúť základné informácie pedagogickým zamestnancom, ktorí sa podieľajú 

na výchovno-vzdelávacom procese o formách jeho prejavov, návrhoch na 

riešenia, spôsoboch ich preventívneho pôsobenia a o potrebe spolupráce 

s rodičmi žiakov a príslušnými inštitúciami. 

 

Čl. II Postoj školy 

 

Celková filozofia školy vychádza z podpory zdravie neohrozujúceho 

životného štýlu a za týmto účelom škola vytvára nevyhnutné podmienky pre 

uplatňovanie prevencie. Základom je garantovanie bezpečného prostredia a 

efektívneho na žiaka orientovaného procesu výchovy a vzdelávania. Škola, 

koordinátor prevencie, výchovný poradca , triedni učitelia aj ostatní 

pedagógovia budú pri prevencii úzko spolupracovať s poradenskými 

inštitúciami a inými mimoškolskými subjektmi, najmä s CPPPaP Holíč,  

a s ďalšími inštitúciami, ako aj s rodičmi. 

 

Čl. III Charakteristika šikanovania 

 

Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorého 

zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo 

zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi 

alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu 

brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky 

na psychickom a fyzickom zdraví.  

Podstatnými znakmi šikanovania sú: 

a) úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému 

ublíženiu druhému, 
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b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov, 

c) opakované útoky, 

d) nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou. 

Medzi priame prejavy šikanovania patria: 

a) fyzické útoky, 

b) urážlivé prezývky, nadávky a posmech, hrubé žarty – rozhodujúcim 

kritériom je, do akej miery je daný žiak konkrétnou prezývkou alebo 

„žartom“ zraniteľný, 

c) kritika žiaka, výčitky na jeho adresu, najmä prednesené nepriateľským až 

nenávistným alebo pohŕdavým tónom, 

d) tvrdé príkazy agresora vykonať určitú vec proti vôle obete (nátlak, aby 

dával vecné alebo peňažné dary, či za neho platil,...) 

e) príkazy od agresora/agresorov – panovačným, nepriateľským tónom, 

strkanie, kopanie, rany – nemusia byť silné, ale obeť ich nevracia, 

f) odcudzovanie vecí, 

g) kyberšikana – ide o zneužitie informačno-komunikačných technológií 

(najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na úmyselné 

ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie, pričom sa často vyskytuje 

s inými formami šikanovania 

Medzi nepriame (varovné) prejavy šikanovania patria: 

a) prehliadanie a ignorovanie obete, ktoré vyústi do toho, že nemá 

kamarátov, 

b) dieťa je samo, vyhľadáva blízkosť učiteľa, 

c) náhle sa zhorší v prospechu, 

d) zmení cestu do školy, 

e) jeho veci sú často poškodené, 

f) máva modriny, škrabance, stáva sa uzavretým, odmieta povedať, čo sa mu 

stalo, 

g) má problém prehovoriť pred triedou, je neistý, ustrašený, 

h) pôsobí smutne, nešťastne, stiesnene, má blízko k plaču, stáva sa 

uzavretým, 
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i) čaká na odchod spolužiakov zo školy, 

j) odmieta vysvetliť poškodenie a stratu vecí alebo používa 

nepravdepodobné výhovorky, 

k) začína vyhľadávať dôvody pre absenciu v škole. 

K školskému šikanovaniu dochádza zväčša v ústraní ( v šatni, na záchode, 

kde nechodí pedagóg a je prítomná iba obeť a agresor alebo skupinka dvoch až 

troch agresorov. Veľmi často sa týranie odohráva v triede za prítomnosti väčšiny 

spolužiakov. Tí sa nepostavia na ochranu obete z ľahostajnosti, zo strachu, alebo 

preto, že obeť je nesympatický žiak (outsider). Obraz doplňuje typická hliadka 

pri dverách, ktorá dá včas signál, že sa blíži učiteľ. 

Existujú isté rozdielnosti v spôsobe šikanovania medzi chlapcami 

a dievčatami. Chlapci si niekedy vyberajú obete medzi obidvoma pohlaviami, 

ale dievčatá si väčšinou ubližujú len medzi sebou. Šikanovanie medzi 

dievčatami prebieha skrytou formou, pretože spočíva skôr vo vylučovaní zo 

skupinových činností, vo všeobecnom ignorovaní a šírení klebiet než v zjavnom 

fyzickom násilí. 

V prípade agresorov často ide o jedincov: 

A) nadpriemerne telesne zdatných, silných, obratných (hlavne pri fyzických 

útokoch), 

B) s veľmi dobrou inteligenciou, ktorá umožňuje vymýšľať rafinované formy 

agresie, čím môže nahrádzať nedostatok fyzickej sily, 

C) sebaistých, neúzkostných, často však poškodených nevhodnou výchovou, 

D) typická je túžba dominovať, ovládať druhých, bezohľadne sa presadzovať, 

E) ľahko sa urazia, sú vzťahovační, 

F) ubližovať druhým je pre nich radosť. 

Obeťou šikanovania sa môže stať každý. Najčastejšie sa stávajú terčom agresie 

žiaci: 

- ak sa od skupiny odlišujú pre nejakú zvláštnosť (dobrý žiak, handicap,...) 

- ak majú v škole málo kamarátov, 

- ak ťažšie nadväzujú kontakty, 

- na ostatných pôsobia dojmom, že sú citovo labilní, 

- sú zo sociálne slabšej vrstvy (menej atraktívne oblečení,...) 
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Obeť máva nízke sebavedomie, má sklon pociťovať zanedbanie bez 

dostatočného dôvodu, považuje sa za hlúpeho a nezaujímavého, submisívne sa 

podriaďuje a ťažko sa presadzuje medzi vrstovníkmi. 

 

Čl. IV Cieľové kognitívne kompetencie žiakov 

 

ISCED 2 + 3 

 žiaci poznajú nielen zdravotné (vrátane podstaty závislosti), ale hlavne 

sociálne riziká a obmedzenia súvisiace so zneužívaním návykových látok 

a rizikovým správaním, dokážu uviesť relevantné argumenty pri 

formulovaní svojich postojov 

 poznajú zákony, týkajúce sa návykových látok (zákaz fajčenia, predaja 

cigariet a alkoholu mladistvým, zákony odhadom nelegálnych drog,…) a 

dôsledky porušenia zákona 

 uvedomujú si význam harmonických medziľudských vzťahov pre život a 

poznajú viaceré možnosti ich kultivovania poznajú spôsoby optimálnej 

komunikácie (v rôznych životných situáciách) oceňujú jej význam a 

snažia sa ju uplatňovať 

 poznajú a dokážu uplatniť (niektoré) vhodné spôsoby riešenia nezhôd a 

konfliktov (so spolužiakmi), uvedomujú si výhody ich nenásilného 

riešenia 

 dokážu aplikovať zásady dobrej spolupráce a právo na odlišný názor v 

skupine, pričom vedia, že majú svoju zodpovednosť za úlohy a konanie v 

skupine, majú tendenciu odolávať škodlivému tlaku skupiny 

 sú informovaní o významných dokumentoch v oblasti ľudských práv a 

orgánoch zaoberajúcimi sa ich ochranou, dokážu argumentmi odôvodniť 

akceptovanie a tolerovanie inakosti 

 poznajú a uvedomujú si psychologické dôsledky šikanovania, právnu 

zodpovednosť za také konanie a tiež fakt, že ich postoj je jednou z 

podmienok vzniku a rozvoja šikanovania 

 dokážu si vyhľadať odbornú pomoc a komunikovať so špecializovanými 

službami v prípade potreby (linky dôvery, krízové centrá) 
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Čl. V Priestupková a trestnoprávna zodpovednosť 

 

1. Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať skutkovú podstatu 

priestupkov v zmysle zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov. Ide predovšetkým o priestupky: 

a) proti občianskemu spolunažívaniu, 

b) proti majetku. 

 

2. Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase spáchania priestupku dovŕšil 

štrnásty rok svojho veku. Ak v čase spáchania priestupku dovŕšil štrnásty rok a 

neprekročil osemnásty rok svojho veku, zaraďuje sa do kategórie „mladistvých“. 

 

3. Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať aj skutkovú podstatu 

trestných činov v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon. Ide najmä o 

trestný čin: 

a) ohovárania, 

b) nebezpečného vyhrážania, 

c) ublíženia na zdraví, 

d) obmedzovania osobnej slobody, 

e) nátlaku, 

f) vydierania, 

g) lúpeže, 

h) hrubého nátlaku, 

i) krádeže, 

j) poškodzovania cudzej veci, 

k) neoprávneného užívania cudzej veci, 

l) porušovanie domovej slobody, 

m) sexuálne násilie a sexuálne zneužívanie, 

n) výroba detskej pornografie, jej rozširovanie a prechovávanie, 

o) obťažujúce, urážlivé, útočné maily a SMS, zverejňovanie fotografií a videí 

s cieľom poškodenia identity danej osoby. 

 

4. Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za 

spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný 

spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb. 
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5. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok 

svojho veku. Žiaci, ktorí v čase spáchania trestného činu dovŕšili štrnásty rok a 

neprekročili osemnásty rok svojho veku sa podľa trestného zákona zaraďujú do 

kategórie „mladistvých“. 

Skutočnosť, že fyzická osoba nie je trestne zodpovedná z dôvodu nízkeho 

veku, nie je prekážkou na podanie žaloby vo veci náhrady školy, ktorú žiak 

spôsobil na majetku alebo vo veci náhrady ujmy, ktorú žiak spôsobil na 

zdraví. Zákonný zástupca žiaka a žiak zodpovedajú za škodu spoločne a 

nerozdielne. 

 

6. Pedagogický zamestnanec, ktorému je známy prípad šikanovania a neprijme 

žiadne opatrenie, môže byť stíhaný za trestný čin.  

 

Čl. VI Postup v prípade zistenia šikanovania 

 

V prípade, že v priestoroch budovy počas školského vyučovania zistí 

prípad šikanovania, je každý pedagogický i nepedagogický zamestnanec 

povinný postupovať: 

1. Zamestnanec, ktorý zistí šikanovanie, informuje o tejto skutočnosti triedneho 

učiteľa agresora a obete (predtým si zistí meno a priezvisko žiakov a triedu, 

ktorú navštevujú), výchovného poradcu a člena vedenia školy. 

2. Triedni učitelia si na vyšetrenie prizvú daných žiakov, zamestnanca školy, 

ktorý skutočnosť oznámil a výchovného poradcu (pri zachovaní dôvernosti). 

O danom vyšetrení spíšu zápis, pričom tento odovzdajú v jednom vyhotovení: 

a) zákonnému zástupcovi obete a agresora 

b) výchovnému poradcovi 

c) do osobného spisu žiaka. 

V zápise popíšu skutočnosť, vyjadrenia agresora a obete a navrhnú opatrenia na 

riešenie. 

3. Triedni učitelia agresora a obete v spolupráci s výchovným poradcom si 

pozvú na pohovor zákonných zástupcov týchto žiakov. Aj o tomto stretnutí spíšu 

zápis. K pohovoru prizvú aj člena vedenia školy. 

4. Po písomnom uzavretí celého prípadu, zvážení návrhov na opatrenia, 

vyjadrení agresora a obete, zákonných zástupcov týchto žiakov, riaditeľ školy 

rozhodne o ďalšom postupe. 

5. Nakoľko šikanovanie je závažným negatívnym spoločenským javom, celý 

prípad vyšetrenia šikanovania sa bude realizovať pri zachovaní dôvernosti až do 

vyriešenia daného prípadu. 

 



 

 

 

 www.gymskalica.edu.sk                                        tel.: 034 664 42 86                                  IČO: 00 160 369    

 e-mail: gym-adm@gym.skalica.sk                        fax:  034 664 57 27                                 č. účtu:  

 

 

 

6. V prípade, že tento negatívny jav zistí žiak školy, je povinný okamžite o tejto 

skutočnosti informovať svojho triedneho učiteľa, výchovného poradcu, v ich 

neprítomnosti člena vedenia školy. 

 

Čl. VII Metódy riešenia šikanovania v škole 

 

Pri zistení šikanovania na škole budeme postupovať nasledovne: 

- zaistenie ochrany obetiam, ochrana zdroja informácií, neprezradiť ho ak si to 

sám nepraje a nechce pristúpiť na otvorenú konfrontáciu, 

- pri riešení prípadu čo najmenej prezradíme o tom, čo už vieme a o tom, čo 

nemôžeme dokázať, 

- vypočujeme obeť, obvineného a svedkov, každého zvlášť, 

- celý prípad sa budeme snažiť riešiť pokojne, na pokojnom mieste, s dostatkom 

času. Pri pohovoroch je potrebné zabezpečiť prítomnosť najmenej dvoch 

pedagogických alebo odborných zamestnancov, 

- kontaktovanie zákonných zástupcov žiakov,  

- v prípade potreby budeme kontaktovať špecializované inštitúcie (CPPPaP, 

diagnostické centrum atď.) Kontakt zabezpečuje výchovný poradca. 

- využiť anonymnú dotazníkovú metódu. 

 

Pri výskyte skupinového násilia voči obeti sa použije tento postup: 

a) okamžitá pomoc obeti, 

b) dohoda riaditeľa školy s výchovným poradcom, triednymi učiteľmi a s 

ostatnými pedagogickými zamestnancami školy na postupe vyšetrovania, 

c) vlastné vyšetrenie, 

d) zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti 

dohodnúť sa na spoločnej výpovedi, 

e) pokračujúca pomoc a podpora obeti, 

f) nahlásenie prípadu polícii – rozhodne riaditeľ školy, 

g) kontaktovanie zákonných zástupcov žiakov – zabezpečia triedni učitelia, 

h) kontaktovanie špecializovaných inštitúcií. 

 

Rozhovor s obeťou 

- necháme dieťa samostatne hovoriť, citlivo ho povzbudzujeme, aby hovorilo čo 

najviac 

- po spontánnej výpovedi sa začneme pýtať na všetky podrobnosti (Čo sa stalo? 

Kde sa to stalo? Kto čo urobil? Ako sa správali ostatní prítomní?) 

- obeť uistíme o svojej ochrane  

- môžeme dieťa požiadať, aby celý incident napísalo 
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- na otvorenú konfrontáciu dieťa neprehovárame, iba mu to navrhneme, ak 

nesúhlasí, znovu ho ubezpečíme o ochrane 

- pozor na falošné obvinenia. 

 

Rozhovor s agresorom 

- skôr ako začneme naostro vyšetrovať, zvážime, aká je možnosť agresora 

usvedčiť 

- ak je táto možnosť veľmi malá, hlavne v prípade strachu a obáv obete, musíme 

sa uspokojiť s tým, že urobíme všetko pre ochranu obete 

- otvorene povieme o obvinení a sledujeme reakcie (chránime obeť i svedkov) 

- jednáme pokojne, neoddávame sa prípadnému hnevu 

- necháme samostatne hovoriť agresora, prípadne mu dáme celú situáciu napísať 

- kladieme mu jasné a presné otázky 

- kým nie je prípad vyriešený, neodsudzujeme 

- aj v prípade vyriešeného problému odsúdime čin, nie celú osobnosť 

- informujeme o možných sankciách a ďalšom postupe 

 

Rozhovor so svedkami 

- individuálne rozhovory 

- kladieme konkrétne otázky (kto, kedy, ako) 

- v prípade, že sa nám nedarí, použijeme takú otázku, z ktorej sa už predpokladá, 

že dieťa určitú vec videlo (Kde si bol keď… namiesto Ublížil X žiak žiakovi 

Y?) 

- dobré sú otázky, na ktoré sa nedá odpovedať áno-nie-neviem 

- musíme čeliť výhovorkám 

 

Rozhovor s rodičmi obete 

- informujeme ich o celom priebehu vyšetrovania 

- ubezpečíme ich o ochrane ich dieťaťa 

- snažíme sa dohodnúť na spolupráci 

 

Rozhovor s rodičmi agresora 

- rodičov pozveme na rozhovor 

- oboznámime ich o priebehu vyšetrovania, o podstate činu i o celkovom 

správaní sa dieťaťa v škole 

- u tých rodičov, ktorí nemajú záujem spolupracovať, a ktorí priamo negatívne 

ovplyvnili správanie svojho dieťaťa, rozhovor zbytočne nepredlžujeme.  
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Oboznámime ich o možných sankciách a o ďalšom postupe 

- zápis z jednania im dáme podpísať 

Oboznámenie triedy 

- oznámime spolužiakom, či a ako budú vinníci potrestaní 

- vo vážnejších prípadoch by mal toto jednanie viesť riaditeľ školy 

- v prípade obáv o bezpečnosť obete od tohto kroku upustíme. 

 

Čl. VIII Opatrenia na riešenie šikanovania 

 

1. Opatrenia pre obete 

- odporúčanie rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú psychologickú 

starostlivosť CPPPaP, 

- zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľom školy v 

spolupráci s CPPPPaP, 

- informovanie a poradenstvo pre rodičov obetí. 

 

2. Opatrenia voči agresorom 

- odporučenie rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť CPPPaP, 

- výchovné opatrenia – pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom 

školy, 

- zníženie známky zo správania, 

- preloženie žiaka do inej triedy. 

 

3. Opatrenia v mimoriadnych prípadoch 

- odporúčanie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do 

miestne prísušného detského integračného centra, prípadne do liečebno-

výchovného sanatória, 

- oznámenie príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálno-

právna ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v 

prospech maloletého, 

- oznámenie príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k 

závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný 

trestný čin. 

 

Čl. IX Spolupráca školy s rodičmi a ďalšími inštitúciami 

 

1. Pri podozrení na šikanovanie žiaka sú koordinátor prevencie drogových 

závislostí a sociálno-patologických javov, výchovný poradca, ale hlavne triedni 

učitelia povinní upozorniť rodičov (zákonných zástupcov) žiakov: 
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a) aby si všímali možné príznaky šikanovania a 

b) súčasne im ponúknuť pomoc. 

Táto povinnosť platí tak pre rodinu obete ako aj pre rodinu agresora. 

2. Pri pohovore s rodičmi sú učitelia povinní dbať ba taktný prístup a najmä 

zachovanie dôvernosti informácií. 

3. Spoluprácu pri danej problematike so špecializovanými inštitúciami za školu 

zabezpečuje výchovný poradca a koordinátor prevencie drogových závislostí a 

sociálno-patologických javov. 

4. Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo 

trestného činu, je riaditeľ školy povinný oznámiť túto skutočnosť príslušného 

útvaru PZ SR. 

5. Riaditeľ školy je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu sociálno-

právnej ochrany skutočnosti, ktoré ohrozujú žiaka, alebo že žiak spáchal trestný 

čin, prípadne opakovane páchal priestupky. 

 

Čl. X Prevencia a zodpovednosť zainteresovaných 

 

V rámci účinnej prevencie šikanovania je pri príprave a realizácii 

celoškolskej stratégie dôležité najmä: 

a) vytvoriť pozitívnu klímu v škole, 

b) navodiť úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy, rodičmi 

a jasne vymedziť možnosti oznamovať aj zárodky šikanovania (pri zachovaní 

dôvernosti takýchto oznámení), 

c) vo vnútornom poriadku školy jasne stanoviť pravidlá správania vrátane 

sankcií za ich porušenie, viesť písomné záznamy o riešení konkrétnych prípadov 

šikanovania, 

d) zaistiť v súlade s pracovným poriadkom dozor pedagogických zamestnancov 

cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, počas vyučovania až do odchodu 

žiakov zo školy, a to najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu už došlo alebo by 

k nemu mohlo dochádzať, 

e) oboznámiť pedagogických zamestnancov so systémom školy pre 

oznamovanie a vyšetrovanie šikanovania, zvyšovať informovanosť 

pedagogických zamestnancov, 

g) v pracovnom poriadku školy vymedziť oznamovaciu povinnosť pre 

pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. 

 

Prevencia formulovaná ako komplexná stratégia školy musí byť 

zmysluplná, t.j. taká, ktorá obsahuje reálne ciele, formy a konkrétne aktivity.  
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Podstatné je, aby v nej bola jasne definovaná aj zodpovednosť všetkých 

zainteresovaných. Pri jej príprave sa môže vychádzať z nasledujúceho rámca: 

 Vedenie (manažment) školy – má zásadnú úlohu pri tvorbe, podpere 

a realizácii stratégie školy v prevencii. Dôležitým prvkom zodpovednosti 

vedenia školy je aj (nedirektívne) riadenie a komunikácia, založené na 

spolupráci, dôvere, spravodlivosti a rovnakom prístupe k zamestnancom, 

na konštruktívnom riešení problémov a konfliktov, s vylúčením možnosti 

intríg a v neposlednom rade na chápajúcom, do dôslednom prístupe 

k všetkým žiakom svojej školy v pozícii uznávanej autority. Tento prístup 

významne posilní dobrú sociálnu klímu školy, ktorá je absolútnym 

základom prevencie. 

 

 Každý pedagogický zamestnanec školy – má kľúčové postavenie pri 

realizácii prevencie a uplatňovaní pozitívnej klímy v škole a triede. Jeho 

vklad spočíva predovšetkým v ústretovom vzťahu k žiakom, v 

zdokonaľovaní a následnom uplatňovaní pedagogického majstrovstva pri 

ich vzdelávaní a v optimálnej komunikácii s rodičmi. Praktická realizácia 

spočíva v tom, že tvorivo využíva interaktívne na kooperáciu orientované 

metódy pri vzdelávaní, zaujíma sa o názory žiakov, snaží sa pokojne 

neodsudzujúco reagovať na rozdielne postoje žiakov, diskutuje s nimi o 

odlišných stanoviskách, dáva im aj (reálnu) možnosť voľby, získava si 

dôveru žiakov spravodlivým prístupom, vedie ich k prevzatiu 

zodpovednosti za ich konanie, nedopustí správanie ponižujúce ľudskú 

dôstojnosť, ústretovo spolupracuje s rodičmi v prospech rozvoja žiaka. 

 

 Každý žiak školy – je (rodičmi, pedagógmi spoločnosťou) motivovaný k 

učeniu tak, aby chápal, že vzdelávanie je nápomocné k úspešnému a 

spokojnému životu a v škole e preto, aby zistil, aké má možnosti a nie 

preto, aby zistil, čo nedokáže (čo nevie). Uvedomuje si svoje (ľudské) 

práva i práva iných a prijíma zodpovednosť za svoje konanie a 

vzdelávanie. Chápe význam existencie jasne a zrozumiteľne 

formulovaných pravidiel správania sa v škole, akceptuje a uplatňuje ich, 

prípadne sa zúčastňuje aj na ich tvorbe. 

 

 Každý rodič žiaka školy – prijíma svoj diel zodpovednosti za výchovu a 

vzdelávanie dieťaťa, pričom vychádza z očakávania, že jeho cieľ a cieľ 

školy je rovnaký – poskytnúť optimálne možnosti pre rozvoj dieťaťa. Vie, 

že pre dosiahnutie tohto cieľa je dôležitá vzájomná spolupráca a dôvera.  
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Čl. XI Opatrenia a úlohy na prevenciu šikanovania v škole 

 

1. úloha: Dôsledne vykonávať pedagogický dozor. 

Termín: stály         Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci 

 

2. úloha: Oznámiť prípady šikanovania riaditeľstvu školy. Prijať neodkladne 

opatrenia na ochranu obete. 

Termín: stály         Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci 

 

3. úloha: Oboznámiť s obsahom vnútornej smernice všetkých žiakov, rodičov a 

zamestnancov školy. 

Termín: do 1.11.2019    Zodpovední: výchovný poradca, triedni učitelia 

 

4. úloha: Zmapovať situáciu o výskyte šikanovania na škole (anonymným 

dotazníkom, prípadne inými formami zisťovania šikanovania) 

Termín: október, máj  Zodpovední: koordinátor prevencie, výchovná 

                                                                                       poradkyňa, triedni učitelia 

 

Čl. XII Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Základným preventívnym opatrením našej školy je princíp: „Sme škola, kde 

sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“ 

2. Formy správania a konania uvedené v čl. 3 a čl.5 tejto smernice nie sú v 

žiadnom prípade neškodným humorom a zábavou.  

3. Úlohou vedenia školy, všetkých pedagogických a nepedagogických 

zamestnancom školy je vytvoriť pozitívnu klímu v škole, aby sa predchádzalo 

prejavom antisociálneho správania jednotlivcov alebo skupín žiakov. 

4. Táto smernica je v súlade s pravidlami správania a konania žiakov vrátane 

sankcií za ich porušenie zapracovanými v školskom poriadku školy. 

5. Výchovný poradca ako aj koordinátor prevencie drogových závislostí a 

sociálno-patologických javov zapracujú ustanovenia tejto smernice do svojich 

plánov práce. 

6. S touto smernicou sú povinní oboznámiť žiakov školy všetci triedni učitelia a 

túto skutočnosť zapísať do preberaného učiva v časti „triednická hodina“. 

7. S touto smernicou boli oboznámení všetci pedagogickí zamestnanci školy na 

zasadnutí pedagogickej rady konanej dňa 28.8.2019, čo potvrdili svojím 

podpisom na prezenčnej listine. 
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8. Vedenie školy zabezpečí vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania najmä 

triednych učiteľov, koordinátorov prevencie drogových závislostí a sociálno-

patologických javov a výchovného poradcu. 

9. S touto smernicou oboznámia rodičov, resp. zákonných zástupcov žiaka na 

rodičovskom združení, čo zákonní zástupcovia potvrdia svojím podpisom a 

dátumom oboznámenia. 

10. Táto smernica bude zverejnená na informačnej tabuli školy (pre žiakov), v 

zborovni školy (pre zamestnancov školy) ako aj na internetovej stránke školy. 

11. Smernica nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019 a platí na dobu neurčitú. 

 

 

 

 

Pri tvorbe tohto predpisu vychádzame so Smernice č. 36/2018 k prevencii 

a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorá 

nadobudla účinnosť 1. septembra 2018. 

Spomínaná smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania 

žiakov, ktoré sú podrobne v nej opísané a prečítanie ktorých je povinnosťou 

každého pedagogického zamestnanca školy. Opierajúc sa o spomínanú smernicu 

budeme v jednotlivých bodoch postupovať tak, ako uvádzame nižšie. 

 
 

 

 

 

 

 

Prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 28.8.2019 

 

 

 

 

 

            

         Mgr. Katarína Hyžová 

                                                                                                         riaditeľka školy 

 

 


