
Pamatuj!

• Chyba není v tobě, ale často ve špatných vztazích v kolektivu.
• Nikdo nemá právo ti ubližovat.
•	 Neměj strach obrátit se s prosbou na dospělé, i když si myslíš, 
 že ti nebudou věřit.
•	 Můžeš se svěřit i výchovnému poradci nebo svému učiteli, 
 ke kterému máš důvěru.

LINKA BEZPEČÍ
můžeš volat kdykoli, ve dne i v noci

tel. 800 155 555

Důležitá telefonní čísla

 158 POLICIE ČR 156 MĚSTSKÁ POLICIE

	 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

112 JEDNOTNÁ LINKA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

MĚSTSKÁ POLICIE
JAROMĚŘ

Prevence kriminality 
radí a informuje

ŠIKANOVÁNÍ



Co je šikana?

Šikana je chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit a zastrašit jiného. 
Dopouštějí se jí chlapci i děvčata.

Projevy šikany: nadávky, bití, fackování, kopání, tahání za vlasy nebo oděv, ode-
brání věcí, ohrožování, vydírání, rozšiřování pomluv, ponižování, poškození věcí 
druhého, hrubé nadávky, obnažování (svlékání), omezování osobní svobody (za-
mykání, znemožnění odchodu), vyloučení ze společenských her a zábav, ignoro-
vání (nemluvení s druhým, vysmívání se atd...)

Za šikanování se považuje situace, kdy jeden nebo více spolužáků úmyslně, 
většinou opakovaně z různých “důvodů“ ubližuje jiným. 

Zpočátku se to může dít nenápadně, prostřednictvím různých legrácek a „testíků“ 
(strkání, nadávání, schovávání věci...), či odmítáním, přehlížením, zesměšňováním 
a pomlouváním. Později se takovéto ztrpčování života obětem stupňuje, zdoko-
naluje, nastupuje fyzické násilí a poškozování osobních věcí.

Agresor – ten, kdo šikanuje

•	 Často má potřebu ovládat druhé, bezohledně se prosazuje, 
 touží po moci, má pokřivené hodnoty, nezdravé sebevědomí.
•	 Agresor často pochází z problematických rodin, kde je citový chlad, 
 nedostatek zájmů, nepřátelství, bití, nadávky, ponižování.
•	 V dospělosti, má častěji problémy se zákonem, navazováním vztahů,
 problémy se svým rodinným životem, často bije své děti. 
 Šikanující děvčata bývají krutá k vlastním dětem.

ŠIKANOVÁNÍ SI NEZASLOUŽÍ OMLUVU, 
POUZE DŮRAZNÝ A DŮSLEDNÝ POSTIH, POTRESTÁNÍ!

Oběť šikany

Může se jí stát kdokoliv, může to být dítě, které má nějakou:
• přednost - je vysoce inteligentní, přemýšlivé, nadané
• handicap - vada řeči, slabý vzrůst, jiná barva pleti, příslušnost k jiné 
 národnosti...

Každý člověk se v něčem liší od ostatních. tuto odlišnost si mohou agresoři 
brát jako záminku (barva očí, vlasů, oblečení...), aby mohli šikanovat.

Šikana je vážná věc, v řadě případů se stává trestným činem. Utrpení dětí je 
nepředstavitelné, jeho následky na těle i duši může dítě nést po celý život.

Jak pomoci, zjistíme-li, že je dítě šikanováno

•	 Pokuste se zachovat klid.
•	 Zjistěte si, nebylo-li dítě již v minulosti terčem šikany.
•	 Zeptejte se s citem, zda se dítěti nepřihodilo něco nemilého. 
 Nezapomeňte říci, že se vůbec nebudete zlobit, řekne-li Vám dítě 
 jakýkoliv nepříjemný důvod.
•	 Snažte se zjistit fakta o tom, co se příhodilo. Promluvte si nejen 
 s dítětem, ale i s jeho učiteli a jinými lidmi, kteří Vám mohou být 
 prospěšní s informacemi.

Můžete se obrátit na odborníky dané problematiky, a to na pedagogicko
-psychologickou poradnu (naleznete v tel. seznamu dle příslušného obvodu), 
nebo školního psychologa) obvykle sídlí ve školní budově).

organizace, na které se lze obrátit:
 158 Policie ČR

 491 847 260/270 Sociálně právní ochrana dětí MěÚ Jaroměř

 495 541 374 Středisko výchovné péče pro děti NÁVRAT

 800 155 555 Linka bezpečí dětí a mládeže


