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Vážení rodiče.

V uplynulých letech byl na naší škole zpracován Program proti šikaně, jehož hlavním
cílem je předcházení šikanujícímu chování u dětí.

V případě  výskytu  šikany  je  nutné  ji  co  nejrychleji  odhalit  a  okamžitě  řešit  její
následky.  Šikana je velice nebezpečná,  často bývá dobře skrytá,  a proto je velmi těžké ji
odhalit.

Z toho důvodu se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci a pomoc v boji proti tomuto
velice nebezpečnému společenskému jevu.

Možné příznaky šikanování:
 Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
 Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si 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
o 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 jej 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  agresívní  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.

Vy rodiče,  znáte  své  dítě  nejlépe  a  nejsnáze  si  povšimnete  možných  změn  v chování
Vašeho dítěte. Tyto změny mohou signalizovat, že právě Vaše dítě se stalo obětí šikanujícího
chování. V případě zjištění některého z výše uvedených příznaků Vás prosíme o předání této
informace  třídnímu učiteli Vašeho dítěte.
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