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Postup při řešení šikany – vzájemná spolupráce orgánu SPOD, škol a 
školských zařízení. 

 

Šikana dětí je nebezpečná forma násilí, které je třeba předcházet a v případě její existence jí 
včas zastavit a řešit. Dochází k ní zejména u dětí navštěvujících základní a střední školy, 
odborná učiliště ale i u dětí, u kterých je nařízená ústavní výchova nebo kterým je uložená 
ochranná výchova. Proto Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ MŠMT“) 
zpracovalo Metodický pokyn k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, č. j. 
MŠMT-22294/2013-1. Ten vyčerpávajícím způsobem reaguje na šikanu a upravuje postup 
při ochraně dětí před tímto jevem, včetně oznamovací povinnosti škol a školských 
zařízení vůči orgánům sociálně-právní ochrany dětí (také „orgán SPOD“).  

Orgán SPOD po přijetí oznámení školy nebo školského zařízení o šikaně situaci vyhodnotí 
z pohledu vhodného opatření vůči: 

- dítěti, které je šikanováno, 

- dítěti, které šikanuje a 

- jejich rodičům nebo osobám odpovědným za jejich výchovu. 

Vedle oznamovací povinnosti vyplývající z § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (také „zákon o SPOD“) je třeba ještě 
zmínit neméně důležité ustanovení tohoto zákona, a to § 53, podle kterého jsou  

a) státní orgány, 

b) zaměstnavatelé, 

c) další právnické osoby, zejména poskytovatelé zdravotních služeb, školy, školská a jiná 
obdobná zařízení, 

d) fyzické osoby, pokud jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo zřizovateli škol a dalších 
zařízení uvedených v písmenu c), 

e) pověřené osoby a 

f) poskytovatelé sociálních služeb, 

povinni na výzvu orgánů sociálně-právní ochrany sdělit bezplatně údaje potřebné podle 
tohoto zákona pro poskytnutí sociálně-právní ochrany nebo pro účely rozhodování o vydání 
pověření, nebrání-li tomu zvláštní právní předpis. Povinnosti zachovávat mlčenlivost podle 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách pro jejich poskytování, ve 
znění pozdějších předpisů se nelze dovolávat, jestliže mají být sděleny údaje o podezření z 
týrání, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče o něj.  

Jestliže zákonem o SPOD vyjmenované fyzické nebo právnické osoby nesplní oznamovací 
povinnosti nebo odepřou na výzvu orgánu SPOD poskytnout potřebné údaje, mohou se 
dopustit přestupku nebo správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do 50 000 
Kč.   

Splnění oznamovací povinnosti vůči orgánu SPOD ale nezbavuje nikoho oznamovací 
povinnosti vůči orgánům činným v trestním řízení podle § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ trestní zákoník“) ani povinnosti upravené v 
§ 367 téhož zákona, překazit páchání trestného činu. Šikana sice není podle trestního 
zákoníku trestným činem, ale jak v úvodu řečeno, je to mimořádně nebezpečná forma násilí, 
a jen orgán činný v trestním řízení může posoudit, zda oznámené jednání nabylo 
intenzity trestného činu nebo jen přestupku. Při nepotlačení tohoto chování může 
šikana snadno přerůst v trestný čin, kdy je již dítě velmi poškozeno.   



Postup č. 6 

 

 
2 

 

 § 367  

 Nepřekažení trestného činu  

 

(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin vraždy 
(§ 140), ….těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého 
zacházení (§ 149), …..znásilnění (§ 185), pohlavního zneužití (§ 187), zneužití dítěte k 
výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), ….. a spáchání nebo dokončení 
takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li 
tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem 
mírnějším.   

(2)……...   

(3) Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu 
orgánu; voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému.  

 § 368  

 Neoznámení trestného činu  

 

(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin vraždy (§ 140), těžkého 
ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), 
obchodování s lidmi (§ 168), zbavení osobní svobody (§ 170), zneužití dítěte k výrobě 
pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198…………. a takový trestný čin neoznámí bez 
odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, 
nadřízenému, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na 
některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.  

 (2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li oznámení učinit, aniž by 
sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy 
nebo trestního stíhání.  

(3) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 nemá advokát nebo jeho zaměstnanec, který se 
dozví o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe. 
Oznamovací povinnost nemá také duchovní registrované církve a náboženské společnosti s 
oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného činu v souvislosti s 
výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu 
tajemství. Oznamovací povinnost trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 2 a 
zbavení osobní svobody (§ 170) nemá též osoba poskytující pomoc obětem trestných činů.  

                                

Při vyhodnocení a přijetí opatření je třeba respektovat zásadu, že ohroženými dětmi 
jsou nejen děti šikanované, ale i děti, které šikanují, přičemž základ v jejich ochraně je 
především v rodině. K šikaně dochází zejména ve škole, školském zařízení nebo 
v jiném prostředí, kde jsou děti ve skupině, a proto především pedagogickým a dalším 
pracovníkům pečujícím o děti svědčí prvotní oznamovací povinnost. Orgán činný 
v trestním řízení nebo OSPOD mohou konat až tehdy, kdy se o šikaně dozví. Úvaha, 
kdy oznamovat orgánu činnému v trestním řízení a kdy ne přísluší škole a školskému 
zařízení za využití opatření a postupů upravených Metodickým pokynem k řešení 
šikanování ve školách a školských zařízeních, č. j. MŠMT-22294/2013-1. Účelná je též 
spolupráce s orgánem SPOD. Škola ohlašuje orgánu sociálně právní ochrany dětí takové 
skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo 
jiný nebo proto, že se ohrožuje svým chováním samo. V případě šikany se jedná o všechny 
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případy, které výše uvedeným nebyly oznámeny i přesto, že se stalo něco závažného, 
protože nebyl zákonný důvod.(Metodický pokyn MŠMT)  

Jaká opatření se v rámci poskytování sociálně-právní ochrany dětí mohou přijmout?   

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ zákon o SPOD“) upravuje opatření a nástroje, které mohou OSPOD použít po 
vyhodnocení situace, přitom jejich působnost je upravena nejen pro obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností, ale také pro obecní úřady. 

Obecní úřad je povinen  

a) vyhledávat ohrožené děti,  

b) působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, 

c) projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte, 

d) projednat s dítětem nedostatky v jeho chování a 

e) oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují 
tomu, že jde o děti nějakým způsobem ohrožené. 

  

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen  

a) sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku,  

b) činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti, 

c) pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny, a to zejména z hlediska posouzení, 
zda se jedná o dítě ohrožené, podle druhu a rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte, 
a poskytovat pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte,  

d) zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán ochrany 
dítěte, který vymezuje příčiny ohrožení dítěte, stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte, k 
poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny a stanoví časový plán 
pro provádění těchto opatření, a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za 
výchovu dítěte, dítětem a odborníky, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny. 

Úřad městské části Praha 11(dále jen „ ÚMČ 11“) plní působnost obecního úřadu i 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Každý obecní úřad obce s rozšířenou působností, tedy i ÚMČ Praha 11 může ve správním 
řízení rozhodnout o uložení povinnosti rodičům využít odbornou poradenskou pomoc, 
pokud rodiče 

- nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně 
potřebuje a obecní úřad obce s rozšířenou působností takovou pomoc předtím doporučil 
nebo 

- nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, 
zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem. 

Takovým zařízením může být středisko výchovné péče, pedagogicko-psychologická 
poradna, dětské krizové centrum nebo zařízení Cestou necestou a další.   

Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může obecní úřad obce s rozšířenou 
působností-ÚMČ Praha 11 ve správním řízení  

a) napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, 
popřípadě toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě, 
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b) stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti školy, popřípadě dalších 
institucí a osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte,  

c) uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte omezení 
bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz určitých činností, 
návštěv určitých míst, akcí nebo zařízení nevhodných vzhledem k osobě dítěte a jeho vývoji, 
nebo 

d) uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost 
využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se 
zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo terapie. 

Významným nástrojem v pomoci dítěti šikanovanému nebo dítěti šikanujícímu může být i 
podání návrhu soudu na 

- omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti anebo omezení nebo pozastavení jejího 
výkonu,  

- nařízení ústavní výchovy, její prodloužení nebo zrušení, 

- svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby 
trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení, 

- dočasné odejmutí dítěte z péče rodičů nebo jiné odpovědné za výchovu dítěte; soud přitom 
může dítěti nařídit nejdéle na 3 měsíce pobyt ve 

a) středisku výchovné péče nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo 

b) zařízení poskytovatele zdravotních služeb nebo v domově pro osoby se zdravotním 
postižením. 

Ocitne-li se dítě ve stavu nedostatku řádné péče anebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj 
nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen, je obecní úřad obce s rozšířenou 
působností oprávněn a povinen podat neprodleně návrh soudu na vydání předběžného 
opatření. 

Sociální práce s rodinou a dítětem šikanovaným nebo šikanujícím je velmi významná, 
neboť aplikací metod sociální práce hned v samém začátku se může zabránit dalšímu 
citelnějšímu poškozování šikanovaného dítěte a nevšímavostí vůči tomu jevu 
podporovat šikanující dítě v dalším pokračování ubližovat dětem.   

Opatření přijímaná orgánem SPOD a pomoc dětem ohroženým šikanou by v některých 
případech nemohla být realizovaná do důsledků nebo vyhovujícím či optimálním způsobem, 
kdyby neexistovala úzká spolupráce s  pedagogy, psychology, psychiatry a dalšími 
odborníky, s nevládními a neziskovými organizacemi, které mají pověření k výkonu sociálně-
právní ochrany dětí (tzv. pověřené osoby), s poskytovateli sociálních služeb, se zařízeními 
sociálně-právní ochrany dětí a zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 

 

 

Pomoc a spolupráce s odbornými institucemi a nevládními organizacemi  

(pověřenými osobami), poskytovateli sociálních služeb, zejména: 

 Dětské krizové centrum Praha – linka důvěry 

 Středisko výchovné péče Klíčov (SVP Klíčov) 

 Cestou necestou o. p. s. 

 Prostor plus o. p. s. 

 Dům tří přání 
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 Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 5 

 Speciální pedagogické centrum Zlíchov (SPC Zlíchov) 

 Poradna Magdala 

 

Dětské krizové centrum Praha – linka důvěry (nepřetržitá telefonická intervence 
241 484 149, 777 715 215, prostřednictvím internetu přes skype, chat) 

Oběť šikany se může obrátit na Linku důvěry Dětského krizového centra, kde může sdílet 
svou situaci a společně naplánovat kroky k její změně. 

 

Středisko výchovné péče Klíčov – pobytová i ambulantní část 

Pobočka Praha 5, v budově ZŠ, Weberova 1 – poskytuje psychosociální poradenství, 
zaměřené na výchovné problémy, konfliktní vztahy mezi vrstevníky a mezi rodiči a dětmi, 
poskytují rodinnou a individuální terapii, terapie nařízené soudem jako výchovné opatření, 
arteterapeutickou skupinu. 

SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – je zde pobytová část, která je součástí 
výchovného ústavu Klíčov. Pobytová část se dělí na stacionární a internátní. Realizují se 
dobrovolné i soudem nařízené pobyty v rámci internátního pobytu. Dobrovolný pobyt se 
realizuje na dobu dvou měsíců, soudem nařízený může být maximálně na tři měsíce, 
většinou se nařizuje pouze na dobu dvou měsíců a to z důvodu účelnosti. Pobytová část 
poskytuje stejné služby jako ambulantní pobočka. 

 

Cestou necestou o. p. s., Plzeňská 174, Praha 5 

 poskytuje krizovou pomoc, psychosociální podporu rodině, diagnostika ohrožení dítěte, 
podporu poskytují rodinám formou individuální a rodinné terapie se zaměření na vztahové 
problémy mezi vrstevníky, dětmi a rodiči. 

 

 

Prostor plus o. p. s.  –  Praha 2, Ječná 2093/32A 

Projekt Pilot, realizovaný neziskovou organizací Prostor Plus, o.p.s., nabízí bez úhrady 
poradenské a terapeutické služby pražským dětem a dospívajícím v péči OSPOD. Jedná se 
zejména o podporu dětí a dospívajících v obtížné životní situaci a zároveň nabídku 
poradenství pro jejich blízké osoby. 

 

Dům tří přání (Karlovarská 337/18, Praha 6 

Dům Přemysla Pittra pro děti, Karlovarská 337/18161 00 Praha 6 – Ruzyně 

Krizové pobytové zařízení rodinného typu, které má k dispozici 10 lůžek určených pro 
krátkodobé pobyty dětí (max. 3 měsíce). Zařízení poskytuje bezpečné zázemí a odbornou 
pomoc dětem ve věku 3–18 let a nabízí profesionální podporu rodinám těchto dětí. 

Ambulantně terénní centrum Praha 6,Terronská 727/7,   

zařízení pro děti do 18 let a jejich rodiče nabízející ambulantní i terénní podporu rodinám v 
nelehké životní situaci. 

Centrum pro děti Mezipatro, Praha 6,Svatovítská 682/7, 
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Centrum pro děti ve věku od 3 do 18 let převážně z rodin, které se potýkají s dlouhodobou 
krizovou situací, nabízející individuální a společné aktivity, které posilují odolnost dítěte a 
adaptaci na ztíženou rodinnou situaci. 

 

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5, Kuncova 1580/1, Praha 5 – Stodůlky  

Mohou se obracet rodiče s dětmi ve věku od tří let do ukončení středoškolské docházky. 
Poradna poskytuje metodickou pomoc školám, spolupracuje s učiteli, připravuje vzdělávací 
programy pro školy i pro veřejnost. Služby poradny se zaměřují na pomoc psychologickou a 
speciálně pedagogickou.  

Nejčastější problémy, které pomáhá řešit: 

 výchovné obtíže - neklid, nesoustředěnost, nevhodné chování mezi vrstevníky nebo 
doma 

 výukové obtíže - nezvládání školních nároků, nedostatečná nebo nevhodná příprava 
na školu, problémy čtení, psaní nebo jiné konkrétní problémy v některých předmětech 

 posouzení školní zralosti 

 posouzení studijních předpokladů dítěte - při volbě střední školy event. víceletého 
gymnázia 

 realizuje vrstevnické skupiny zaměřené na specifické potřeby dětí 

Metodicky vede školní metodiky prevence - mj. při tvorbě minimálních preventivních 
programů a jejich konkrétní realizaci. Pořádá odborné semináře pro školní metodiky 
prevence a výchovné poradce Prahy 5 a Prahy 13. 

Poskytuje konzultace školním metodikům prevence, výchovným poradcům, učitelům při 
řešení krizových situací v souvislosti se sociálně patologickými jevy, přímou intervenci (práci 
se skupinami i jednotlivci) - po předchozí domluvě, jedná-li se o závažné formy sociálně 
patologických jevů přesahující kompetence školního metodika prevence. 

Realizuje průběžnou skupinovou práci pro děti s poruchami chování (mladší školní věk) a 
jejich rodiče - jedná se o uzavřenou skupinu sestávající celkem z 10 setkání vedoucích k 
rozvoji sebepoznání a empatie, podporující komunikační dovednosti. Do skupiny lze zařadit 
dítě pouze na základě doporučení psychologa PPP pro P5 se souhlasem rodičů. 

ZŠ pro žáky se specifickým poruchami chování, Praha 5, Na Zlíchově 19 diagnostický 
pobyt je určen hlavně k upřesnění diagnózy nebo k potvrzení její správnosti. Diagnostický 
pobyt je v délce trvání až šest měsíců (Vyhláška 73/2005, Sb.). Po celou tuto dobu je žák 
stále žákem své kmenové školy.  

Speciálně pedagogické centrum při Základní škole pro žáky se specifickými poruchami 
chování Praha 5, Na Zlíchově 19  
školské zařízení, diagnostikuje poruchy učení a poruchy chování, doporučuje specifický 
přístup s ohledem na potřeby dítěte.  

Poradna Magdala, Praha 5, Renoirova 614/7 

poskytuje psychologické poradenství, odborné sociální poradenství. 

 

 


