
Pravidelná Příloha akademiePravidelná Příloha akademie12 Úterý 18. října 2022 LIDOVÉ NOVINY

S kutečnost, že školy nehra-
jí v životě jen vzdělávací,
ale i sociální roli, je vše-

obecně známa. Teď ji dokreslují
jejich aktivity zaměřené na po-
moc rodinám bojujícím s draho-
tou, a to napříč Evropou. Větši-
nou jde o školní obědy zdarma,
rozuměj dotované buď vládami
či municipalitami, nebo i různý-
mi fondy. Například server
BBCNews píše o tom, že někte-
ré školy začaly poskytovat mlad-
ším žákům jídlo nejen ve dnech
vyučování, ale i během různých
prázdnin, kterých není ve Velké
Británii úplně málo. Zřizují do-
konce fondy, z nichž lze pro-
střednictvím školy přispívat na
jídlo přímo rodině. Těžkosti re-
gistruje BBCNews rovněž v ob-
lasti dopravy. Uvádí příklad
z okolí Cambridge, kde bylo
z úsporných důvodů zrušeno vět-
ší množství autobusových spo-
jů, takže někteří dojíždějící stu-
denti musí složitě přestupovat
a cesta do školy jim pak trvá ne-
únosně dlouho. Podle rektorky
Hills Road Sixth Form College
Jo Trumpové se přitom problém
dotýká nejenom studentů, ale
i vyučujících.

M inistr školství Vladi-
mír Balaš nakonec
přece jen mírně obmě-

ňuje, nebo spíš rozšiřuje tým
spolupracovníků, které zdědil
po svém předchůdci Petru
Gazdíkovi. Už nějakou dobu
spekulují média o tom, jaká
nová jména se objeví v porad-
ním týmu šéfa resortu, ale černé
na bílém ještě nejsou. Pro zají-
mavost se mluví třeba o kapelní-
kovi skupiny The Tap Tap Šimo-
nu Ornestovi, o bývalém ředite-
li Pražského inovačního institu-
tu Bohumilu Kartousovi, o býva-
lé zástupkyni ČR při Světové
bance Janě Matesové nebo
o předsedkyni České odborné
společnosti pro inkluzivní vzdě-
lávání Lence Felcmanové. Při-
být měl i Janek Wagner, který
zastává funkci viceprezidenta
spolku s poněkud zavádějícím
názvem Pedagogická komora.
Jenže zavádějící mohou být ob-
čas i prohlášení tohoto sdružení.
Teď jeho vedení třeba tvrdí, že
provoz soukromých škol se
v roce 2022 financuje na úkor
platů učitelů veřejných škol,
což asi nebude pravda. Podle na-
šich informací soukromé a cír-
kevní školy jen ještě neprošly re-
formou financování regionální-
ho školství, jako ty veřejné,
a tak dosud dostávají peníze sta-
rým způsobem. Jedno nové jmé-
no naministerstvu je už ale ofici-
ální. Na místo Roberta Plagy na-
stoupila náměstkyně Martina
Běťáková. Na úřadu není ale
nová, podílela se mimo jiné na
tvorbě Strategie vzdělávací poli-
tiky ČR 2030+.

D efinici sexuálního obtě-
žování a také rady pro
oběti obsahuje metodi-

ka, kterou mají studenti k dispo-
zici na Masarykově univerzitě.
Ta se tím zařadila do boje, který
vyhlásily prakticky všechny vy-
soké školy, protože nevyhlásit
ho není dneska už skoro možné.
Dobře tak. Jen by se nemělo za-
pomínat, že učitelé nemají moc
jen nad dívkami. Byl to přece
chlapec (mladý muž), který
před časem spáchal sebevraždu
kvůli zkoušejícímu, který mu na
Právnické fakultě UK v Praze
zabránil udělat státnice, ačkoliv
znalosti kandidáta byly velmi
dobré, ne-li excelentní. Do-
dejme, že fakulta šla do sebe
a dotyčný učitel už nezkouší.

JITKA POLANSKÁ

V
ydírání, sociální
izolace, posměšky
nebo naschvály spo-
lužáků a spoluža-
ček – to je pro malé

dítě i teenagera něco jako malá
smrt. Psychická šikana ve škol-
ních třídách má ale kromě obětí
a agresorů ještě další hráče: přihlí-
žející. Jak se zachová „šedá
zóna“, nakonec rozhodne. Učitelé
a rodiče, ale i vedení školy mají
na vývoj situace od nepřátelství
k systematické šikaně obrovský
vliv. Když jsou vztahy ve třídě
zdravé, konflikty a různé zlomysl-
nosti nezmizí, ale tvrdá šikana se
nerozbují.
Podle čerstvě zveřejněného prů-

zkumu zadaného společností
SCIO v rámci projektu Mapa ško-
ly 81 procent českých žáků 2. stup-
ně bylo u toho, když někdo ve tří-
dě někomu slovně ubližoval. Ve
školním roce 2021/2022 se šetření
zúčastnilo 12 800 žáků 2. stupně
ze 110 ZŠ v Česku. Téměř pětina
ze všech dotazovaných označila
slovní šikanu za věc „úplně běž-
nou“, která se děje skoro denně.
„Stálo nás to týden práce, než

jsme ten případ rozpletli. Všichni
zapírali a věřili, že se nám nepoda-
ří nic zjistit, protože do jejich on-
line aktivit nevidíme,“ říká ředi-
tel středně velké základní školy
v Pardubickém kraji, který z po-
chopitelných důvodů nechce být
jmenován. Mluví o nepříjemném
incidentu, který museli s kolegy
nedávno řešit a ve kterém hrála
roli nahá fotka neboli v žargonu
dospívajících „nudeska“.
Chlapec z jeho školy o takovou

fotku požádal svou bývalou dív-
ku a ona mu ji poslala. „Nebyla ni-
jak kompromitující, nic moc tam
vidět nebylo, ale na zostuzení
mezi spolužáky to stačilo – fotku
nechal kolovat.“ Kamarádi začali
na sítích přidávat posměšné ko-
mentáře na dívčin účet, ta své zra-
nění ventilovala tak, že verbálně
napadla současnou přítelkyni
chlapce. Pár jako odvetu dívku za-
čal vydírat.
„Celé to bylo o to nebezpečněj-

ší, že nápad získat nahou fotku
vnukl žákovi cizí dospělý člověk,
se kterým se seznámil na interne-
tu a který mu za ni zřejmě nabízel
peníze,“ říká ředitel a ke své ano-
nymitě dodává: „Maximální dis-
krétnost je v tomto případě oprav-
du namístě, nelze riskovat, aby

kdokoli z příběhu byl někým na
základě mých slov jakkoli
konfrontován.“
Případ, kterým se škola musela

zabývat, je více méně emblema-
tický. „V naší poradně v posled-
ních letech zaznamenáváme mo-
hutný nárůst případů zneužití in-
timních materiálů, které děti dob-
rovolně sdílejí,“ říká vysokoškol-
ský pedagog z Palackého univer-
zity v Olomouci Kamil Kopecký,

jenž se specializuje na kyberšika-
nu a vede národní projekt na její
prevenci E-Bezpečí. Různé for-
my kybernetické agrese jako urá-
žení, ponižování, ale i vyhrožová-
ní a vydírání nejsoumezi dospíva-
jícími nijak vzácné. Nejčastějším
motivem je podle Kopeckého po-
msta za domnělé či skutečné pří-
koří, vybočování dítěte z kolekti-
vu nebo prostě nuda. „A nesmíme
zapomenout také na situace, kdy
se něco, co bylo myšleno jako
žert, vymkne kontrole,“ říká
expert.
Z posledních tří případů, které

tým výše zmiňované školy řešil,
se dva odehrávaly z velké části on-
line. „To představuje další kom-
plikace, musíme vždy vyhodno-
tit, nakolik jde už o soukromou
sféru žáka a zda do ní můžeme
jako škola vstoupit,“ říká ředitel.
Když například s kolegyněmi zjis-
tili, že se žáci jedné třídy na
whatsapppu domlouvali, jak vy-
loučit spolužáka ze školou organi-
zovaného pobytu v přírodě, škola
zasáhla.
„Na dobrých vztazích ve škole

nám opravdu záleží, a máme tu-
díž zvýšenou citlivost na jednání,
které by se mohlo do šikany rozvi-
nout, kdyby se nepodchytilo
včas,“ říká ředitel. Dodává ale, že
slovo šikana v jeho škole moc
rádi nemají. „Je v něm určitá

toxicita. Raději s kolegyněmi ze
školního poradenského pracoviš-
tě pojmenováváme věci konkrét-
ně,“ dodává.

Obětí je často ten,
kdo se odlišuje
Označení „šikana“ se v českém
prostředí používá v souvislosti se
širokou škálou různých projevů
agrese, ale odborníky je šikana de-
finována úžeji: jako patologická
situace, při které dochází k opako-
vanému týrání slabší oběti silněj-
ším agresorem či agresory. Ne
každá agrese ve školní třídě je
tedy šikana. Zatímco agresivní
chování je v dětských skupinách
celkem běžné, a to i ve školách,
které se o bezpečné prostředí sta-
rají, rozvinutá šikana signalizuje,
že mezi spolužáky jsou nemocné
vztahy a že učitel a vedení něco
zanedbali. Na druhou stranu je tře-
ba říci, že šikanu je těžké odhalit,
protože se neodehrává dospělým
na očích.
„O problémech se někdy dozví-

me, až když do sebe děcka jdou
fyzicky,“ říká školní psycholog
ze ZŠ v Krnově Petr Studnička.
„Fyzické agresi často předchází
ta verbální a útočníkem pak může
být dítě, které neuneslo dlouhodo-
bý tlak posměšků. Paradoxně úto-
čí oběť původní šikany, nikoliv
skutečný agresor. Proto je nutné
nedělat unáhlené závěry, nedat na
první dojem a věnovat vyšetřová-
ní dostatek času,“ vysvětluje
psycholog.
„Většinou se třída vymezuje

proti někomu, kdo nějak vyboču-
je. Není to tak, že by děti špatně to-
lerovaly jinakost jako takovou,
jde spíš o projevy s ní spojené,“
říká terapeutka Veronika Büchler,
která se zabývá mimo jiné podpo-
rou nadaných dětí. Ty se ostatním
spolužákům někdy jeví jako podi-
vínské, stejně jako děti s projevy
autismu nebo ADHD, na což spo-
lužáci mohou reagovat zlomysl-
ně. Posměšky přitahují i děti ze so-
ciálně slabého prostředí. „Když
dětem někdo ‚nesedne‘, nezapad-
ne do jejich představ nebo se neza-
pojuje do aktivit očekávaným způ-
sobem, mohou reagovat nesnášen-
livě. Je úlohou dospělých, aby je
naučili, že nesoulad nemusí kon-
čit konfliktem.“
V rámci průzkumu PISA

z roku 2018, který se kromě sledo-
vání úrovně gramotností věnuje
i mapování wellbeingu ve ško-
lách, 30 procent českých patnácti-

letých uvedlo, že zažili některou
z forem šikanování minimálně ně-
kolikrát za měsíc. Někdo se jim
posmíval nebo jim vyhrožoval,
bral nebo ničil věci, strkal do nich
či je dokonce uhodil. Pro srovná-
ní: ve Finsku to bylo 17,7 procen-
ta žáků, v Rakousku 23,2 a ve Vel-
ké Británii 27 procent.
Stejný průzkum zároveň uvádí,

že osm procent českých žáků spa-
dá na škále OECD do horních de-
seti procent dětí, které šikanu zaži-
ly neboli byly šikanované nejvý-
razněji. (Ve Finsku je to šest a v
Rakousku sedm procent.) Oněch
osm procent případů se může tý-
kat skutečné šikany podle její
úzké definice. Co se týče kyberši-
kany, z průzkumu týmu Kamila
Kopeckého vyplývá, že nějakou
formu online agrese zažilo 50 pro-
cent dětí, přímo kyberšikanu asi
osm až deset procent.

Postavit se za sebe
V šikanu mohou vyústit v zásadě
dvě situace. Někdy se v třídním
kolektivu vyskytne agresivní dítě
se sociopatickými sklony, které si
hledá terč pro vybití své agrese
a najde ho nejčastěji v nějak osla-
beném spolužákovi. To je jeden
případ. Ale i skupiny běžných
dětí se mohou za určitých okol-
ností vůči některému dítěti proje-
vovat nepřátelsky. „Děcka jsou
dneska tvrdá. Některá děvčata do-
káží být až nečekaně krutá, vyčle-

ňují z kolektivu slabý kus, dokáží
jedovatě komentovat, když se jim
někdo nelíbí, nemá to správné
oblečení,“ říká psycholog Petr
Studnička.
Letos vydaná studie týmu Ka-

mila Kopeckého nazvaná Děti
a kult krásy v online světě ukazu-
je, že posměšky kvůli vzhledu
jsoumezi dětmi opravdu jak na bě-

žícím pásu. V online prostředí ne-
gativní poznámky ke své fyzické
podobě nebo oblečení zažila třeti-
na dospívajících, offline dokonce
každé druhé dítě. Nedá se ale říci,
že šikanování je fenomén dnešní
doby, i když někteří psychologo-
vé i učitelé naznačují, že situace
se zhoršila a děti jsou obecně agre-
sivnější. Nepřijetí spolužáky zaží-
vali v dětství i mnozí dnešní do-
spělí. Často jsou to i ti, kteří jsou
v životě společensky a profesně
velmi úspěšní. Nekomfortní pro-
středí ve třídě zažil například i dra-
maturg a scénárista Tomáš Feř-
tek, autor námětu seriálu ze školní-
ho prostředíOchránce, kde se pro-
jevy šikany mezi mladistvými te-
matizovaly. „Řekl bych, že ostra-
kizaci, blbé poznámky, vylučová-
ní z kolektivu zažil a zažívá ve
škole každý, kdo nějak vyčuhuje.
Byl jsem divné dítě a spolužáci na
to reagovali,“ říká Tomáš Feřtek.
Jako šikanovaný si ale nepřipadal.
„Odmítl jsem být z toho smutný
a nevzniklo drama. Měl jsem růz-
né postupy, jak s tím pracovat,“
vysvětluje.
Nepříjemné školní situace si vy-

bavuje i ředitelka Nadace RSJ
Lenka Eckertová, která se věnuje
podpoře nadaných dětí a duševní-
ho zdraví školáků obecně. „Hlav-
ně v 1. třídě jsem posměšků zaži-
la hodně, byly chvíle, kdy mi to
připadalo nesnesitelné. Děti se
smály mému příjmení, ale spíš
šlo o to, že jsem tak úplně nezapa-
dala, měla jsem v hlavě jinak na-
stavené, co je odvaha a čeho se
bát,“ říká. „Jednou ve mně napětí
vygradovalo a já jsem se na po-
směváčky vrhla a zbila je. Mam-
ka to pak musela jít do školy žeh-
lit. Byla to zoufalá reakce mírné
holčičky. Nedá se to nikomu do-
poručovat, ale od té doby to pře-
stalo,“ popisuje Lenka Eckertová.
O tom, jestli se projevy nepřá-

telství opakují nebo zesilují, roz-
hoduje i psychická kondice dítěte
nebo dospívajícího a jeho schop-
nost se bránit, nenechat se vmané-
vrovat do pozice oběti. „Dětský
kolektiv to zkouší na více dětí ve
třídě, ale jen někdo podlehne,“ vy-
světluje psychoterapeutka Veroni-
ka Büchler.

Skupina je mocná
Školy mají podle odborníků vel-
ké rezervy v tom, jak takovým si-
tuacím předcházet nebo, pokud
vzniknou, jak je řešit.
Pokračování na straně 13

Nejčastějším
motivem kyberagrese
je pomsta za domnělé
či skutečné příkoří,
vybočování dítěte
z kolektivu nebo
prostě nuda

ŠKOLA
Radky
Kvačkové

Podle průzkumu
z loňského školního
roku 81 % českých
žáků 2. stupně bylo
u toho, když ve třídě
někdo někomu
slovně ubližoval

Spolužáci umí ublížit. V rámci průzkumu PISA z roku 2018 třicet procent českých patnáctiletých uvedlo, že zažili některou z forem šikanování minimálně několikrát za měsíc. FOTO SHUTTERSTOCK

Nejen
studentky je
třeba chránit

Urážky znějí ve třídě často
Jakou podobu má dnes ve školách psychická šikana, jak by na ni mělo reagovat okolí a lze jí předcházet?
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N
adávka nebo hnusná
esemeska spolužá-
kovi? Jsou učitelé,
kteří nad tím máv-
nou rukou, protože

z toho se přece nestřílí a je toho na-
víc mezi dětmi tolik, že by nedělali
nic jiného, než je napomínali. Ne
tak Pavel Bobek, učitel základní
školy Solidarita v Praze, který pro-
šel učitelským výcvikem ve Velké
Británii: „Tam jsem se naučil, že
pokud chceme mít ve škole dobré
podmínky pro učení, žádné proje-
vy agrese se netolerují a pravidla
se vymáhají. S dětmi a rodiči
řeším každou nadávku, o které se
dozvím. Mí žáci oceňují, že se ve
třídě udržuje fér prostředí, vníma-
jí, že je to pro jejich dobro.“

LN Jak konkrétně pracujete
s projevy agresivity ve vaší
třídě?

Vedu děti k tomu, že když se
něco stane, musí mi to říct, a to po-
kud možno hned. Vysvětluji jim,
že když to neudělají a drží to
v sobě, nedokážu jim pomoct. Po-
třebuješ pomoc? Řekni si o ni!
Tím chráníš nejen sebe, chráníš
všechny, pomáháte si tak navzá-
jem. Když se špatné chování ne-
chá být, bude v daleko větším prů-
švihu i ten, kdo to dělá, vysvětlu-
ju jim. Jedna hnusná zpráva spolu-
žačce je přece jen něco jiného,
než když se to rozjede a je jich
celá lavina. Navíc konflikt často
eskaluje z obou stran. Tím, že se
do toho vložíme co nejdřív, chrá-
níme všechny děti.

LN Když se stane něco, co by
mohlo naznačovat šikanu, do-
zví se o tom celá třída?

Ano, ale neadresně. Řeknu pře-
de všemi: „Někdo někomu poslal
ošklivou, urážlivou zprávu, a to
není v pořádku. Ten, kdo to udě-
lal, to o sobě ví, já ho tady nebudu
jmenovat, ale čekám, že se omlu-
ví.“ Ti, kdo tu chybu udělali,
vědí, o kom mluvím, ale nejsou
veřejně pranýřovaní, to by pak
mohlo způsobit nějaké represálie,
třeba vytváření dívčích koalic pro-
ti té, co tu zprávu poslala, mohlo
by se rozvířit další nepřátelství.
Ale tím, že oslovuji i zbytek tří-

dy, posiluji správné chování v ko-
lektivu. Říkám jim: „Vím, že vět-
šina z vás nic takového nedělá, vy
to sami o sobě víte, a kdo má čisté
svědomí, toho to hřeje u srdce.
Víte, že vy děláte správnou věc.“

LN Proč je důležité problém
řešit na samém začátku?

Protože on samozřejmě jinak
vyeskaluje a je pak velmi těžké
rozmotat, co se vlastně stalo, děti
na sebe nějak reagují, ten, komu
spolužák ublížil, to nenechá bez
odezvy a už to jede. Nedávno se
stalo, že kluk kopnul holku bě-
hem přestávky na hřišti, ne omy-
lem, schválně. A ona ho kopla
pak taky. Máme takový systém
varování a on dostal hned dvě, to
už je prohřešek, který se hlásí ro-
dičům. Ale ani jeho spolužačku
jsem samozřejmě nepochválil.
„Leni, ale tys udělala taky chybu,

neměla jsi mu to vracet, i když
vím, že nás to k tomu svádí,“ řekl
jsem jí. „Místo toho jsi ale měla
zachovat klidnou hlavu a jít to ně-
komu říct. Tolerovat odvetu taky
nelze, to by se rychle zvrhlo do

vzájemného si vyřizování účtů.
Děti ale musí vědět, že ve třídě je
nějaká spravedlnost a vyšší instan-
ce, která zasáhne, když někdo po-
ruší pravidla. A to je učitel.

LN Varování je spojené s něja-
kou sankcí?

Jak jsem říkal, dvě varování za
den znamenají, že o tom komuni-
kuji s rodiči. Abych ty proporce
nějak ilustroval. Když se někdo
baví v hodině a třikrát za den vy-
rušuje, dostane jedno varování
a zůstane to mezi námi. Pokud se
to druhý den neopakuje, je vše
smazáno. Pokud ale někdo něko-
ho fyzicky napadne, nebo
i sprostě verbálně, nemůže to zů-
stat bez silné odezvy a dávám
hned varování dvě a kontaktuji ro-
diče. K tomu někdy přidávám, že
dítě se mnou musí zůstat deset mi-
nut „po škole“, což často využí-

vám na to, abych jim takzvaně
promluvil do duše.

LN A večer si sednete a napíšete
rodičům?

Spíš volám, to je osobnější.
Není dobré, když rodič dostane od-
měřenou zprávu bez kontextu.
Snadno se pak cítí obviněn a staví
ho to proti učiteli. Stojím o spolu-
práci, potřebuji, aby rodiče vníma-
li, že jsme na jedné lodi a společně
chráníme všechny děti ve třídě,
včetně toho jejich. Takže jim vo-
lám a řeknu: „Dneska se stalo to-
hle a tohle, pojďme se spolu zamys-
let, jak na tom společně můžeme
pracovat. Zvažte, jestli o tom se sy-
nem nebo s dcerou promluvíte
a jak, my budeme situaci sledovat,
a kdyby se něco dělo dál, dáme
vám vědět. Nevolám vám proto,
abych Pepíčka (nebo Marušku)
osočoval, ale abych je chránil před

větším problémem, který může na-
stat, když se věci neřeší hned.

LN Jste třídní třeťáků. Myslíte
si, že se podobné principy dají
použít i na druhém stupni, s dět-
mi v pubertě?

Myslím si, že ano. Alespoň
v Anglii, kde jsem prošel výcvi-
kem a odučil dva roky, se v tom ne-
dělal zásadní rozdíl. Druhý stupeň
je místo, kde je třeba chování hlí-
dat ještě víc, tam se to často dostá-
vá mimo kontrolu. Mezi standar-
dy anglického učitele patří i „beha-
viour management“ neboli nasta-
vení takového chování ve třídě,
které není rušivé a podporuje žáky
při učení. V britských školách se
na to klade velký důraz, řekl bych,
že větší než u nás. Tam se výcho-
va a vzdělání neodděluje. V České
republice mnozí učitelé chtějí učit
svůj předmět, ale nechtějí vycho-
vávat. To je ale nemožné, protože
pokud ve škole je chaos a nikdo
ho neposlouchá, děti toho moc ne-
naučí. Nehledě na to, že je vystavu-
je nebezpečnému prostředí.

Je samozřejmě důležité, aby uči-
telé byli v postupu jednotní. Když
žáci vědí, že každý učitel reaguje
jinak, je méně pravděpodobné, že
pravidla zakoření. V té londýnské
škole, kde jsem učil, byli všichni
učitelé zajedno, dělali stejné věci.
Vznikne pak velká synergie. Tady
u nás to je složitější. Na prvním
stupni mají děti jednoho učitele
většinu času, a ten si to ohlídá, ale
na druhém stupni se učitelé střída-
jí, a pokud má každý z nich jinou
míru tolerance, jiný metr a ve ško-
le není jasná představa, jak směřo-
vat k žádoucímu chování, žáci bu-
dou pravidla porušovat.

LNKdyž pravidla nastavíte a vy-
máháte, klima se trvale změní?

Dobrý základ je důležitý, na
udržování je pak třeba méně ener-
gie. Samozřejmě, že nikdy není
hotovo, jde o kontinuální práci
učitele s kolektivem. Dlouhodo-
bým cílem je dosáhnout toho, aby
se děti naučily chovat dobře kdy-
koli a kdekoli, i v nepřítomnosti
učitele. Bezprostředním cílem je,
aby ve třídě bylo bezpečné pro-
středí, kde nejsou děti vystaveny
agresivitě a kde se mohou soustře-
dit na učení.

Dokončení ze strany 12

„Aniž bych se chtěla někoho do-
tknout, má profesní zkušenost je
taková, že mnozí učitelé šikanu
prostě řešit neumí. Vyhledávám
vždy pro své malé klienty podpo-
ru ve škole, ale často ji nedosta-
nou. Mnoho škol navíc nemá škol-
ního psychologa nebo je na tom
místě nezkušený člověk pár let po
škole a úkol je nad jeho síly,“ říká
Veronika Büchler.

To, že projevy šikanování pocí-
til na vlastní kůži skoro dvojnáso-
bek českých dětí oproti těm fin-
ským, může signalizovat, že učite-
lé v mnoha českých školách
opravdu neumí s projevy agresivi-
ty dětí zacházet a nemají ve třídě
bezpečné prostředí. Šikanované-
mu dítěti za této situace nezbývá
než odejít jinam. „Ani to ale ne-
musí být řešení, protože v důsled-
ku svého zranění má pak sklony
se i v novém kolektivu chovat stej-
ně,“ vysvětluje terapeutka Veroni-
ka Büchler.

„Když k nám přichází žák, kte-
rý měl takové potíže na minulé
škole, zvážím, jestli to v novém
prostředí ustojí, to je samozřejmě
nejlepší. Když se mi zdá, že ne,
jdu do třídy, kam nastupuje, a řek-
nu jim: ‚Jde k vám, protože vě-
řím, že to společně zvládnete‘,“
říká ředitel, jehož škola řešila po-

nižování děvčete kvůli nahé fot-
ce. Cíleně s kolegy pracuje se
šedou zónou třídy, s těmi, co se
obvykle moc neangažují. „Ty ve-
deme k tomu, aby agresi nepodpo-
řili ani netolerovali, a to i když se
netýká přímo jich,“ říká.

„Nástroj skupiny je mocnější
než nástroj terapeuta,“ souhlasí
Veronika Büchler. „Vždy, když
šikanu odmítla skupina, bylo to
nejúčinnější. Šlo většinou o čtr-
náctileté, patnáctileté děti, ale
vím i o případu osmiletých dětí,
které zasáhly.“

Finský program na prevenci
a řešení šikany, který pracuje s ce-
lými kolektivy, chce v českých
školách šířit organizace Schola
Empirica. „Finské školy zažívaly
ještě před patnácti lety situace,
kdy se v nich i střílelo. Minister-
stvo školství reagovalo vypsáním
soutěže na účinný program proti
šikaně, který pak zafinancuje. Vy-
hrál to projekt KiVa (akronym ná-
zvu Kiusaamista Vastaan), který
vyvinula univerzita v Turku,“
říká ředitelka organizace Egle Ha-
vrdová. Do jeho pilotní fáze bylo
v letech 2010 až 2014 zapojeno
90 procent škol, momentálně je
v programu 40 procent finských
škol. KiVa posiluje schopnost
celé skupiny odmítnout nežádou-
cí chování. Nyní ho zkouší 24 čes-
kých škol. Schola Empirica se roz-

hodla finskou metodiku importo-
vat proto, že její výsledky jsou
prokazatelné. „Problém šikany
a nepřátelských projevů v tříd-
ních kolektivech se ve Finsku vel-
mi redukoval,“ vysvětluje Egle
Havrdová.

Aby si učitelé uměli
poradit se šikanou
Krnovská základní škola, kde pra-
cuje Petr Studnička, staví preven-
ci na budování kultury vztahů ve
škole. „Je to neadresné, střílíme
tak trochu naslepo, ale když to dě-
láte dlouho, funguje to,“ říká. Vy-
zdvihuje pořádání adaptačních po-
bytů před začátkem šesté třídy
a zavedení takzvaných partner-
ských tříd – spolupráce mezi třída-
mi 1. a 2. stupně. Ve škole také
mají program, který využívá vliv
vrstevnické skupiny a učí děti roz-
poznat a regulovat své emoce
a chování. „Myslím, že klima ško-
ly výrazně ovlivnilo i rozhodnutí
vedení jít do moderních výuko-
vých metod. Staví na rozvoji měk-
kých dovedností žáků, diskusi ve
výuce, společném hledání řešení.
Ve třídách tak budujete i během
výuky pozitivní klima, které z vel-
ké části stojí na tom, že děti přebí-
rají odpovědnost za to, co se v ko-
lektivu děje,“ říká psycholog ško-
ly, kam chodí výrazné procento
žáků z vyloučených lokalit.

V mnoha jiných školách je ale
práce se třídou, zvlášť na 2. stup-
ni, minimální. Pedagogické fakul-
ty učitele v tomto ohledu nerozví-
jí nebo jen málo. Hnutí Otevřeno,
které sdružuje studenty a učitele
na pedagogických fakultách a usi-
luje tam o proměnu výuky, se roz-
hodlo na tuto situaci upozornit
a změnit ji. V druhé polovině říj-
na spouští kampaň na podporu
psychického bezpečí ve školách.

„I když se statistiky o šikaně od
sebe různí, čísla nejsou dobrá,“
říká jedna z organizátorů kampaně
Markéta Popelářová. „Po covido-
vých uzávěrech a s příchodem tisí-
ců ukrajinských žáků je práce uči-
telů ještě náročnější a zvlášť začí-
nající učitelé zjišťují, že na to ne-
jsou dobře připraveni,“ dodává.

Kampaň je podle ní myšlena
jako apel na vedení fakult a akade-
miky, aby kladli větší důraz na
předměty, které učí budoucí učite-
le pracovat se vztahy ve třídě a bu-
dovat v ní bezpečné prostředí. Je
také výzvou cílenou na studenty
učitelství, aby se o téma sami
více zajímali a vzdělávali se
v něm. „Někdy tyto předměty na
fakultách i existují, ale ne vždy je
o ně velký zájem, protože si stu-
denti ani neuvědomují, na co pak
v realitě narazí a co vše budou mu-
set řešit,“ vysvětluje Popelářová.
V rámci kampaně chtějí organizá-
toři nabídnout zájemcům z řad
studentů pedagogiky sérii
workshopů.

Dobré vztahy v rodině
jsou základ
A jak by měl postupovat rodič,
pokud má podezření, že jeho dítě
je terčem posměšků nebo je cíle-
ně vylučováno z kolektivu a trápí
se tím? Základem jsou dobré vzta-
hy v rodině, to, jestli je dítě ochot-
né se rodičům svěřit. Rodič sám
by měl být pozorný a všímat si
změn v chování dítěte. Ale Ka-
mil Kopecký upozorňuje, že va-
rovné znaky často odpovídají běž-
nému pubertálnímu chování –
dítě je uzavřené, izoluje se, chrá-
ní si více soukromí. „O kyberšika-
ně svých dětí tak rodiče velmi

často nevědí,“ říká a odkazuje na
webové stránky E-Bezpečí, kde
se učitelé i rodiče mohou v pro-
blematice vzdělat. Kromě popisu
dnes rozšířených rizik tam na-
jdou i pravidla bezpečného použí-
vání internetu rozdělená podle
věku dítěte.

Rodiče, kterým dítě o svém trá-
pení řeklo, by měli postupovat
v souladu s jeho přáním a našlapo-
vat velmi opatrně. V ideálním pří-
padě se mohou opřít o školu, ale
stejně tak mohou narazit i na ne-
vstřícnost a nešikovnost ze strany
učitele. Další možností je pedago-
gicko-psychologická poradna
nebo dětský a rodinný psychotera-
peut.

„Děti, které k nám přicházejí
traumatizované, se snažíme posí-
lit, hledáme cesty, aby vystoupily
z role oběti. Pokud jim v tom ale
nepomůže škola, je to pro ně těž-
ké,“ říká Veronika Büchler.

Některé děti se však rodičům
z různých důvodů svěřit nechtějí.
Možná nemají ani oporu ve svém
třídním učiteli, školním výchov-
ném poradci nebo psychologovi.
K takovým dětem by se měla ales-
poň dostat informace, že mohou
zavolat na Linku bezpečí, kontak-
tovat Dětské krizové centrum
nebo právě i poradnu E-Bezpečí.

Autorka je stálou spolupracovnicí LN

Potřebuješ pomoc?
Řekni si o ni! Když se
špatné chování nechá
být, bude v daleko
větším průšvihu i ten,
kdo to dělá,

vysvětluju dětem.

Nástroj skupiny je
mocnější než nástroj
terapeuta. Vždy, když
šikanu odmítla
skupina, bylo to
nejúčinnější.

Jedno bez druhého nefunguje. Není dobré, když učitel chce jen učit svůj předmět, ale nechce vychovávat, říká Pavel Bobek. FOTO MAFRA – JAKUB STADLER

Urážky znějí ve třídě často

Děti oceňují fér prostředí
Učitel a letošní finalista učitelské soutěže GTP Pavel Bobek vysvětluje, jak on sám řeší projevy agresivity či šikany ve třídě


