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Príkaz riaditeľky školy na elimináciu šikanovania žiakov školy 

 

V súlade so smernicou MŠVV a Š č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov 

v školách a školských zariadeniach vydávam príkaz k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov. 

Príkaz je záväzný pre všetkých zamestnancov školy, žiakov školy. 

 

I. 

Zákaz šikanovania 

čl.1 

1. Zakazujem akúkoľvek formu šikanovania žiakov v škole Základná škola, Brezová 19, 921 

01 Piešťany. 

2. Šikanovanie žiakov je zakázané v priestoroch školy, na aktivitách organizovaných školou 

a vo voľnom čase žiakov. 

II. 

Predchádzanie šikanovaniu 

čl.2 

 

3. Nariaďujem všetkým zamestnancom školy eliminovať v zárodku všetky prejavy a formy 

šikanovania žiakov. 



III. 

Terminológia šikanovania 

čl.3 

4. Šikanovanie je správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo 

zastrašovanie iného žiaka, alebo úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo 

skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť 

Podstatnými znakmi šikanovania sú: 

a) úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky 
b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov 
c) prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou 
 

5. Agresor - žiak, resp. žiaci, ktorí šikanujú 

6. Obeť - žiak, resp. žiaci, ktorí sú šikanovaní 

7. Priama forma šikanovania 

a. fyzické útoky 
b. urážanie, nadávky, posmech, zosmiešnenie 
c. príkazy agresora vykonať určitú vec proti vôli obete 
d. odcudzenie 
e. vyhrážanie sa, zastrašovanie a vydieranie 
f. zneužitie osobných údajov, fotografií, šírenie nepravdivých informácií 
g. kyberšikanovanie 
 

8. Nepriama forma šikanovania 
a. prehliadanie 
b. ignorovanie 
c. zámerné vyčleňovanie z kolektívu 
d. nedobrovoľné vystavovanie agresívnym situáciám 

 
9. Formy šikanovania 

 
Majetková forma šikanovania spočíva v tom, že žiak odcudzí spolužiakova malé sumy peňazí, 
vecí, núti ho kradnúť pre neho. Tiež sem patrí znehodnotenie vecí, oblečenia obete. 
Násilná forma šikanovania – vydieranie, žiak iného násilím, hrozbou násilia alebo inej ťažkej 
ujmy na cti a dobrej povesti žiaka, resp. jeho blízkeho. 
Za násilie sa považuje: 

a. použitie fyzického násilia proti telesnej integrite iného žiaka 
b. spáchanie trestného činu na osobe, ktorú do stavu bezbrannosti uviedol 

páchateľ ľsťou (napr. nasypanie uspávacieho prášku do nápoja, pripútanie pri 
hre) 

c. použitie fyzického násilia proti veci iného (napr. proti veciam žiaka)  
d. lúpež – použitie násilia alebo hrozba násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci 



Mravnostná forma šikanovania – v rámci šikanovania sa u žiakov prejavuje aj mravnostná 
kriminalita, ktorou sa rozumie sexuálne zneužívanie a znásilnenie. 
 
10. Mladistvý – fyzická osoba (žiak) , ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila štrnásty 

rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku. Trestne zodpovedným páchateľom je 
fyzická osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila štrnásť rokov svojho veku. 
Dovŕšenie 14. roku veku znamená, že uplynula 24 hodina dňa, keď má fyzická osoba 14. 
narodeniny. 

11. Trestná zodpovednosť zamestnancov školy – zamestnanec školy, ktorému bude známy 
prípad šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku 
trestného postihu. Takýmto konaním môže zamestnanec napĺňať i skutkovú podstatu 
trestného činu neprekazenia trestného činu, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia 
na zdraví, a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú 
povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo 
uloženú mu podľa zákona. 

 
IV. 

Povinnosti zamestnanca školy 
Čl. 4 

 
12. Triedny učiteľ, psychológ resp. iný zamestnanec školy je povinný podľa potreby dať 

žiakom anonymne vyplniť dotazník na účely eliminácie šikanovania .Dotazník pre potreby 
žiakov triedy prispôsobí mentálnej vyspelosti žiakov. 

 
Čl.5 

13. Triedny učiteľ, resp. iný zamestnanec školy je povinný v prípade podozrenie na 
šikanovanie žiaka/žiakov vypísať Hlásenie –viď. Príloha. Toto hlásenie je povinný najbližší 
pracovný deň odovzdať do podateľne školy a v prípade potreby akýmkoľvek spôsobom 
(osobne, telefonicky, SMS, e-mailom) informovať o ňom riaditeľku školy. 

 
V. 

Povinnosti riaditeľky školy 
Čl.6 

 
Riaditeľka školy je povinná: 

 Zaoberať sa Hlásením ihneď po jeho zaevidovaní v podateľni školy 

 Zaoberať sa ihneď akýmkoľvek poznatkom (či už od žiakov školy, zákonných 
zástupcov a iných osôb) o šikanovaní žiakov školy. O tomto poznatku je povinná 
spísať Záznam, aby sa následne mohol použiť s vyššie uvedenými údajmi doplnenými 
o údaj, od koho tento poznatok získal. 

 Zaoberať sa ihneď akýmkoľvek poznatkom o šikanovaní žiakov školy, ktorý prišiel 
elektronickým spôsobom, aj bez podpisu a označenia podávateľa. 

 Bezodkladne po prijatí oznámenia o šikanovaní žiaka školy vymenovať komisiu na 
prešetrenie šikanovania 

 S výsledkami prešetrenia šikanovania oboznámiť zamestnancov školy, zabezpečiť 
primeraným spôsobom oboznámenie žiakov školy a ich zákonných zástupcov 

 Oboznámiť zriaďovateľa v prípade šikanovania v škole. 



 Priebežne na pracovných poradách oboznámiť prítomných s novými poznatkami 
o šikanovaní žiakov. 

 Nariadiť zamestnancom školy zvýšiť kontrolu žiakov napr. počas prestávok v triede, 
kde prebehlo šikanovanie žiakov, počas prestávok a aktivít konaných mimo triedy, na 
toaletách, v jedálni. 

 Vyzvať žiakov školy, zákonných zástupcov, aby oznámili šikanovanie buď učiteľom, 
alebo anonymne do poštovej schránky pri vstupe do budovy – hlavný vchod. 

 Viesť evidenciu ohlásených prípadov šikanovania v škole. 

 Zabezpečiť súvisiacu literatúru pre zamestnancov školy. 

 Zabezpečiť semináre, školenia odborníkmi pre zamestnancov školy, žiakov a ich 
zákonných zástupcov na elimináciu šikanovania. 

 V prípade potreby upozorniť zákonných zástupcov agresora a obete na možnosť riešiť 
problém prostredníctvom mediátora. 

 
 

VI. 
Prešetrenie šikanovania 

Čl.7 
 

Poverení členovia Komisie na prešetrenie šikanovania sú povinní bezodkladne: 
 
Vypočuť: 

 šikanovaného žiaka/žiakov, 

 žiakov, ktorí boli prítomní pri šikanovaní žiaka, 

 iné osoby, ktoré vedia a majú poznatky o šikanovaní žiaka, 

 žiaka, ktorý šikanoval, 

 zákonných zástupcov oboch žiakov 
 
Prizvať v prípade potreby: 

 odbornú pomoc v súlade s §11 ods.3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 
ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, 

 odbornú pomoc zamestnancov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie, 

 iné osoby (nemusia to byť zákonní zástupcovia), ku ktorým má žiak obeť šikanovania 
či žiak páchateľ šikanovania kladný vzťah. 

 
Vypracovať : 

 Zápisnicu z prešetrovania šikanovania žiakov. 

 Zápisnicu z prešetrovania šikanovania žiakov prerokovať s riaditeľkou školy, 
príslušným triednym učiteľom, resp. triednym učiteľom a zákonnými zástupcami 
obete a agresora. 

 
 
 
 
 
 



VII. 
Porušenie pracovnej disciplíny 

Čl.8 
 

14. Porušenie tohto príkazu zamestnancom školy sa považuje za porušenie pracovnej 
disciplíny. 

15. Porušenie tohto príkazu žiakom školy sa rieši v zmysle ustanovení zákona č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Školský poriadok 
a Interné smernice školy. 

 
 
 
 
Prerokované na PR dňa 22.10.2018 
Príkaz nadobúda účinnosť dňom 23.10.2018 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 ......................................................... 
   RNDr. Bronislava Fačkovcová 
               riaditeľka školy 


