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Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves 

OPATRENIA PROTI ŠIKANOVANIU A NÁSILIU  

 

           Rámec pre riešenie problému šikanovania v školskom prostredí na Slovensku poskytuje 

základný dokument, vydaný MŠ SR: Smernica č. 36/2018 s platnosťou od 1.septembra 2018           

k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, v 

ktorom sú zosumarizované návrhy, spôsoby a opatrenia (legislatívne odkazy) na prevenciu a 

riešenie šikanovania v školskom prostredí. 

Charakteristika šikanovania 

                 Šikanovaním sa rozumie: 

 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 účinne brániť.  

Podstatou šikanovania je najmä: 

 úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky,  

 agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,  

 prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou.  

 

Môže sa  prejavovať v priamej forme ako:  

slovná agresia: nadávky, posmievanie, urážky, vyhrážanie, zastrašovanie, vydieranie, 

výsmech, nevhodné vtipkovanie a zosmiešňovanie obete;  

fyzická agresia: strkanie, facky, kopance, bitie, navádzanie iných na bitku, vyhrážanie sa 

nožom, palicou, škrtenie, ťahanie za vlasy, pichanie kružidlom či ceruzkou;  

iná agresia: poškodzovanie alebo skrývanie vecí obete, trhanie, ničenie pomôcok,  či oblečenia, 

počarbanie zošita, učebnice, úloh, privlastňovaním si vecí obete, zneužitím osobných údajov, 

fotografií,  šírením nepravdivých informácií;  

psychické manipulovanie a týranie: zadávanie nezmyselných príkazov, nútenie k 

posluhovaniu a k noseniu rôznych vecí - desiata, cigarety, peniaze, šminky...  

V nepriamej forme,  najmä  prehliadaním,  ignorovaním,  zámerným vyčleňovaním z 

kolektívu alebo nedobrovoľným vystavovaním agresívnym situáciám.  
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Kyberšikanovanie je priama forma šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie informačno-

komunikačných technológií (najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na úmyselné 

ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie, pričom sa často vyskytuje v spojení s inými formami 

šikanovania.   

 

Znaky kyberšikanovania: 

 sociálna prevaha alebo psychická prevaha agresora, nie je nutná fyzická prevaha,  

 agresor vystupuje často anonymne,  

 útok nevyžaduje fyzický kontakt agresora a obete,  

 agresor spravidla nevidí priamu emocionálnu reakciu obete na útok s ohľadom          na 

anonymitu a odstup, ktoré informačno-komunikačné technológie umožňujú,   

 útoky sa šíria prostredníctvom internetu podstatne rýchlejšie ako inými spôsobmi,   

 útoky sú prístupné veľkému množstvu osôb,  

 agresor je schopný uskutočniť útok z rôznych miest,  

 útoky môžu mať dlhšie trvanie v čase,  

 obeť nemusí o napadnutí dlhšiu dobu vedieť,  

 obeť nemusí byť schopná identifikovať agresora,  

 zverejnené informácie, fotografie a audiozáznamy a videozáznamy môže byť náročné 

odstrániť z internetu.  

 

Medzi negatívne činy v správaní detí, ktoré možno považovať za kyberšikanovanie patrí:  

• urážanie, posmievanie, nadávanie adresované obeti- pomocou SMS,  e-mailov, v čete, 

telefonáty   

• urážanie, posmievanie, nadávanie obeti viditeľné publiku - pomocou komentárov na 

profile sociálnych sietí (Facebook...), na webstránke, na blogu   

• zosmiešnenie, poníženie viditeľné publiku - zverejnením fotky, fotomontáže, 

zosmiešňujúceho videa a pod.  

• šírenie zosmiešňujúcich obsahov- rozposielanie pomocou SMS, MMS, emailov 

zdieľania      na sociálnych sieťach   

• kradnutie identity alebo vytvorenie falošnej virtuálnej identity obete, ich zneužitie   

• posielanie obeti fotografii alebo videí s nevhodným či nepríjemným obsahom (niečo 

hnusné, desivé, znázorňujúce ubližovanie, sexuálne obsahy, násilie, brutalitu a pod.)  
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•  vyhrážanie, zastrašovanie, vydieranie  

• zverejňovanie či zneužitie osobných informácií   

• sexuálne narážky a komentáre či návrhy na sex, ktoré sú veku neprimerané, nevhodné   

• zámerné, systematické vylučovanie z komunikácie a interakcií. 

 

Obeťou šikanovania sa môže stať, ktorékoľvek dieťa. Existujú určité rysy v správaní a 

konaní obetí, ktoré agresori dokážu veľmi dobre vycítiť a efektívne využiť. Častým 

motívom  k šikanovaniu sú nápadné vonkajšie znaky ako okuliare, ryšavé vlasy, fyzická 

a rasová odlišnosť, rozumová, mentálna, psychická odlišnosť, inteligencia, 

socioekonomické postavenie rodiny.  

 

Varovné signály šikanovania  

Existujú určité príznaky, ktoré nám môžu napovedať, že niečo nie je v poriadku.  

Tieto odlišnosti v správaní môžeme rozdeliť na priamo a na nepriamo alarmujúce 

signály.  

 

Priamo alarmujúce signály:  

 ponižovanie a zosmiešňovanie,  

 vymýšľanie zahanbujúcich prezývok, nadávanie,  

 kritika dieťaťa, výčitky na jeho adresu podávané pohŕdavým, nenávistným tónom,  

 prejavy nerovnoprávnosti,  

 objavujú sa kopance, údery, naháňanie,  

 bitky, v ktorých je jeden z účastníkov zreteľne slabší. 

  

Nepriamo alarmujúce signály:  

 má odreniny, modriny, škrabance, ktoré dieťa nevie vysvetliť, 

 dieťa je osamotené, nemá kamarátov,  

 vchádza do triedy spoločne s učiteľom, cez prestávky nenápadne postáva pred 

kabinetom, 

 pôsobí smutne, stiesnene, nešťastne,  

 má problém prehovoriť pred triedou,  

 nechodí na hodiny telesnej výchovy, 

 má nadmernú absenciu, 
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 je nesústredené, náhle sa mu zhorší prospech,  

 má poškodené, rozhádzané veci. 

 

Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku. 

Žiak, ktorý je agresorom, môže byť trestne stíhaný najmä za trestný čin: 

o ublíženia na zdraví, 

o obmedzovania osobnej slobody, 

o lúpeže, 

o vydierania, 

o hrubého nátlaku, 

o nátlaku, 

o porušovania domovej slobody, 

o sexuálneho násilia, 

o sexuálneho zneužívania, 

o krádeže, 

o neoprávneného užívania cudzej veci, 

o poškodzovania cudzej veci, 

o nebezpečného vyhrážania sa, 

o nebezpečného prenasledovania, 

o výroby detskej pornografie, 

o rozširovania detskej pornografie, 

o prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení, 

o ohovárania. 

Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu priestupku proti občianskemu 

spolunažívaniu alebo priestupku proti majetku. V prípade nízkeho veku zákonný 

zástupca žiaka a žiak zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne.  

 

  

Základný princíp ktorý musí platiť od prvého dňa školského roka bez výnimky pre 

všetkých žiakov, zamestnancov a rodičov  súčasne je:  

„SME ŠKOLA, KDE SA ŠIKANOVANIE A VYDIERANIE NETOLERUJE !“ 
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Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný šikanovanie, alebo  

podozrenie      zo šikanovania medzi žiakmi bezodkladne riešiť a každej jeho obeti bezodkladne 

poskytnúť pomoc.  

Ak sa žiak cíti byť šikanovaný alebo kyberšikanovaný, (napr. ak dostane nevyžiadaný 

nevhodný obsah formou SMS, MMS, na e-mail, na profile sociálnych sietí Facebook...), oznámi 

to zákonným zástupcom.  Žiak alebo jeho  zákonní zástupcovia oznámia túto skutočnosť 

triednemu učiteľovi, výchovnej poradkyni , koordinátorovi prevencie,  riaditeľke školy alebo 

zástupkyniam riaditeľky školy.  

V prípade, že zákonní zástupcovia o tejto udalosti nevedia, škola (zodpovedný pedagogický 

zamestnanec) ich    o tom informuje. 

V obidvoch prípadoch so školou prekonzultujú ďalší postup.  

 

Voči žiakovi, ktorému sa preukáže šikanovanie iného žiaka, budú uplatnené výchovné 

opatrenia. Je potrebné žiakov podporovať v tom, aby s problémom šikanovania a 

kyberšikanovania neostávali sami, ale obrátili sa na osobu, ktorej dôverujú. Ak je tou osobou  

zamestnanec školy, je povinný oznámiť túto skutočnosť zodpovedným osobám (koordinátorovi 

prevencie, vedeniu školy). 

Môžu využiť bezplatnú telefónnu linku pomoci 116111 alebo www.pomoc.sk, napísať mail:  

potrebujem@pomoc.sk 

 

 Odporúčané webstránky a telefónne kontakty:  

www.zodpovedne.sk  www.ovce.sk www.stopline.sk  

www.pomoc.sk  www.kybersikanovanie.sk  www.ldi.sk 

Linka detskej istoty                        

0800 500 500 

Detská linka                          

116 111 

Linka pomoc                

0800 120 024                                                                                                           

055/234 72 72 

 

Prevencia šikanovania v škole 

 je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane pozitívneho  vplyvu  

pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v rámci každodenného 

vyučovania,  obsahového zamerania a didaktiky predmetov a prierezových tém,   

 môže sa realizovať pomocou súťaží, hier, prednášok alebo diskusií organizovaných 

školou alebo organizovaných inými relevantnými subjektmi. 

mailto:potrebujem@pomoc.sk
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.stopline.sk/
http://www.stopline.sk/
http://www.pomoc.sk/
http://www.pomoc.sk/
http://www.kybersikanovanie.sk/
http://www.ldi.sk/
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  Triedni učitelia priebežne informujú zákonných zástupcov, opatrovníka, osoby, 

ktorým súd zveril dieťa do osobnej starostlivosti o preventívnych činnostiach školy. Pri 

realizácii preventívnych činností  venujeme zvýšenú pozornosť efektivite týchto činností. 

Za efektívnu stratégiu v príslušnej oblasti sa nepovažujú jednorazové činnosti, kultúrne 

podujatia, moralizovanie a zastrašovanie. Pri realizácii aktivít a podujatí vždy vopred 

preverujeme realizátora s cieľom predísť nežiaducemu vplyvu neodborných činností, ako 

aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na žiakov.  

 Koordinátor prevencie zodpovedá za systémové aktivity školy v oblasti prevencie 

šikanovania. 

 V školskom  poriadku sú stanovené  pravidlá správania sa žiakov vrátane sankcií za 

ich porušenie, používania informačno-komunikačných technológií (mobilných 

telefónov, tabletou, počítačov a iných komunikačných technológií) v priestoroch 

školy.  

 Triedni učitelia minimálne na začiatku školského roka oboznámia so školským 

poriadkom a opatreniami proti šikanovaniu a násiliu žiakov svojej triedy a rodičov na 

prvom triednom rodičovskom združení. Informujú o právach ale aj povinnostiach 

žiakov a rodičov, o plánovaných preventívnych aktivitách na škole, o postupe  pri 

riešení  porušovania školského poriadku  a šikanovania.  

 Dokumenty - Školský poriadok a vnútorný predpis Opatrenia proti šikanovaniu a 

násiliu si môžeme nájsť na nástenke webovej stránky školy: 

www.levocska.edupage.org. Sú na nej zverejnené kontaktné údaje inštitúcií, ktoré sa 

prevenciou a riešením šikanovania zaoberajú.  

 Koordinátor prevencie oboznámi na pedagogickej rade s daným dokumentom 

všetkých učiteľov a odborných zamestnancov. Obsahuje postup riešenia šikanovania 

žiakov, spôsob oznamovania šikanovania a preverovania šikanovania na škole. 

Zdôrazní potrebu venovať tomuto problému zvýšenú pozornosť od každého 

zamestnanca školy. 

 Koordinátor prevencie, výchovný poradca, špeciálny pedagóg spolupracujú                    s 

odbornými zamestnancami centra pedagogickopsychologického poradenstva a 

prevencie (CPPPaP) v Spišskej Novej Vsi.  

 Koordinátor prevencie pozýva  príslušníka Policajného zboru SR na besedy a 

prednášky venované prevencii patologických javov. Sprostredkúva prepojenie školy          
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s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi 

organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou. 

 

                            Metódy riešenia šikanovania 

 

 Pre riešenie šikanovania v škole určuje riaditeľka tím zamestnancov školy, v zložení: 

koordinátor prevencie, výchovný poradca, triedny učiteľ, v prípade kyberšikanovania aj 

správca siete. Úlohou tímu je  navrhnúť  a zabezpečiť odborný postup pri riešení 

šikanovania.  

Tím pri zisťovaní a preverovaní šikanovania najmä: 

 zabezpečuje bezodkladnú pomoc obetiam a ochranu obetí,  

 zabezpečuje dozor v triede, kde sa preveruje šikanovanie,  

 vykoná opatrenia na zabránenie možnej krivej výpovede agresora izoláciou počas 

preverovania šikanovania,  

 šikanovanie preveruje hneď, keď agresor nie je ešte dohodnutý na spoločnej výpovedi           

s obeťou, svedkami alebo inými osobami, ktoré na šikanovanie upozornili,  

 zabezpečí, aby obeť nebola konfrontovaná s agresorom,  

 zisťuje účasť vhodných svedkov a uskutočňuje individuálne rozhovory alebo 

konfrontačné rozhovory so svedkami,  

 uchováva dôkazy pri podozrení na kyberšikanovanie v spolupráci so správcom siete 

alebo externým expertom,  

 kontaktuje vo vzťahu k obeti, agresorovi a svedkovi šikanovania  

 zákonných zástupcov,  

 osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa,  

 zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je žiak 

umiestnený,  

 kontaktuje miestne príslušné centrum,  

 vedie písomné záznamy o riešení jednotlivých prípadov šikanovania,  

 pri rozhovoroch zabezpečí prítomnosť najmenej dvoch pedagogických zamestnancov 

alebo odborných zamestnancov,  

 ohlási príslušným útvarom Policajného zboru podozrenie na spáchanie priestupku 

alebo trestného činu.  
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Opatrenia na riešenie situácií šikanovania a kyberšikanovania 

 

Opatreniami na riešenie šikanovania pre obeť a jej zákonných zástupcov, osoby, ktoré sa 

osobne starajú o dieťa sú najmä:  

a) odporúčanie vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť,  

b) zabezpečenie skupinového intervenčného programu v spolupráci s centrom,  

c) zaistenie bezpečia obete,  

d) zabezpečenie informovania a poradenstva o šikanovaní  

 

Opatreniami na riešenie šikanovania pre agresora a jeho zákonných zástupcov, osoby, ktoré 

sa osobne starajú o dieťa sú najmä: 

a) odporúčanie zákonným zástupcom agresora vyhľadať odbornú starostlivosť centra,  

b) preloženie agresora do inej triedy alebo do inej výchovnej skupiny, ak je agresor schopný stále 

ohrozovať svoje okolie,  

c) uloženie výchovného opatrenia opatrenia. 

 

Spolupráca školy so zákonnými zástupcami žiakov,                                                        

osobami, ktoré sa osobne starajú o dieťa 

  

1. Pri podozrení zo šikanovania alebo kyberšikanovania triedny učiteľ predvolá zákonných 

zástupcov obete i agresorov na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica. V závažných prípadoch 

sú zákonní zástupcovia predvolaní na pohovor  s riaditeľkou školy v prítomnosti výchovného 

poradcu alebo koordinátora prevencie.  

2. Škola (pedagogický zamestnanec, ktorý rieši podozrenie zo šikanovania) upozorní rodičov, 

aby sledovali možné príznaky šikanovania alebo kyberšikanovania a ponúkne im pomoc.  

3. Zároveň zabezpečí taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácií zo strany 

pedagogických zamestnancov.  

4. Riaditeľ školy môže odporučiť zákonným zástupcom agresora a osobám, ktoré sa osobne 

starajú o dieťa umiestniť agresora na dobrovoľný diagnostický pobyt do diagnostického centra 

alebo do liečebno-výchovného sanatória.  

5. O úkonoch podľa tohto článku osoba poverená riaditeľom školy vyhotovuje zápis, z ktorého 

po jednom vyhotovení poskytne každej zo zúčastnených osôb.  



9 

 

 

Spolupráca školy s orgánmi činnými v trestnom konaní                                                              

a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

Riaditeľ školy je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní podozrenie, že žiak 

sa dopustil  šikanovania, spáchania trestného činu alebo opakovane páchal priestupky 

uvedené   v súvislosti so šikanovaním.  

Riaditeľ školy je povinný orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

oznámiť  podozrenie  zo šikanovania a spáchania trestného činu alebo opakovaného páchania 

priestupkov uvedených v súvislosti so šikanovaním a skutočnosti, ktoré ohrozujú obeť, 

agresora alebo svedkov. Oboznámi s opatreniami, ktoré prijal  pri riešení problému 

šikanovania.  

 

Doporučený postup pre pedagógov pri riešení  šikanovania a kyberšikanovania 

 

           Nikdy nekonfrontujte šikanovaného s agresorom a dôsledne chráňte obeť!  

 

   Vyšetrovanie šikanovania býva veľmi ťažké a náročné. Aby bol boj proti šikanovaniu 

úspešný, je potrebné doň zapojiť nielen všetkých pedagógov, ale aj špeciálneho pedagóga alebo 

výchovného poradcu. Nemenej dôležitá je aj spolupráca s pedagogicko – psychologickými 

poradňami, centrami výchovnej a psychologickej prevencie. Pri podozrení na šikanovanie je 

dôležité ihneď upozorniť odborných zamestnancov a spoločne s nimi sa dohodnúť na postupe, 

ktorý by pomohol odhaliť a usvedčiť agresorov a citlivo pracovať s obeťou. 

1. Individuálne a postupne sa porozprávajte najskôr so všetkými žiakmi v triede resp. 

svedkami šikanovania. Výpovede si zapisujte, sumarizujte dokumentáciu a dôkazy.  

2. Následne zrealizujte individuálne rozhovory s agresormi. Využite dôkazy, ale bez toho, 

aby ste prezradili ich zdroj. V prípade zistenia kyberšikanovania urobiť individuálny 

pohovor s obeťou, ak je známy agresor, tak aj s ním.  

3. Individuálne sa porozprávajte s rodičmi obete, získajte ich pre spoluprácu. Individuálne 

sa porozprávajte s rodičmi každého agresora. Pokúste sa ich získať na riešenie, vhodnou 

formou ich upozornite aj na možné kvalifikovanie šikanovania z legislatívneho hľadiska 

( trestný čin vydierania, útlaku, ublíženia na zdraví, týrania, obmedzovania slobody alebo 

lúpeže, úmysel ublížiť.  
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4. Dbajte  pri rozhovore so zákonným zástupcom obete, agresora alebo svedka najmä                  

na zachovanie dôvernosti informácií. 

5. Vyvodzujte jednoznačné tresty podľa miery previnenia agresorov ( pokarhanie od 

triedneho učiteľa, pokarhanie riaditeľa školy, zníženie známky zo správania).  

6. Oznámte triede, ako budú vinníci potrestaní, v prípade potreby zabezpečte spoluprácu                 

s kvalifikovanými odborníkmi.  

7. Zaveďte dôslednú nulovú toleranciu k akýmkoľvek prejavom šikanovania a násilia                    

v  každodennej praxi  

 

 

Hlavné úlohy :    

 vzdelávať sa v oblasti prevencie závislostí a iných sociálno - patologických javov 

podľa ponuky MPC a ďalších subjektov poskytujúcich vzdelávanie pedagógov   

Z:vedenie školy  

 spolupracovať s vedením školy, triednymi učiteľmi a ostatnými pedagógmi 

,oznamovať aj zárodky šikanovania  

Z:všetci ped. zamestnanci  

 viesť písomné záznamy o riešení konkrétnych prípadov šikanovania   

Z:všetci ped. zamestnanci  

 umožňovať prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými 

zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou školských 

patologických javov   

Z:koordinátor prevencie  

 priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach a v škole a vytvárať podmienky pre  

tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu   

Z:tr.učitelia  

 venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a 

pohybovému rozvoju žiakov. Posilňovať zdravý životný štýl žiakov a realizovať 

programy podpory zdravia, zabezpečiť vzdelanie v oblasti zdravia a výživy 

Z:tr.učitelia  

 zefektívniť prácu triednych učiteľov na triednických hodinách v oblasti prevencie 

drogových a iných závislostí   

Z:tr.učitelia  
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Je dôležité, aby sa s podstatou, formami a nebezpečnými dôsledkami šikanovania ako 

antisociálneho správania jednotlivcov i skupín oboznámili všetci žiaci na triednických 

hodinách.   

V rámci  opatrení na škole budeme podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí a tak 

predchádzať všetkým formám rasizmu, diskriminácie a intolerancie.   

Budeme uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie prejavov šikanovania v škole, 

zvýšenie pocitu bezpečnosti u žiakov a rodičov, prípady oprávneného podozrenia preventívne 

riešiť.   

 

 

Plán činnosti koordinátora boja proti šikanovaniu v tejto oblasti: 

 

 účasť na pravidelných stretnutiach koordinátor s pracovníkmi CPPPa P  

 organizovanie preventívnych aktivít a zabezpečovanie besied v boji proti šikane   

 konzultácie s vedením školy    

 pravidelné informovanie kolegov a nových poznatkov v oblasti prevencie    

 poskytovať poradenstvo rodičom, žiakom i učiteľom    

 

  

           V Spišskej Novej Vsi , 1.4.2019                              Vypracovala : Mgr. Beáta Plichtová 

                                                                                                               koordinátor prevencie 

  

                                                                                                  Schválila: Mgr. Silvia  Bartošová                                                                                                                          

          riaditeľka školy  
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Pre žiakov na nástenku  

 

Stop šikanovaniu a násiliu v škole 

 

1. Rešpektujem všetkých spolužiakov bez ohľadu na ich odlišnosti.  

2. Nepovyšujem sa nad slabších.  

3. Odmietam obmedzovanie osobnej slobody, vydieranie a vyhrážanie sa iným.  

4. Ak budem chcieť vykonať spolužiakovi nejaký žart, predstavím si, ako by som sa cítil 

na jeho mieste.  

5. Nebudem zamlčovať, zatajovať a zjednodušovať prejavy agresie, a tak pomáhať tým, 

ktorí sa takého správania dopúšťajú.  

6. Vždy pomôžem spolužiakom, ktorých niekto napadne, či už fyzicky, alebo psychicky. 

Ak to sám nezvládnem, oznámim to triednemu učiteľovi, výchovnej poradkyni, 

zástupkyni riaditeľky alebo riaditeľke.  

7. Spolužiakom, ktorí stoja mimo skupiny, pomôžem začleniť sa  do spoločných 

činností.  

8. Získané informácie nezneužijem.  

9. Aktívne sa zapojím do kampane proti šikanovaniu.  

10. Rešpektujem pravidlá určené rodičmi a učiteľmi, správam sa zodpovedne a slušne ku 

všetkým ľuďom v mojom okolí.  

  


