
ŠIKANA



ŠIKANA

Pochází z francouzského „chicane“

To znamená: 

• zlomyslné obtěžování, týrání, sužování, pronásledování• zlomyslné obtěžování, týrání, sužování, pronásledování

• byrokratické lpění na liteře předpisů např. ze strany 
úředníků vůči občanům nebo nadřízených vůči 
podřízeným

Dnes je častěji používáno jako označení pro opakované 
fyzické i psychické týrání, zotročování, ponižování nebo 
omezování jedince.  



Kde k šikaně dochází

Prakticky kdekoliv, kde se vyskytují pohromadě dva nebo více lidí.

Ve škole

Ve sportovním klubu nebo zájmovém kroužku

Venku při hráchVenku při hrách

Doma

V zaměstnání

V armádě

Ve vězení

KYBERŠIKANA



DEFINICE  ŠIKANY
Metodický pokyn MŠMT číslo 28 275/2000-22

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit 
jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu 
žáků. 
Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo 
skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z 
nejrůznějších důvodů nemohou bránit. 
Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, 
krádeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v 
podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít 
i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. 
Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné 
přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou 
spolužáků. 



§§§
1 Násilí

§ 352 Násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci
(1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví 

nebo způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na 
jeden rok.

(2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim 
vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého 
rozsahu pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, 
národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo 
domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

§ 170 Zbavení osobní svobody
(1) Kdo jiného bez oprávnění uvězní nebo jiným způsobem zbaví osobní svobody, 

bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

§ 171 Omezování osobní svobody
(1) Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán 

odnětím svobody až na dvě léta.



§ 354  Nebezpečné pronásledování
(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že

a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám 
blízkým,

b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,

c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně 
nebo jinak kontaktuje,

d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo

e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,
a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život 

nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím 
svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,

b) se zbraní, nebo

c) nejméně se dvěma osobami.



Kam se obrátit

Nejdůležitější zásada !! NEZŮSTAT V TOM SÁM !!

Rodiče, rodina

Učitel, vychovatel, škola  ���� zřizovatel, Česká Učitel, vychovatel, škola  ���� zřizovatel, Česká 
školní inspekce

Policie


