Pravidlá proti šikane
Odôvodnenie
Šikana je záležitosť ktorá spôsobuje veľa starosti a strachu pre jej obete a ich rodiny. A preto má
škola za povinnosť identifikovať a vysporiadať sa so šikanovaním.
Šikanovanie má veľa podôb. Môže mať formu:
• Fyzického zneužívania – bitie, kopanie, branie a ničenie osobných vecí
• Verbálneho zneužívania – prezývanie menami, urážanie
• Mentálneho zneužívania – trvalého charakteru, ako napríklad vylúčenie niekoho zo sociálnej
skupiny
Šikanovanie je definované ako ofenzívne chovanie ktoré sa opakuje pri početných situáciách.
Zámer
Je v záujme všetkých členov školskej komunity aby vzťah medzi zamestnancami a žiakmi,
medzi zamestnancami a zamestnancami a medzi žiakmi a žiakmi bolo vedené v rámci
spoločného rešpektu. Cieľom je vytvoriť v škole mravný základ, ktorý spraví šikanovanie
neakceptovateľným. Mala by byť vytvorená atmosféra vzájomného rešpektu na to, aby pri
výskyte šikany mohla byť okamžite a efektívne riešená.
Smernice
Škola:
• Povzbudzuje žiakov oznámiť šikanu v akejkoľvek forme
• Očakáva od učiteľov počúvať a konať primerane, zaznamenávať incidenty presne, a ak
nevyhnutné oznámiť to menovanému učiteľovi.
• Informuje žiakov, rodičov a zamestnancov o postupe pri riešení šikany
• Zúčastňuje všetkých zamestnancov, vrátane nevyučujúcich zamestnancov
• Informuje všetkých žiakov a zamestnancov o nulovej tolerancii voči šikane
• Má na mieste ochranné riešenia a preventívne nástroje proti šikane
Procedúry
• Učitelia by mali vypočuť zúčastnených na zistenie presného charakteru problému
• Opis incidentu a kroky podniknuté majú byť zaznamenané na formulár a jeho kópie odovzdané
zodpovedným učiteľom. Je nevyhnutné uchovať všetky písomné záznamy o týchto
incidentoch.
• Ak sa incident nedá jednoducho vyriešiť, niektorá z nasledujúcich procedúr by mala byť
implementovaná:
i) Obeť a/alebo páchateľ šikanovania môže byť odkázaný k školskému poradcovi či
relevantnému učiteľovi.
ii) Rodičia by mali byť pozvaní do školy na pohovor doprovádzaní tlmočníkom ak nevyhnutné.

iii) Situácia by mala byť pravidelne monitorovaná aby sa uistilo že sa šikanovanie neopakuje.
iv) Páchateľ šikanovania môže byť oddelený od ostatných, alebo suspendovaný v závažnejších
prípadoch.

