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PORADENSTVÍ V OBLASTI PREVENCE 

ŠKOLNÍHO NÁSILÍ A ŠIKANOVÁNÍ 
 

● Máte podezření, že se Vaše dítě stalo obětí šikany či násilí ze strany 

spolužáků? 

● Stalo se Vaše dítě obětí kyberšikany prostřednictvím internetu apod.? 

● Nebo se Vaše dítě naopak některého z těchto jednání dopouští? 

 

Obětem šikanování a jejich rodičům nabízíme: 

► Informace o možnostech řešení aktuální situace 

► Poradenství zaměřené na získání dovedností vedoucích k efektivnější obraně 

proti šikanování 

Ve spolupráci se školou: 

► Pomoc škole s realizací intervenčního programu zaměřeného na nápravu 

šikanou narušených vztahů v třídním kolektivu 

► Pomoc škole s nastavením preventivních opatření ve třídě zaměřených proti 

opakování šikanování 

 

Dětem dopouštějícím se šikanování a jejich rodičům nabízíme: 

► Poradenství zaměřené na podporu osobnostního rozvoje dítěte 

► Poradenství zaměřené na osvojení dovednosti zvládání vlastní agresivity 

 

Konzultační hodiny:   PONDĚLÍ – PÁTEK OD 8 DO 15 HODIN 
 Ke konzultaci je nutné se předem objednat.  
 

Kontakt: 

PhDr. Pavel Letý 

Pedagogicko-psychologická poradna, Žižkova 3, Nový Jičín 

tel.: 556 771 140 (44) 

e-mail: ompa@pppnj.cz 

www.pppnj.cz 



NĚKTERÉ Z PŘÍZNAKŮ, KTERÉ MOHOU RODIČE UPOZORNIT NA 

MOŽNÉ ŠIKANOVÁNÍ DÍTĚTE VE ŠKOLE 

 

 
► Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.  

► Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. 

► Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.  

► Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá 

odchod z domova, případně je na něm možno i pozorovat strach.  

► Ztráta chuti k jídlu.  

► Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, 

prosí dovoz či odvoz autem.  

► Dítě chodí domů ze školy hladové  

(agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).  

► Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"  

► Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.  

► Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad.   

► Zmínky o možné sebevraždě.  

► Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.  

► Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně 

říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.  

► Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.  

► Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná 

projevuje i zlobu vůči rodičům.  

► Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se 

zůstat doma.  

► Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat  

(manipulace s teploměrem apod.). 

► Dítě se vyhýbá docházce do školy.  

► Dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku. 

 

 

 


