
Dodatok č. 3  Školského poriadku - Smernica k prevencii a riešeniu  

šikanovania detí a  žiakov v školách a školských zariadeniach  

  

Metódy riešenia šikanovania (Smernica č 36/2018, čl 14)  

  

1. Riaditeľ školy alebo ním poverená osoba zostavuje tím zamestnancov  školy, 
ktorý navrhuje a zabezpečuje odborný postup pri riešení   šikanovania.  

2. Riaditeľ školy alebo ním poverená osoba pri zisťovaní a preverovaní  

 šikanovania najmä  

     zabezpečí  bezodkladnú pomoc obetiam a ochranu obetí,  

   zabezpečí  dozor v triede, kde sa preveruje šikanovanie,  

         vykonáva opatrenia na zabránenie možnej krivej výpovede agresora                         

 jeho izoláciou počas preverovania šikanovania,  

  preveruje šikanovanie bezodkladne v čase, 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,  

 zabezpečí zistenie vhodných svedkov a uskutočnenie individuálnych  

rozhovorov alebo konfrontačných rozhovorov so svedkami,  

  uchováva dôkazy pri podozrení na kyberšikanovanie v spolupráci                

 s koordinátorom informatizácie alebo externým expertom,  

                            kontaktuje vo vzťahu k obeti, agresorovi a svedkovi šikanovania   

     zákonných zástupcov, osoby,   ktoré sa osobne starajú o dieťa,  

                zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe                                          

     rozhodnutia súdu,       

    zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,                                              

   v ktorom  je žiak umiestnený,  

                          Kontaktuje miestne príslušné centrum,  

  zabezpečí použitie anonymnej dotazníkovej metódy,   vedie 

písomné záznamy o riešení jednotlivých prípadov šikanovania,  

   zabezpečí pri rozhovoroch prítomnosť najmenej dvoch pedagogických  

   zamestnancov alebo odborných zamestnancov,  



ohlasuje príslušným útvarom Policajného zboru podozrenie na                         

spáchanie priestupku alebo trestného činu.  

Opatrenia na riešenie šikanovania  

Opatreniami na riešenie šikanovania pre obeť a jej zákonných zástupcov, osoby, ktoré sa 
osobne starajú o dieťa a zariadenie, v ktorom je obeť umiestnená na základe rozhodnutia súdu 
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 pre osoby  

uvedené v článku 3 ods. 2.  

  

Opatreniami na riešenie šikanovania pre agresora a jeho zákonných zástupcov, osoby, 
ktoré sa osobne starajú o dieťa a zariadenie, v ktorom je agresor umiestnený na 
základe rozhodnutia súdu 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 opatrenia vo výchove podľa § 58 ods. 2 a 3 zákona.  

  

  

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný   

 šikanovanie, alebo podozrenie zo šikanovania medzi žiakmi   

 bezodkladne riešiť a každej jeho obeti bezodkladne poskytnúť pomoc. 

   

  

  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       

a. šikanovania,  



b. spáchania trestného činu uvedeného v čl. 2 ods. 7 alebo opakovane      

 páchal priestupky uvedené v čl. 2 ods. 8 v súvislosti so šikanovaním.  

  

Riaditeľ  školy je povinný orgánu sociálnoprávnej ochrany detí   a sociálnej kurately 

oznámiť                   

a. podozrenie  podľa odseku 1,  

b. skutočnosti, ktoré ohrozujú obeť, agresora alebo svedkov,     

c. opatrenia, ktoré prijal podľa článku 4 alebo článku 5.    

  

Spolupráca školy so zákonnými zástupcami žiakov, osobami,   ktoré sa osobne starajú o 

dieťa alebo zariadením, v ktorom  je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu  

  

Pri podozrení na šikanovanie žiaka spolupracujú riaditeľ školy, koordinátor prevencie, 

výchovný poradca, ďalší pedagogickí  zamestnanci a odborní zamestnanci s rodinou 

obete a s rodinou agresora.       

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci dbajú pri rozhovore so zákonným 

zástupcom obete, agresora alebo svedka najmä na zachovanie dôvernosti informácií.  

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

osobne starajú o dieťa alebo zariadeniu, v ktorom je umiestnený na základe 

rozhodnutia súdu, umiestniť agresora na dobrovoľný diagnostický pobyt do 

diagnostického centra alebo do liečebno-výchovného sanatória.  

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

ktorého po jednom vyhotovení poskytne každej zo zúčastnených  osôb.  

 

 

V Piešťanoch 30.8.2021 

Vypracovala: Mgr. Lenka Kaffelová    Mgr. Jana Chlepková 

         Poverená riadením školy 

 


