MANUÁL PRO RODIČE- ŠIKANA A KYBERŠIKANA MEZI DĚTMI
Na základě situací, které vznikají mezi dětmi, sestavujeme tento manuál pro Vás zákonné zástupce, kde je
sled kroků, při řešení ŠIKANY a KYBERŠIKANY.
VE ŠKOLE
1. pokud zjistíte, že vašemu dítěti někdo slovně (i za využití elektronické komunikace- e-mail, SMS, FACEBOOK, atd.)
nebo fyzicky ubližuje- je třeba situaci řešit a informovat
-pokud máte podklady k tomu, že se jedná o situace v době školního vyučování Vašeho dítěte (tj. od vstupu dítěte
do školy v 7:40 do konce jeho vyučování-dle rozvrhu)- informuje ihned vedení školy- tj. paní ředitelku
- tel.519 361 282, email: reditel@slovacka.cz
- vždy si materiály a podklady, které k dané situaci máte- především co se týče KYBERŠIKANY- ukládejte, vytiskněte emaily, nemažte SMS zprávy, konverzace, aj., v případě podezření na šikanu si sdělení Vašeho dítěte zapisujte- dítě
pak informace znovu sdělí tomu, kdo bude situaci šetřit
2. paní ředitelka Vám k dané situaci dá vyjádření a začne podnikat kroky k prošetření situace- bude prošetřeno klima
třídy vašeho dítěte, popř. prošetřena situace mezi žáky, kterých se to týká- situace bude řešena i v rámci ŠPP
(metodik prevence, výchovný poradce), přizván bude školní psycholog
3. na základě zjištění ve škole budou navrženy kroky - kázeňská opatření i jiná vhodná opatření k potlačení dané
situace ( obvykle dle závažnosti- nejprve řešení smírčí cestou, v případě velké závažnosti situace a v případě
možností školy- přeřazení žáka ze třídy do jiné třídy, aby se zabránilo kontaktu žáků, mezi kterými vznikly problémy,
práce se třídou a pravidly třídy )
5. v případě zjištění velmi závažných skutečností na půdě školy bude přizván do situace okresní metodik prevence
6. tímto také prosíme rodiče, aby s dětmi více mluvili o bezpečnosti užívání elektronické komunikace- nesdělovat
telefonní čísla, přístupová hesla, aj., aby sledovali a měli kontrolu nad tím, kde se děti na internetu pohybují
7. škola nadále podniká opatření ve formě preventivních programů pro žáky a třídy
MIMO ŠKOLU
-situace i problémy se objevují mimo dobu školního vyučování dětí (oběti, agresora)
-informujte nejprve Policii ČR, dále pak vedení školy – z důvodu prošetření situace na škole, na základě zjištění
situace ve škole bude dále postupováno – klíčovou úlohu zde sehrává šetření Policie ČR

