PŘÍLOHA 2: Protektivní a rizikové faktory
úroveň

společnost,
komunita

škola

protektivní faktory
 nastavení hodnot ke vzdělání, podpora autority školy a pedagoga;
 příležitosti pro pozitivní angažmá dětí, např. nabídka mimoškolních
aktivit pro trávení volného času dětí a mladých
lidí; příležitosti
pro účast na rozhodování pro děti, na utváření kultury a prostředí;
 nabídka služeb pro ohrožené rodiny a děti; nabídka služeb pro žáky a
pedagogy ohrožené násilím ve škole, nabídka vzdělávacích programů
pro pedagogy i zákonné zástupce apod.;
 spolupráce školy s organizacemi,
které mohou pro
prevenci a
intervenci v problematice šikany vytvářet síť pomoci;
 podpora kooperace, tolerance, respektu a důstojné mezilidské vztahy
a úcta k životu druhého člověka
 způsob vedení školy ze strany ředitele a zástupců podporuje vytváření
kooperativního, respektujícího a pozitivního sociálního
klimatu
ve škole;
 přiznání možnosti výskytu
násilí vůči
pedagogovi,
zajištění
informovanosti o problematice; monitoring varovných signálů šikany
ve škole;
 deklarované a sdílené odmítnutí násilí na škole směrem k žákovské i
rodičovské populaci (pro rozvoj šikany jsou důležité postoje a reakce
ostatních); včasné a adekvátní řešení při výskytu násilí;
kompetencí a odpovědností v udržování dobrého
 jasné rozdělení
sociálního klimatu na škole;
 nastavení jasných pravidel v chování na celoškolní i třídní úrovni a
jejich důsledné dodržování;
 nastavení adekvátních opatření a sankcí při
nedodržování pravidel
v chování, jejich důsledné dodržování (avšak bez podpory dobrého
sociálního klimatu jednostranný akcent na tresty naopak zvyšuje
pravděpodobnost výskytu šikany);
 funkční bezpečnostní a krizové plány;
 dostatečný monitoring fyzických prostor ve škole, která jsou vnímána

rizikové faktory
 koncentrace rodin ohrožených chudobou, bezdomovectvím, sociálním
vyloučením, národnostních menšin a etnik;
strany zřizovatele a deficitní deklarace
 nízká podpora školy ze
a podpora
hodnot vzdělání, dobrého klimatu,
bezpečí
a spoluodpovědnosti;
 nevhodné nastavení financování škol, nedostatečná kvalita přípravy
budoucích učitelů, nastavení legislativy, kurikula;
 neexistující nebo nekvalitní služby pro děti, rodiny i pedagogy;
vzdálenost,
 nedostupné vzdělání pro pedagogy (finančně,
dostupnost…);
 malá spolupráce mezi školou a organizacemi v regionu
 nejasné nastavení nebo nedůsledné dodržování pravidel chování
a sankcí za nevhodné chování ve škole (žákům nakonec nehrozí nic,
co by je od činu odrazovalo), zejména na středních školách;
 chybějící nebo nejasné směrnice školy pro udržování bezpečí a řešení
krizových situací; nevymezený postoj k násilí ze strany vedení školy projevy násilí ve vztahu k pedagogovi/žákovi bývají přehlíženy,
bagatelizovány nebo zakrývány;
 ze strany vedení a dále pedagogů nedostatečně deklarovaná (k
pedagogům, rodičům, žákům) a sdílená hodnota bezpečí a dobrého
klimatu na škole;
 posměch, dehonestující komentáře, nevhodné, neuctivé chování mezi
žáky, pedagogy, a pedagogy a žáky navzájem;
 nevhodně uplatňovaná kritika, sarkasmus, předsudky a stereotypy
(mohou podněcovat zhoršování vztahů směřující k šikanování žáků
jejich spolužáky)projevy nerespektu k autoritám ze strany žáků jsou
obecně ve škole pojímány jako norma;
 negativní nebo ponižující komentáře vedení nebo ostatních pedagogů
na účet jiného učitele před studenty;
 nedůvěra mezi pedagogy navzájem a nespolupracující prostředí;

jako méně bezpečná, a přijetí bezpečnostních opatření;
 schopnost sebereflexe učitele (např. vědomí vlastních postojů,
stereotypů a předsudků);
 podpora učitelů v rozvíjení jejich kompetencí v zacházení s obtížnými
třídními kolektivy;
 intervize, supervize či mentoring učitelů;
 převládající atmosféra důvěry a spolupráce v pedagogickém sboru,
která zvyšuje pravděpodobnost včasného odhalení vznikajícího
problému

výuka a třídní
management

interakce
mezi
učitelem/
učiteli a
žákem/žáky

 žáci jsou svědky agresivního chování mezi dospělými
(bossing,
mobbing, dehonestace pedagoga rodiči před dítětem apod.);
 neřešená šikana mezi dětmi;
 obava vedení školy o její pověst, pokud se na škole objeví šikana;
 koncentrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 zapojování žáků do aktivit třídy a školy a posilování jejich pozitivní

 nevhodný styl managementu třídy ze strany pedagoga, např.

vazby na školu;
 vedení hodiny pedagog staví na silných stránkách žáků, žáci zažívají
ocenění;
 dodržování dohodnutých pravidel;
 výuka je přibližována běžnému životu žáků a pedagog hledá cesty pro
zaujetí výukou;

autoritářský přístup, kdy je žák zatlačován do kouta, zastrašován,
zesměšňován, ponižován, záměrně frustrován, nebo naopak
bezhraniční, příliš benevolentní a kamarádský přístup;
 nízká schopnost vytvořit motivující a zajímavý program ze strany
pedagoga;
 malá možnost zažívat úspěch pro žáka;

 pedagog používá vhodně humor při výuce a vyhýbá se sarkasmu

 opakovaně nedůsledné, neadekvátní (např. přehnané) nebo nerovné

nebo ironii vůči žákům;
 chová se konzistentně, spravedlivě a s respektem k individuální
situaci každého žáka

(každému jiným metrem) reakce na porušení
pravidel
a/nebo neúspěch ze strany žáků nebo rigidní zachovávání pravidel bez
ohledu na variabilitu situací;
 nezkoumání motivace žáka k určitému jednání;
 nevhodné složení třídy
 konfliktní vztahy mezi žáky a učitelem;
 malá pohotovost
učitele čelit konfrontaci ze strany
žáků
nebo limitovaná schopnost poznat nebo reagovat na překročení
vlastních hranic;
 ignorování nebo vlastní bagatelizace prvotních projevů konfrontace
nebo ne-respektu pedagoga žáky;
 ztráta pocitu dobrého místa ve škole ze strany učitele a/nebo žáka
(např. cítí se odmítán, vylučován apod.);
 příliš osobní vztahy učitele s žáky; šikanující chování ze strany
pedagoga vůči některému z žáků

 vnímavý učitel, který nevstupuje se žáky do konfliktu, se stará o to,
aby se v základní míře žáci ve škole cítili dobře;
 pohotově reaguje na agresivní narážky nebo výpady žáků či studentů;
 chrání si své hranice a nepřekračuje ani hranice ve vztahu k žákům;
 je konzistentní v nastavování a udržování pravidel

