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Jak poznáte, že je Vaše dítě šikanováno:  

- poničené věci  
- modřiny, škrábance 
- časté změny nálad 
- zhoršení prospěchu 
- neomluvená absence 
- nesoustředěnost dítěte 

 
Co můžete jako rodiče dělat: 

- poskytnout oporu 
- navštívit školu 
- oslovit další organizace 

 

 
 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY  
PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANY 
 
Šikanu řešte se zástupci školy, při 
neúspěchu se můžete obrátit: 
 
ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY 
DĚTÍ  
 jeho posláním je ochrana dětí dle 

zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-
právní ochraně dětí. Pracovníci orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí mají ze 
zákona povinnost jednat v zájmu dítěte 
a chránit jej před nepříznivými  
a nebezpečnými vlivy.  

 
adresa: ul. Jungmannova 968/75, Kuřim  
tel: 541 422 376 
e-mail: sojkova@radnice.kurim.cz 
web: www.kurim.cz 
 
POLICIE ČR 
 má chránit bezpečnost osob a majetku, 

veřejný pořádek a předcházet trestné 
činnosti. Při podezření, že je naplněna 
skutková podstata trestného činu nebo 
přestupku, lze tento orgán oslovit 
s žádostí o pomoc. 

 
adresa: Svatopluka Čecha 967, Kuřim  
tel.: 974 626 710 
e-mail: bo.oop.kurim.podatelna@pcr.cz 
web: www.policie.cz 
 
 
 

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ 
BRNO-VENKOV 
 plní roli veřejné žaloby v trestním řízení 

a plní další úkoly plynoucí z trestního 
řádu, tedy např. vykonává dozor nad 
dodržováním předpisů v přípravném 
řízení. Trestní oznámení lze adresovat 
nejen Policii ČR, ale také státnímu 
zastupitelství. 

 
adresa: Polní 994/41, 639 00 Brno 
tel.: 546 561 101 
e-mail: posta@osz.brnv.justice.cz 
 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE  
 zajišťuje inspekční a kontrolní činnost 

formou šetření ve školách. Vykonává 
kontrolu dodržování právních předpisů a 
hodnotí podmínky, průběh a výsledky 
vzdělávání. Provedení inspekce může 
iniciovat každý občan. 

  
adresa: Křížová 22, 603 00 Brno  
tel.: 543 541 283 
e-mail: csi.b@csicr.cz  
web: www.csicr.cz 
 
OBEC, KRAJ – ZŘIZOVATEL ŠKOLY 
 zřizují a zrušují školy, přičemž rozhodují 

i o přijetí opatření uvedených  
ve výsledcích České školní inspekce. 
Také jmenují a odvolávají ředitele školy.  

 
 
 
 

http://www.kurim.cz/
http://www.policie.cz/
http://www.csicr.cz/


Můžete se s žádostí o pomoc obrátit 
také na následující organizace: 
 
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ 
PORADNA BRNO 
 poskytuje odborné psychologické  

a speciálně pedagogické služby dětem 
a mládeži. Nabízí pomoc při řešení 
výukových a výchovných problémů,  
a v oblasti prevence rizikového chování. 
Pracují s třídními kolektivy, mapují  
i vztahy mezi žáky. Poskytují 
poradenství a intervence při řešení 
šikany. 

 
adresa: Sládkova 45, 613 00 Brno  
tel.: 548 526 802 
e-mail: sladkova@pppbrno.cz 
web: www.poradenskecentrum.cz 
 
SPOLEČNOST PODANÉ RUCE, o.p.s. 
 nabízejí intervenční programy zaměřené 

na řešení šikany ve třídách.  
 
adresa: Hapalova 22, 621 00 Brno  
tel.: 549 211 278 
e-mail: prevence@podaneruce.cz 
web: www.podaneruce.cz 
 
RATOLEST BRNO, o. s. 
 působí na děti a mladistvé v oblasti 

prevence drog, šikany a kriminality. Učí 
je, jak smysluplně trávit volný čas. 
Rodiče mohou využít poradnu každé 
pondělí od 15:00 do 17:00. 

 
 

adresa: třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno  
tel.: 739 661 113 
e-mail: pp@ratolest.cz 
web: www.ratolest.cz 
 
PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA 
 vykonává dohled nad pachateli 

trestných činů, kontroluje výkon 
alternativních trestů. Působí na 
obviněného, aby vedl řádný život,  
a vykonává činnosti směřující 
k urovnání konfliktního stavu mezi 
obviněným a poškozeným. Poskytuje 
komplexní pomoc a podporu obětem 
trestných činů.  

 
adresa: Moravské nám. č. 132/2, Brno  
tel.: 546 592 213, 546 592 122 
e-mail: pmsbrno@pms.justice.cz 
web: www.pmscr.cz  
 
DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ, 
STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A 
ŠKOLNÍ JÍDELNA 
 
Ambulantní pracoviště        
 preventivní zařízení, poskytující 

preventivní služby dětem (dospívajícím) 
a jejich rodinám při řešení výchovných 
problémů.  
Zaměřuje se na děti (dospívající) ve 
věku od 15 do 18 let. Ambulantní 
pracoviště poskytuje poradenské služby 
a informační služby pro děti a jejich 
rodiče, pro školská zařízení. 
 

 

adresa: Veslařská 246, 637 00 Brno 
tel.: 725 549 807, (542 518 539) 
e-mail: kontakt@dum-brno.cz 
web: www.dum-brno.cz 
 
Středisko výchovné péče (odloučené 
pracoviště) 
 preventivní zařízení, které nabízí 

komplexní pomoc dětem a rodičům  
potýkajícím se s výchovnými 
problémy. 

  
adresa: Veslařská 252, 637 00 Brno 
tel.: 543 216 685, 722 952 499 
e-mail: svpbrno@svpbrno.cz 
web: www.svpbrno.cz 
 

Po zjištění šikany ve třídě je žádoucí 
pracovat s celým kolektivem. Vhodné je 
na děti preventivně působit a 
poskytnout jim naplnění volného času. 
Vybraná opatření, která může škola a 
další organizace přijmout: 

 
- domluva třídním učitelem  
- převedení žáka do jiné třídy 
- poskytnutí odborné pomoci 

pedagogicko-psychologické poradny 
- ambulantní nebo pobytové umístění 

agresora do Střediska výchovné péče 
- návrh OSPOD k zahájení řízení  

o výchovném opatření 
- zapojení třídy do intervenčního 

programu, nebo agresora do 
resocializačního programu 

- poradenství a podpora rodičů a oběti  
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