
 1 

Základná škola Postupimská 37, 040 22 Košice 
 

Postup v prípade zistenia násilia, šikanovania alebo agresívneho správania voči 
komukoľvek. 

 
V prípade, že v priestoroch budovy počas školského vyučovania a na školských 

akciách uvedených v čl. 2, bod 2.2 sa zistí prípad násila, agresie alebo šikanovania, je každý 
pedagogický i nepedagogický zamestnanec povinný postupovať nasledovne: 
 

1. Zamestnanec, ktorý zistí násile, agresiu alebo šikanovanie informuje o tejto 
skutočnosti triedneho učiteľa agresora a obete (predtým si zistí meno a priezvisko 
žiakov a triedu, ktorú navštevujú), výchovného poradcu a člena vedenia školy.  

 
2. Triedni učitelia si na vyšetrenie prizvú daných žiakov (individuálne, nikdy nie obeť a 

agresora spoločne!), zamestnanca školy, ktorý skutočnosť ohlásil a výchovného 
poradcu (pri zachovaní dôvernosti). 

 
O danom vyšetrení spíšu triedni učitelia zápis (viď. Šablóna: Správa o udalosti 
„Šikanovanie, násilie alebo agresia“), pričom tento odovzdajú v jednom vyhotovení: 
a) zákonnému zástupcovi obete a agresora 
b) výchovnému poradcovi 
c) koordinátorovi prevencie 
d) jeden exemplár vložia do osobného spisu žiaka 
 
V zápise popíšu skutočnosť, vyjadrenie agresora a obete a navrhnú opatrenia na 
riešenie. 

 
3. Triedni učitelia agresora a obete v spolupráci s výchovným poradcom, koordinátorom 

prevencie násila a šikanovania si pozvú na pohovor rodičov, resp. Zákonných 
zástupcv týchto žiakov (nie v jednom termíne, oddelene!). Aj o tomto stretnutí spíšu 
zápis (pri zachovaní dôvernosti). K pohovoru prizvú aj člena vedenia školy. 

4. Po písomnom uzavretí celého prípadu, zvážení návrhov na opatrenia, vyjadrení 
agresora a obete, rodičov resp. zákonných zástupcov týchto žiakov riaditeľ školy 
rozhodne o ďalšom postupe v súlade so školským poriadkom školy, pracovným 
poriadkom školy, resp. Zákonom č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon1 a Zákonom         
č. 372/ 1990 Z.z. – Zákon SR o priestupkoch.2   

5. Nakoľko násilie, agresia a šikanovanie sú závažným negatívnym spoločenským 
javom, celý prípad vyšetrenia šikanovania sa bude realizovať pri zachovaní 
dôvernosti až do vyriešenia daného prípadu. Týmto postupom nie je dotknutá 
informačná povinnosť školy. 

6. V prípade, že negatívny jav zistí žiak školy, je povinný okamžite o tejto skutočnosti 
informovať svojho triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora prevencie 
násilia a šikanovania, v ich neprítomnosti člena vedenia školy. 

                                                
1 Zákon č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon: k trestným činom patria: a) ohováranie, b) nebezpečné 
vyhrážanie,   c) ublíženie na zdraví, d) obmedzovanie osobnej slobody, e) nátlak, f) vydieranie, g) lúpež,           
h) hrubý nátlak, i) krádež, j) poškodzovanie cudzej veci, j) neoprávnené užívanie cudzej veci  
2 Zákon č. 372/ 1990 Z.z. – Zákon SR o priestupkoch: a) priestupky proti občianskemu spolunažívaniu,        
b) priestupky proti majetku. 


