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Šikana? Vše je o rodičích, zaznělo
v diskusi na sociálních sítích
Šikana na jihlavské základní škole rozvířila velkou diskusi mezi lidmi.
O šikaně spolužačky na ZŠ T. G. Masaryka psaly na konci dubna Jihlavské listy. Šikanu tam řešila
policie, agresorky dostaly snížené známky z chování a odborníci ze Střediska výchovné péče pracovali s celou třídou. Případ byl probrán jak s žáky, tak s rodiči na rodičovské schůzce.
Článek vyvolal na sociálních sítích řadu reakcí.
Helena například napsala: Tak je potřeba dětičky
laskavě poprosit, aby to už nedělaly, žé? Bůh chraň
na ně položit ruku. A taky je nechat být, hlavně když
neotravují...
Jiná paní Helena reagovala: To je ta dnešní
„VÝCHOVA“ rodičů, kteří mají na háku, jak se jejich
dítě chová a měli asi tu stejnou výchovu co dávají svým dětem! Klíč na krk a celý den o ně nezájem!
Potřebovali by asi pořádný výprask a hlavně výchovu, to od malička.
Lucie: Je strašný co se děje… vše jen a jen výchovou. Spratci, co by potřebovali zlískat pr.el ...místo
toho jim rodiče domlouvaji… americká móda.
Pan Vojtěch se zeptal, co je na tom amerického.
Paní Lucie si myslí, že „ta volná výchova“.
Lidé se v dalších reakcích rozpovídali, jak je šikana i na jiných školách včetně jiných měst. Mnozí
litovali, že tam na školách kamery nemají, jako na
Z. Š. Masaryka, díky kterým šikanu odhalili.
Veronika: Škoda, že v Brtnici kamery nejsou.
Zažila jsem, že tatínek řekl třídní učitelce, že jim má
dát na pr.el. Pak nemají být učitelé v háji, když po
nich rodiče chtějí, aby vychovávali jejich děti.
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Sylva: Za nás to ale fungovalo, vzpomínám si do
dneška, jak mi paní učitelka v Brtnici řekla, potkala
jsem tvoji mamku a mám dovoleno ti jednu lisknout,
tak bacha… Sjela jsem po židli dolů a ani nedutala rodiče se na vesnici s učitelkami znali a my z toho
měly respekt ale vím, jak jste to myslela, bohužel doba
je jinde... Vše je o rodičích.
Paní Martina se však vůči některým reakcím
ohradila: To si zde v diskuzi vážně většina myslí, že
dětem chybí pořádný výprask? Jakože stylem: Zmlátím tě za to, že ty někoho mlátíš, abys to nedělal?
Hmm, zajímavé - ale podle mě to o tom tedy není.
Rodiče, kteří musí své děti tlouct, si tím řeší pouze
vlastní frustraci a neschopnost řešit situaci jinak.
Lucie: Ono je rozdíl, jestli dítěti dát po čuni, když

něco vyvede a nebo týrat. Mám taky děti, ale když
něco provedou, nebo si to zaslouží, tak jim prostě na
pr.el dám. Nepotřebuji, aby mi jednou přerostly přes
hlavu.
Jitka: Snížená známka z chování je hodně malé
potrestání, takto se dětem ukazuje, že pokud něco
takového udělají, mají jenom horší známku z chování, takže se šikanovat může dál. Je to hrozný!
Bijalik: Smutné, že se to děje mezi dětmi, ale
bohužel některým šikanatorům to zůstane i do dospělosti.
Emilie: Já bych to viděla, že je problém ve všech
rodičích. Nikdo doma neučí, že se má jeho dítě
zastat dítěte, které je obětí šikany. Doma se přestalo
mluvit s dětmi o tom, že existuje i respekt k ostatním. Mnoho rodičů si myslí, že když budeš mít ostré
lokty tak si k tobě nikdo nic nedovolí. Ale mělo by se
taky vysvětlit, že mít ostré lokty, neznamená ubližovat druhým. Ono si zvětšovat sebevědomí na základě toho, že budu ubližovat druhým, není správné.
Ovšem zase co děti vidí ve společnosti… U každého
komentáře se lidi urážejí, nadávají, vysmívají apod.
A děti vidí, jak se chovají dospělí, tudíž je to normální. Nejdříve by měli dospělí být příkladem pro
děti a nejen rodiče.
Paní Emilie to velmi pěkně vyjádřila. Následná diskuse, že TZŠ T. G. Masaryka není jedinou
školou, kde se šikana objevila, už nic nevyřešila. Zvláště, když třeba paní Veronika napsala o
jiné škole, že se tam případy zametají pod koberec. „Znám pár případů…,“ napsala doslova. Pak
nezbývá, než jí dodat odvahu, aby případy nahlásila.
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