
Š dotazník 
 

Dievčatá a chlapci, 

 v poslednom období sa v bežnom živote, v škole i v mimoškolskom prostredí častejšie  stretávame s javom,  zvaným 

šikanovanie. Sú jednotlivci, ktorí z rôznych dôvodov ubližujú svojim spolužiakom, psychicky, prípadne fyzicky napádajú 

a týrajú mladších a slabších. Keďže sa obyčajne vyhrážajú, aby sa nikomu nič neprezradilo, majú spravidla možnosť pod 

hrozbou ubližovať a vymáhať rôzne veci a „služby“ človeka ponižujúce. 

 Tento dotazník slúži na to, aby sme zistili, či sa vo Vašej škole  tiež vyskytujú spolužiaci, ktorí Vám uvedeným 

spôsobom znepríjemňujú pobyt v škole, pri odbornom výcviku alebo v školskom internáte. 

Predložené otázky si pozorne prečítajte, zakrúžkujte alebo podčiarknite odpoveď, ktorú považujete za pravdivú. 

Podpisovať sa nemusíte, Vaše meno sa nikto nedozvie. 

 

1. Identifikačné údaje: 

Pohlavie: muž, žena 

Škola, trieda, vých. skup.:  

 

2. Stretol/a som sa s tým, že niekto vyvíja nátlak na slabších spolužiakov: 

    a) áno 

    b) nie 

 

3. Aké situácie to boli: 

     a) výsmech, kruté prezývky 

     b) vyhrážanie, pokrikovanie, slovné urážky 

     c) postrkovanie, zastrašovanie 

     d) telesné napadnutie, bitka 

     e) svojvoľné požičiavanie predmetov, oblečenia 

     f) vymáhanie jedla, predmetov, peňazí 

     g) vykonávanie „nezmyselných“  príkazov 

     h) iné 

 

4. Kde si sa najčastejšie stretol so šikanovaním: 

     a) v škole počas hodiny 

     b) v škole počas prestávky 

     c) v škole pred vyučovaním, po vyučovaní 

     d) počas odborného výcviku 

     e) na ulici v prítomnosti spolužiakov 

     f) na internáte 

     g) inde 

 

5. Koho si o šikanovaní informoval/a: 

     a) spolužiakov 

     b) učiteľov 

     c) rodičov, príbuzných 

     d) nepovedal/a som to nikomu 

     e) iného 

 

6. Ja som na tejto škole: 

     a) nebol šikanovaný  

     b) bol šikanovaný / už sa to neopakuje/ 

     c) som šikanovaný  

 

7. Ako potrestať tých, ktorí šikanujú: 

     a) vylúčením zo školy 

     b) bola im znížená známka zo správania 

     c) boli verejne potrestaní pred celou školou 

     d) boli trestne stíhaní príslušníkmi polície 

     e) neboli potrestaní 

 

 8. Ako by si pomohol šikanovanému spolužiakovi: 

     a) bránil ho, pomohol spolužiakovi v núdzi 

     b) dal najavo nesúhlas s názormi, konaním útočníka 

     c) vyhýbal sa spoločnosti takého človeka 

     d) mal odvahu oznámiť šikanovanie dospelému, ktorému dôveruje, 

     e) iné 
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