
  

Naše škola se zapojila do projektu „Nenech to být“. 

Snažíme se neustále zlepšovat bezpečné klima v celé naší škole a přejeme si, aby problémů k řešení bylo co 

nejméně. Žáci i rodiče mohou kdykoli přijít za vedením školy, členy školního poradenského pracoviště i 

učiteli. Chápeme však, že pro někoho může být cesta přes mobilní aplikaci schůdnější, i proto jsme se do 

systému zapojili. 

“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na 

školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přináší efektivní způsob 

odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku.  

Projekt „Nenech to být" je nový nástroj k odhalování šikany ve školách, který funguje na principu 

schránek důvěry, ale v elektronickém prostředí prostřednictvím webu nebo mobilních aplikací. Projekt 

poskytuje možnost rychlého odhalení negativních vztahů ve školním prostředí a tím řešit či minimalizovat 

rizika se šikanou spojená. Žáci mají jedinečnou možnost, jak bez obav a efektivně nahlásit problémy 

v kolektivu. 

Projekt je v provozu od 26. března 2017 na webu www.nntb.cz 

 

Systém funguje jednoduše: student přes formulář na webových stránkách anonymně popíše šikanu nebo 

jiné problémy, které se u něj ve třídě dějí. Zprávu potom v e-mailu dostane pověřená osoba z řad pedagogů. 

Sami studenti či rodiče se do systému registrovat nemusí. Autoři chtějí projektem pomoci šikanu odhalovat 

hlavně přes tzv. mlčící většinu třídy. Tedy děti, které šikanu vidí, ale často se ji bojí nahlásit. 

 

Název školy, který se zadává do formuláře: Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak 

Projekt nepřináší jediné potřebné řešení, ale možnost, jak: 

 Předejít rozsáhlejším problémům v kolektivu. 

 Pomoci utiskovaným studentům (případně učitelům). 

 Dát možnost promluvit mlčící většině. 

 Nabídnout alternativu zapojení pro aktivní rodiče. 

 Omezit pravděpodobnost výskytu problémů plynoucích z šikany na škole. 

 Zlepšit atmosféru bez strachu. 

 Ukázat, že Vám není šikana lhostejná. 

https://www.nntb.cz/

