
PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ 

Výchovný přístup rodičů k záškolákům  

Výchovný přístup se odvíjí od vlastní motivace záškoláctví.  

Základní klíčové postupy obecně platné jak z krátkodobého, tak i dlouhodobého hlediska:  

- motivovat dítě k návratu do školy, poskytnout mu maximální oporu a pomoc, nečekat 

pasivně na spontánní vyřešení situace,  

- odstranit příčiny možného záškoláctví ve spolupráci s učiteli a s odborníky,  

- tam, kde je v popředí záškoláctví strach a úzkost, zvyšovat u dítěte jeho odolnost vůči 

zátěži, ocenit dítě, pokud projeví snahu překážky překonat,  

- učit dítě žádoucím způsobům chování včetně asertivních reakcí, 

- zvažovat výchovné postupy a cíle ve vlastní rodině, zvyšovat citově stabilní atmosféru,  

- zamyslet se nad vlastním chováním, eliminovat v něm takové projevy, které může dítě i 

nevědomě napodobovat,  

- analyzovat s dítětem jeho nežádoucí chování a nacvičovat s ním správné reakce, 

- všímat si podezřelých signálů na straně dítěte, které mohou záškoláctví předcházet,  

- školní nároky přizpůsobovat možnostem dítěte (např. volit přiměřený typ studia),  

- obrátit se včas na odborníky se žádostí o radu, jak dítěti pomoci, pokud se školy bojí, v 

případě potřeby hledat specializovanou psychoterapeutickou péči a volit adekvátní 

terapeutické postupy.  

Zásady řešení záškoláctví  

- Důsledně sledovat absenci žáků a postupovat podle školního řádu. 

- Čím dříve se záškoláctví odhalí, tím lépe pro dítě, je dobré být u rizikových dětí ve spojení 

s rodiči, u starších dětí konzultovat s rodiči i omluvenky od lékaře.  

- Snažit se vysledovat, zda pro opakující se omluvenky není typická určitá pravidelnost 

(určité dny, hodiny, určitý vyučovací předmět apod.).  

- Spojit se při snaze odhalit příčiny s rodiči a psychologem. 

- Je-li zjevnou příčinou záškoláctví pro dítě neúnosná školní situace, nestačí říct „toho se bát 

nemusíš“, ale je potřeba navodit změnu, vytvořit plán pro dlouhodobé opatření, aby se 

situace zakrátko neopakovala.  



- Rozmáhá-li se ve škole záškoláctví ve velkém, je třeba spolupracovat s pedagogicko-

psychologickou poradnou nebo se středisky výchovné péče.  

- Všímat si třídního kolektivu jako skupiny, sledovat jaké postavení má problémový žák.  

- Je-li podezření, že dítě má strach a bojí se svěřit nám (i rodičům), je na místě předat je do 

péče nezávislé osobě např. psychologovi.  

- Pomáhat dítěti k bezbolestnému návratu do třídy. 

- K vyřešenému případu se již nevracet a nedávat najevo nedůvěru.  

- Domluvit se s rodiči na úzkém kontaktu, aby bylo případné další záškoláctví odhaleno v co 

nejkratší době.  

- Neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného 

poradce. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou 

nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka nebo 

zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru. 

- Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolá ředitel školy výchovnou komisi. 

Zákonní zástupci jsou pozváni na jednání výchovné komise doporučeným dopisem. O 

průběhu a závěrech se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast 

nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená.  

- V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle 

bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu.  

- V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní 

zástupci postiženi pro přestupek, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání 

školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření 

spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. 

Právní předpisy ve vztahu k záškoláctví 

Zákon č.200/1990 Sb. o přestupcích – přestupku se dopustí ten, kdo zanedbává povinnou 

školní docházku. 

Metodický pokyn k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a při 

prevenci a postihu záškoláctví. 

Školský zákon  

Zákon č. 561/2004 Sb. – školní docházka je v ČR ze zákona povinná po dobu devíti roků. 

http://www.e-law.cz/zakony/200_90.txt


Zákon č. 561/2004 Sb. § 22, ods.3 – zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby dítě řádně 

docházelo do školy.  

Zákon č. 561/2004 Sb. – žáci a studenti jsou povinni docházet do školy a řádně se vzdělávat. 

Zákon č. 561/2004 Sb. – zákonní zástupci u nezletilých žáků jsou povinni dokládat důvody 

nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.  

Vyjdeme-li z analýzy příčin záškoláctví, je pro dosažení minimalizace tohoto sociálně 

patologického jevu kromě podpory rodičovské zodpovědnosti nutné a vhodné apelovat i na 

pedagogické pracovníky a zástupce školy. Především jde o zahrnutí problematiky záškoláctví 

do Minimálního preventivního programu. V rámci takového programu by měla být např. 

posílena role výchovného poradenství na školách v oblasti prevence poruch chování, vedení 

průběžné evidenci o jejich výskytu nebo intenzivnější řešení už první náznaků záškoláctví 

formou kontaktu třídního učitele s rodiči. Jako důležitý prvek prevence záškoláctví se ukazuje 

i rozvíjení mimoškolní činnosti a zaměření pozornosti na ty ročníky, kde je výskyt záškoláctví 

markantní. 

 

 


