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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na záškoláctví jako rizikové chování ve školním prostředí.  

Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny obecné pojmy sou-

visející s danou problematikou, rozdělení záškoláctví, jeho příčiny a následky i přehled postupů ře-

šení a prevence záškoláctví. Praktická část je věnována výzkumu záškoláctví na základních školách 

na Rychnovsku, jestli se na těchto školách neomluvená absence vyskytuje, kdo ji řeší, podle jakých 

předpisů a pokynů se postupuje, a jaká jsou navržena opatření k zamezení záškoláctví. 

Cílem práce je ověření, zda existující metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

k prevence a postihu záškoláctví je dostačující a účinný.  

Kvantitativní výzkumné šetření je provedeno formou strukturovaného rozhovoru dle předem sta-

novené osnovy. Výzkumným vzorkem jsou výchovní poradci vybraných základních škol.   
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vence záškoláctví 

 

 

 

Abstract 

This bacholer thesis is focused on truancy as a hazardous behavior in school environment.  

It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains general concepts re-

lated to the issue, the classification of truancy, its causes and consequences, and the overview of 

solution procedures and truancy prevention. The practical part is dedicated to the research of tru-

ancy at elementary schools in the Rychnov region, whether these schools record the occurrence of 

absence without leave, who deals with that, according to which regulations and guidelines and 

what precautionary measures to prevent the issue are proposed.  

The aim of this work is to verify whether the existent methodological instruction of the Ministry of 

Education, Youth and Sports on prevention and sanctioning truancy is sufficient and effective.  

The quantitative research is carried out in the form of a structured interview in accordance with a 

predetermined structure. The research sample is educational advisors of selected elementary 

schools. 

 

Key words 

Socialization, Education, Compulsory education, Hazardous behavior, Truancy, Solving truancy, Tru-

ancy prevention  
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Úvod 

 

Záškoláctví je stále velmi závažným problémem ve školství. Jedná se o velmi nebezpečný jev, který 

s sebou přináší další závažné rizikové faktory. Vysoká míra dnešního záškoláctví je signálem, že je 

třeba tento fenomén mládeže řešit radikálně a účinněji než doposud. A to jak ze strany školy, tak  

i ze strany samotných rodičů, kteří by měli mít především zájem na vzdělání svých dětí. 
 

Z tohoto důvodu jsem si toto téma vybrala, neboť sama jsem rodičem, i když zatím ještě předško-

láka, ale zanedlouho z něho bude školák a dle jeho přístupu ke vzdělávání a dle dosaženého vzdělání 

se jednou budou odvíjet jeho možnosti ve společnosti, šance na trhu práce a jeho uplatnění v životě.  
 

V teoretické části se seznámíme s obecnými pojmy této oblasti, s platnými předpisy a zákony, které 

se vztahují k této problematice a podle kterých se postupuje při řešení záškoláctví. Představíme si 

jednotlivé instituce, které jsou kompetentní k řešení této problematiky a přiblížíme si průběh tako-

vého řízení. Jeho posloupnost od odhalení absence ve výuce po její postupné projednávání dle zá-

važnosti včetně postihů, které mohou být uloženy. 
 

V praktické části bude prostřednictvím rozhovorů s výchovnými poradci vybraných základních škol 

na Rychnovsku provedeno šetření, v jaké míře se na školách záškoláctví řeší, zda rodiče vědí  

o absenci svého dítěte, jaká opatření se používají k minimalizaci záškoláctví a zda jsou účinná. Další 

okruh rozhovorů bude zaměřen na způsob fungování jednotlivých zařízení, úřadů a ostatních účast-

níků, kteří se podílí na řešení záškoláctví a se kterými spolupracují při řešení absencí ve vyučování  

a zda vykonávají svoji agendu řádně a svědomitě a jestli jsou navržená opatření efektivní a dosta-

čující. 
 

V závěru práce budou vyhodnoceny jednotlivé odpovědi a na základě zjištěných dat bude navrženo 

účinnější opatření k minimalizaci záškoláctví úpravou stávajícího metodického pokynu pro řešení 

absencí ve výuce.          
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1 SOCIALIZACE 

Socializace, neboli zespolečenštění, je celoživotní proces, kdy se člověk stává společenským tvorem 

prostřednictvím utváření a formování osobnosti ve všech jejích směrech. Od osvojování si jazyka, 

norem chování, formování citů, utváření kompetencí, až po začlenění se do společnosti a aktivního 

společenského života.   

 

Sociálním chováním se rozumí způsob chování, kde se projevuje domácí výchova, ale i pozdější vý-

chova v dalších socializačních oblastech, kterými jsou škola, dětská společnost, jiné instituce. (Ma-

tějček, Klégrová, 2011, str. 92)  

 

Pedagogický slovník pojem socializace vysvětluje jako „celoživotní proces, v jehož průběhu si jedinec 

osvojuje specificky lidské formy chování a jednání, jazyk, poznatky, hodnoty, kulturu a začleňuje se 

tak do společnosti. Realizuje se hlavně sociálním učením, sociální komunikací a interakcí, i nátlakem. 

Socializace dítěte se obvykle člení do tří etap: 1. etapa, v níž se dítě identifikuje s matkou a nachází 

tak stabilitu vztahů ve společnosti; 2. etapa, v níž se dítě snaží osamostatnit, najít své místo v síti 

sociálních vztahů a v níž se vytváří základ vlastností jedince a jeho hodnot; 3. etapa, v níž se dítě 

začleňuje do širších sociálních vztahů a systému sociálních rolí, které již nejsou vymezeny pouze živo-

tem v rodině, ale vstupem dítěte do dalších sociálních skupin. Socializace se odehrává především  

v rodině, ve skupině vrstevníků a přátel, ve škole, prostřednictvím masmédií a práce. Socializace ve 

škole má přitom specifickou podobu. Žáci se musí přizpůsobovat podmínkám institucionalizované 

výchovy a vzdělání, naplánovanému kurikulu i požadavkům učitelů, což některým žákům přináší pro-

blémy a klade nároky na profesionalitu i lidské vlastnosti učitelů. Nedostatky v procesu socializace, 

ať již způsobené vrozenými dispozicemi nebo vlivem prostředí, se odrážejí v deviantním chování je-

dince, kterého je nutno pomocí výchovných a vzdělávacích programů, individuální péče, vězení, aj., 

včlenit zpět do společnosti“. (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, str. 216) 

 

Havlík s Koťou (2002, str. 44-45) popisují socializaci jako proces, který spojuje osobu se společností. 

Kdy se z „biologického tvora“ stává člověkem, osobou kulturní a sociální, jejíž chování je v souladu 

s uznávanými pravidly společnosti, ve které žije a směřuje ke společensky přijatým hodnotám a plní 

očekávání a role. Dále uvádí, že neúspěšná socializace je problémem jak pro daného jedince, tak 

 i pro společnost. Hlavní příčinou neúspěchu jsou především nevyhovující podmínky v podobě ne-

funkční či disfunkční rodiny, zvláště potom u zanedbaných nebo týraných dětí.    

 

I přesto, že každý jedinec má stanovený systém hodnot, podle kterého uvažuje a jedná, bývá tento 

systém u každé osoby odlišný. „Hodnotový systém je dlouhodobě utvářen vnějšími a vnitřními vlivy 

během více či méně složitého ontogenetického vývoje. Do individuální struktury hodnot se promítají 

zvláštnosti každého jedince dané jeho pohlavím, věkem, rodinným zázemím, dosaženým vzděláním, 

profesí atd.“  (Vacek, 2008, str. 102-103)  

 

Na socializaci jsou směřovány mnohé obsahy školní výuky jako: rodinná výchova, výchova k občan-

ství, sexuální výchova, historie, biologie. K podpoře socializace u dětí slouží ve škole třídnické ho-

diny, které mají za cíl rozvíjet sociální kompetence žáků – umění naslouchat, spolupracovat, 
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efektivně komunikovat, řešit problémy ve skupině, podávat tvůrčí zpětnou vazbu aj. (Ciklová, 2016, 

str. 176) 

 

Dle Vágnerové (2004, str. 61) je socializace dítěte variantou učení, kdy dítě nejen příslušné normy 

musí znát, ale musí i v souladu s nimi později jednat. Zprvu pod dohledem svých rodičů až do doby, 

kdy je samo schopné vystupovat žádoucím způsobem i bez něčí kontroly. Jako signál této kompe-

tence u dítěte je pocit viny v případě, kdy ví, že udělalo něco špatného a nežádoucího. K tomuto 

dosažení musí být dítě i dostatečně rozumově vyspělé, aby bylo schopné chápat zákonitosti a pod-

statu norem chování. Například se umět vzdát uspokojení, když je to v dané situaci nevhodné nebo 

zakázané.   

 

Socializaci dětí dělíme na primární – v rodině a sekundární – ve škole. Sekundární socializace pro-

bíhá ve škole prostřednictvím pravidelné školní výuky, kde se dítě učí mimo jiné i přizpůsobovat se 

neosobním nárokům a všeobecně platným společenským požadavkům. Tyto zkušenosti využije  

v dospělosti k dodržování zákonů, norem, dopravních předpisů, ale i k respektování zvyků, tradic  

a mravů společnosti, ve které žije, bez ohledu na jeho osobní přání a potřeby. (Jedlička, 2017, str. 

129) 

 

Velký vliv na dnešní socializaci dětí a mládeže má televize a média. Především televize je ze všech 

médií nejvíce sledována. Čas jí věnovaný je několikrát v průměru delší než čas věnovaný jiným mi-

moškolním aktivitám, jimž se děti a dospívající v naší společnosti dnes věnují. Fiktivní násilí a ne-

jasná hranice mezi tím, co se opravdu může stát a co pro větší účinnost nadsadili autoři pořadu, 

můžou mít škodlivé účinky na děti a mládež. V naší republice se již pár inovativních škol zabývá 

mediální výchovou dětí, kde je hlavním faktorem prevence škodlivých účinků televizního násilí. Jako 

vhodný způsob prevence by mohla být výroba televizních a rozhlasových pořadů přímo dětmi, kde 

by se děti přesvědčily, jak je možné stylizovat nebo filtrovat skutečné události za účelem zapůsobení 

na uživatele.  (Matoušek, Kroftová, 2003, str. 100, 102,104) 
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2 VÝCHOVA A JEJÍ HLAVNÍ ÚČASTNÍCI 

2.1 Výchova 

Výchova jedince se především odehrává v jeho rodině. Ta je nejdůležitějším činitelem výchovy. Mezi 

další výrazné činitele se řadí škola, vrstevníci jedince, volnočasové aktivity, ale i hromadné sdělovací 

prostředky. (Sobotková, 2014, str. 97) 

 

„Výchova tedy v žádném případě nespočívá v omezování, zákazech a trestných sankcích, dávajících 

pak některým aktivitám až příchuť zakázaného ovoce, ale především ve snaze dopomoci k vnitřní 

integritě osobnosti a posílení volních vlastností a tím i k vyspělému sebeuplatnění.“  (Čačka, 1994, 

str. 62) 

 

Od počátku je výchova zpětnovazebnou interakcí mezi mnoha jedinci, kteří se vzájemně ovlivňují, 

ale vpředu je vždy vztah rodičů a dětí. Potomek od rodičů přebírá první obraz světa, ke kterému se 

podvědomě celý život vrací a napodobuje ho. Pro rodiče je tedy výchova velkou zodpovědností. 

(Čačka, 2000, str. 208) 

 

Havlík a Koťa (2002, str. 15) poukazují, že vychovatelem je nejen určitý jedinec, ale i učitel, jako 

nositel určité společensky definované role, a dále jím jsou organizace a instituce (rodina, škola, obec 

atd.). Výchova má tedy vědomě plnit sociální funkce a prostředky výchovy proto mají mít společen-

skou povahu.   

 

Především výchova k hodnotám má svoji důležitost a patří do cílů základního vzdělávání. Bohužel 

je zatím stále jako vedlejší výsledek výuky obsahu jednotlivých předmětů, a ne jako vlastní téma.  

Úspěch při hodnotovém zaměření výchovy je odvislý na používání přitažlivých forem výchovně-

vzdělávací práce. Patří sem: 

✓ osobnostní a sociální výchova – vede žáky k tomu, aby si uvědomovali hodnotu pomoci  

a spolupráce, názorů, hodnotu různosti lidí, přístupů k řešení problémů, 

✓ výchova demokratického občana – vede žáky k utváření hodnot jako jsou svoboda, sprave-

dlnost, solidarita, odpovědnost, ohleduplnost, tolerance, ochota pomáhat slabším,   

✓ výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – vede žáky k pozitivnímu postoji 

k odlišnostem a rozmanitosti v kulturách, podporuje tradiční evropské hodnoty, 

✓ multikulturní výchova – vede žáky k zapojení při potírání diskriminace, rasismu, xenofobie, 

projevů intolerance, učí je vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení,  

✓ enviromentální výchova – vede žáky k utváření zdravého životního stylu, ke kladnému pří-

stupu k přírodě. (Vacek, 2008, str. 106-107) 

 

Další důležitou částí výchovy je výchova charakteru. V našich školách se prozatím příliš nedaří roz-

víjet charakter žáků, a proto je třeba hledat způsoby, jak na tuto stránku žáka co nejúčinněji působit. 

Prostřednictvím celého učitelského sboru i celé školy. Úspěšná aplikace výchovy charakteru by měla 

být prioritou v působení na stránku osobnosti vychovávaných. (Vacek, 2008, str. 111) 
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Krowatschek s Domschem (2007, str. 36-39, 85) uvádí i špatné styly výchovy. Jedná se o ty, které 

jsou spojené se strachem, buď rodičů nebo dětí. Jedním z nich je tzv. přehnaná péče. Rodiče, kteří 

prosazují tento způsob výchovy chtějí své dítě „chovat jako v bavlnce“. Jak můžou, se vším a všude 

mu pomáhají, někdy zcela úplně zbytečně, a tím vším přebírají jeho zodpovědnost. To vše ze strachu 

o dítě. To není vedeno k samostatnosti, ba naopak jeho pocity jsou, že nic samo nezvládne. Další 

styl výchovy s negativními dopady na dítě mají příliš kritičtí a nároční rodiče. Ve výchově se nadmíru 

soustředí na chyby svých dětí. Zcela obráceně se zajímají hlavně o to, co jejich dítě ještě neumí, 

místo toho, co už umí a ještě dobře. Důvodem je snaha pomoci dítěti se zlepšit a jejich strach o jeho 

budoucnost. I výchova založená na strachu z nízkého výkonu dítěte není správná. Zejména v po-

sledních letech je cílem rodičů, aby dítě absolvovalo střední školu nebo gymnázium. Na těchto ško-

lách jsou kladeny vysoké nároky na výkon a dítě se dostává pod velký tlak, protože není schopno 

naplnit očekávání rodičů, kteří stále mluví o vysokých výkonech a dobrých známkách. Neustále se 

snaží dítě nabádat k větší aktivitě i pod pohrůžkami trestů, které vidí jako nutnost. Své jednání po-

kládají za správné, protože své dítě milují a nechtějí, aby se vydalo špatným směrem. Postupem 

času dochází k velké únavě a četnému přetížení dítěte, což může vyvrcholit trvalým stresem a vyús-

tit až v úzkosti a strach ze školy, především zkoušení. 

 

I výchova, která je založena na opakovaném, z počátku neodůvodněném trestání, necitlivém zachá-

zení a urážejícím ponižování, není správná, neboť vede později k projevům agresivity u jedince  

a někdy až počínajícího šikanování.  (Jedlička, 2017, str. 163) 

 

Matějček a Klégrová (2001, str. 48,49) mají názor na výchovné styly srovnatelný. Poukazují, že příliš 

striktní výchova bez možnosti diskuse ovlivní dítě tím směrem, že dítě bude uzavřené, nešťastné  

a bude mít nízké sebevědomí.  U příliš shovívavých a ústupných rodičů si dítě dělá, co chce, a může 

se z něj stát až agresor. Rodiče dětí, které mají neustále nějaké požadavky, můžou ve snaze získání 

kontroly nad dítětem přistoupit k hrubostem, což má naprosto přesný opačný efekt. Vyšlo najevo, 

že v rodinách, kde se vyskytují agresivní nebo delikventní děti, rodiče nedokážou poskytnout svému 

dítěti dostatečný dozor, nezvládnou jasně a důsledně nastavit pravidla a cíle, nedokážou vyjádřit 

nesouhlas s nevhodným chováním dítěte, vyhýbají se rozhovorům na důležitá témata, v krizových 

situacích nedokážou potlačit emotivní postoj a nezvládají prosadit pravidla výchovy. Ve vypjatých 

situacích ohledně disciplíny mají tito rodiče sklon velmi křičet a příliš kritizovat. 

 

Trendem poslední doby jsou rodiny, které prosazují tzv. volnou výchovu u svých dětí. Bohužel se 

tato výchova blíží spíše servisu pro dítě než k jeho výchově. Dále se zvýšilo i množství rodin, které 

nemají zájem nebo nejsou schopné zajímat se o své dítě, o jeho problémy a omlouvají svůj přístup 

nedostatkem času. Bohužel nevhodná výchova může značně ovlivnit vývoj osobnosti dítěte, což se 

může časem projevit až osobnostními poruchami. Chování dnešních dětí je zejména důsledkem 

dnešní rodinné a celospolečenské výchovy. Je tedy vcelku nesmyslné si na toto chování stěžovat. 

(Svoboda, Jochmannová, 2015, str. 86, 95,122) 

 

Jedlička (2017, str. 27) poukazuje na skutečnost, že pro dítě a dospívajícího je důležité sledovat ve 

svém okolí tak zvaný pozitivní vzor. Jde především o pozorování známých postav, v jejichž prostředí 

dítě žije, jak se svým osobitým způsobem vyrovnávají se životními událostmi a zvládají nejrůznější 
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obtížné životní situace. To, jaký vliv má konkrétní zkušenost jedince a bohatost různých variant mo-

delů chování na postup a způsob řešení problémů, stresů a náhlých změn.   

 

2.2 Rodina – rodiče, dítě 

Práva a povinnosti rodiny byly dříve stanoveny zákonem č. 94/1963 Sb. Zákon o rodině. Tento zákon 

je v současnosti nahrazen zákonem č. 89/2012 Občanský zákoník, který zákon o rodině zahrnul.   

 

Pojem „rodina“ nelze přesně a jasně definovat. Na rodinu se shlíží z více úhlů pohledu, máme-li však 

vymezit pojem rodina z pohledu sociologie, dala by se označit jako skupina jedinců vzájemně spja-

tých pokrevními svazky. (Sobotková, 2014, str. 96) 

 

Havlík a Koťa (2002, str. 67-68) označují rodinu za společensky schválenou formu soužití lidí, která 

je primární skupinou, ve které se formuje osobnost jedince od jeho narození a v níž prožívá všechny 

fáze svého života. Rodíme se a vyrůstáme v rodině orientační nebo-li výchozí, později zakládáme 

rodinu reprodukční, ve které přebíráme rodičovské role. Nejvýrazněji nás ovlivňuje rodina nukle-

ární, dvougenerační jádro rodiče a děti. Dále je to rodina širší, soužití více generací pod jednou 

střechou, která se v poslední době zachovává především na vesnicích. Rodina je tedy základním 

faktorem demografického vývoje, sociální, ekonomické i kulturní struktury, což vyzdvihuje rodinu 

nejen jako skupinu, ale i jako instituci. Zabezpečuje nejzákladnější funkce: biologické a reprodukční, 

emocionální s tvorbou domova, ekonomické, socializační a výchovné. Poznatky o životní úrovni ro-

din, kulturní úrovni jejích členů, možnostech osobního a profesního růstu členů, problémech či de-

viacích rodin nebo rozpadu rodin vypovídají i o poměrech ve společnosti, ve které rodina žije. Pro 

jednice by měla být místem bezpečí a jistoty, zkušeností a podnětů potřebných pro vstup do spo-

lečnosti. To vše klade na rodinu obrovské nároky. 

 

I Mertin s Krejčovou (2013, str. 23-26,38,48) popisují rodinu jako základní socializační prostředí, 

které má podstatný vliv na všechny oblasti vývoje dítěte. Zásadní zodpovědnost je rodičům za dítě 

dána tím, že jsou jeho tvůrci a dále zákony. Rodiče na dítě působí nepřetržitě výchovně od jeho na-

rození. Mají nejintenzivnější vliv, největší pravomoci a zároveň i nejdelší dobu na jeho výchovu. 

Oproti jiným institucím. U mladších dětí až do puberty je přítomnost rodičů klíčová a neexistuje 

žádný ospravedlnitelný důvod pro delší nepřítomnost rodičů při jejich výchově. Mimo důvodů vy-

nucených obvyklými okolnostmi (zaměstnání) nebo nepředvídatelnými okolnostmi (pobyt v nemoc-

nici, ve vězení). Rozvoj dítěte bez permanentní přítomnosti a intenzivního působení rodiny není 

považován za nejlepší a nejvýhodnější. Existuje posloupnost významných úkonů pro každé období 

dítěte, které je žádoucí řádně splnit, aby bylo možné pokračovat v přiměřeném rozvoji a přiměře-

ném tempu k dospělosti. Mnohdy je třeba překonat i různé překážky a ohrožující podmínky, které 

zasahují a znesnadňují výchovu dítěte – chudoba, bídné materiální podmínky, rozpad rodiny, rodič 

samoživitel, duševní onemocnění rodičů, závislosti rodičů atd. Může jít i o kombinace okolností, 

které sami o sobě nehrají příliš velkou roli ve výchově. Rozdíly mezi rodinami jsou částečně dány 

odlišnostmi pohledů na život, na výchovu a na názory na dítě. Je třeba velmi pečlivě a opatrně hod-

notit rodinnou jinakost. Rodiče nejsou odborníci na výchovu, ale mají k dispozici letité zkušenosti  
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s výchovou dítěte a mají k dispozici i mnohem větší a bohatší výběr včetně možností použití nejrůz-

nějších odměn a trestů, než mají a než mohou například učitelé. To ovšem neznamená, že rodiče 

mají pouze jednu jedinou roli vychovatele vůči svému dítěti. Zároveň jsou i situace, kdy je rodič 

partnerem, utěšitelem, důvěrníkem nebo může být i podřízeným. Povinnosti rodičů byli dříve za-

kotvené v zákoně o rodině, dnes jsou obsažené v občanském zákoníku a platí všeobecně.     

 

Pedagogický slovník uvádí daleko rozsáhlejší definici rodiny: „Nejstarší společenská instituce. Plní 

socializační, ekonomické, sexuálně-regulační, reprodukční a další funkce. Vytváří určité emocionální 

klima, formuje interpersonální vztahy, hodnoty a postoje, základy etiky a životního stylu. Z hlediska 

sociologického je formou začlenění jedince do sociální struktury. Nejběžnějším modelem rodiny je 

tzv. nukleární rodina, kterou tvoří nejbližší příbuzní, tj. oba rodiče a děti. V posledních desetiletích se 

model rodiny, který je historicky flexibilní, významně proměňuje. Zvyšuje se variabilita rodinných 

typů, zahrnujících nejen rodinu vlastní a úplnou, ale také rodinu neúplnou, nevlastní a náhradní. 

Současné pojetí tenduje k chápání rodiny jako sociální skupiny nebo společenství, žijícího ve vlastním 

prostoru – domově, uspokojující potřeby, poskytující péči a základní jistoty dětem. Rodina spolu se 

školou plní významné výchovné funkce, které lze chápat jako komplementární“. (Průcha, Valterová, 

Mareš, 2003, str. 202) 

 

Svoboda a Jochmannová (2015, str. 34,36) popisují rodinu jako „dynamický interakční proces gene-

ticky vázaných jedinců“, neboť se stále mění, především v oblasti vztahů. Každá rodina má svůj je-

dinečný specifický rodinný rytmus, podle kterého se dá předpovědět nálada jednotlivých jejích 

členů. Dále má každá rodina stanovena svá pravidla, stereotypy, zlozvyky, rituály.  

 

Rodina dle Vágnerové (2000, str. 20) vychovává, rozvíjí psychické funkce dítěte i celou jeho osob-

nost a zprostředkovává sociokulturní zkušenost pro ni specifickým způsobem. Rodinná výchova je 

ale do určité míry ovlivněna i dědičností.  

 

Čačka (1994, str. 52-53) uvádí, že rodina je primární skupinou, kterou si nevybíráme a jejíž rodinná 

atmosféra a vztahy uvnitř jsou pro každého jedince prvotním a nejzávažnějším sociálním prostře-

dím, které ho záměrně i nezáměrně ovlivňuje a formuje od nejranějšího období vývoje. Dalším 

aspektem, který působí na vývoj jedince, jsou postoje a hodnoty, které vlastní rodina uznává. Na-

příklad ke vzdělání, k chování k ostatním lidem, k práci, k materiálním potřebám, ke kulturním hod-

notám.  

 

Matoušek s Kroftovou (2003, str. 37) také uvádí, že rodina je hlavním aktérem ve výchově dítěte. 

Mimo to ještě upozorňují, že selháním a neplněním svých funkcí rodina nabízí dítěti možnost krimi-

nálního chování.  

 

Dle Čačky (2000, str. 160-162) se na první místo rodiny staví především poskytování bezpečí a citové 

opory všem jejím členům, především nejvíce dětem, které sami ještě nezvládají problémy a stresy. 

V rodině by měla panovat atmosféra, která nabízí dítěti pocit bezpečí, štěstí, klidu, pohody a po-

moci. Samotná láska ovšem nestačí ke zdravému duševnímu růstu dítěte, to si musí v rodině osvojit 

i zdravý vztah k autoritě, kdy největší váhu má jednotná a společná výchova rodičů. Každý z rodičů 
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má nezastupitelnou roli. Matka je jádrem citové opory, otec přináší výraznější oporu dětské samo-

statnosti.  

 

Fischer a Škoda (2009, str. 140) popisují rodinu jako nejdůležitější sociální skupinu, v níž jedinec žije 

a jejímž prostřednictvím dochází k uspokojování jeho fyzických, psychických a sociálních potřeb. 

Zároveň je rodina zdrojem zkušeností a vzorců chování a skýtá zázemí potřebné k seberealizaci ve 

společnosti. Ovlivňuje chování členů rodiny prostřednictvím specifické soustavy hodnot, kterou 

preferuje, a na jejím základě probíhá interakce jejích členů s okolím. To vše utváří osobnost jedince 

v průběhu jeho vývoje a jeho budoucích společenských rolí a identity obecně. Poruchy rodičovské 

role mají vliv na vznik rizikového chování dítěte.    

  

Matoušek, Pazlarová (2010, str. 18) představují jako dostatečně dobré rodičovství takový výkon ro-

dičů, který dětem zabezpečuje dostačující podmínky pro jejich vývoj, tzn. že rodič naplňuje základní 

potřeby dítěte a neohrožuje ho. Oproti tomu uvádí dva druhy nepříznivého vlivu na děti v rodině. 

Jsou to zanedbávání významných potřeb dítěte a ubližování dítěti.   

 

Rodiče jsou pro dítě vzorem hodnotové orientace a jsou opěrným bodem při řešení krizových situ-

ací. Oproti tomu třeba vliv vrstevnických vztahů se zvyšuje hlavně během běžného každodenního 

života. (Sobotková, 2014, str. 98)  

 

I Vágnerová (2005, str. 26-27, 148) posuzuje rodinu jako nejdůležitější sociální prostředí, díky níž 

dítě přijímá základní sociální znalosti. Jakákoliv následující sociální skupina, ke které se dítě přikloní, 

musí navázat na základy, které dítěti dala právě rodina. Oproti škole je rodina pro dítě nejdůležitěj-

ším pramenem získávání hodnot a norem, protože je dítěti emočně nejblíže. Pokud se však nároky 

rodiny od nároků školy liší, zpravidla rodina nad školou vítězí. I hodnota školního prospěchu je ur-

čována rodiči. Ti stanoví, jaké známky a průměr jejich dítěte je pro ně akceptovatelný a co už je pod 

jejich možnosti tolerance. Oproti nárokům školy, která má nároky na studium žáků stále stejné. To 

samé platí i pro chování dítěte. Požadavky rodičů mohou být více, ale i méně tolerantní než nároky 

školy. Rodiče mají oproti škole vůči dítěti rozdílná očekávání a jinou výši tolerance. Rozdílný názor 

rodičů proti názoru učitele může také být obrannou reakcí rodičů nebo může sloužit k zapírání pro-

blému dítěte či na jeho obranu před negativním hodnocením. Zároveň může být postoj školy  

i rodičů ovlivněn chováním dítěte, které se ve škole a doma chová rozdílně. 

 

Existují velké rozdíly ve způsobech, jak se jednotlivé rodiny chovají ke svým dětem a jak s nimi za-

cházejí. Dle jednotlivých stylů rodičovské výchovy a péče o dítě přiřazuje Fontana (1997, str. 24,40) 

popis chování rodičů ke svému dítěti i chování dítěte, které je přístupem a stylem výchovy svých 

rodičů ovlivněno.    

Styl autoritativní – rodiče – pečují o své dítě, mají k němu vřelý vztah, projevují zájem o jeho názory 

a city, ale vyžadují, aby chování dítěte bylo rozumné, příslušné úrovni jeho věku a dle jeho schop-

ností. Svá rozhodnutí rodiče dětem odůvodní.  Dítě – spolupracuje s rodiči, v kolektivu je přátelské, 

spokojené, úspěšné, prosazující své názory a postoje a usilující o co nejlepší výkon.  

Styl autoritářský – rodiče – prosazují moc, úctu k autoritě, poslušnost, vyžadují tradici a tvrdou práci, 

dítě ovládají bez oboustranné komunikace, mají absolutní nároky. Dítě – má sklon k sociální izolaci, 
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postrádá nenucenost, přirozenost, dívky bývají závislé, chlapci mívají sklon k agresivitě vůči vrstev-

níkům.  

Styl shovívavý – rodiče – mají velmi nízké požadavky na dítě, přijímají dítě takové, jaké je. Dítě – má 

pozitivní emoce, ale je nezralé, nemá dostačující odpovědnost, má sklon k agresivitě, neumí ovládat 

impulsivní chování a nedokáže se spolehnout samo na sebe.  

Styl zanedbávající – rodiče – z důvodu svých mnohačetných činností nemají čas na výchovu dítěte 

a ani zájem o jeho záliby, city nebo názory, komunikaci s dítětem se vyhýbají. Dítě – nezvládá své 

city ani impulsy, je náladové, nedokáže se soustředit, školní výuka nemá příčku v žebříčku jeho hod-

not, a tak chodí za školu, kde často spadne do drogové závislosti.  

Dobře fungující rodiče se projevují tím, že dítěti nabízejí pomoc, třeba při psaní domácích úkolů 

nebo přípravě na vyučování, znají dobře učitele svého dítěte, komunikují a radí se s ním, a dále 

podporují práci školy a ztotožňují se s jejími kritérii a hodnotami.  

 

Podobně je na tom i Sharry (2006, str. 83,88,101-104), který jak autoritářský způsob výchovy, tak 

liberální, považuje za nesprávné způsoby výchovy s výraznými zápory pro dítě. U autoritářství rodiče 

rozkazují a nařizují, jsou přísní a neustále s dospívajícím bojují. Díky tomu vyvolávají  

u dítěte neustálé vzpoury, které mají za následek různá tajemství, protože se dítě přestane svěřovat 

se svými problémy. Liberální rodiče se naopak snaží konfliktům všemožně vyhýbat, v případě vyhro-

cení problému se stáhnou a nepůsobí na dítě výchovně, aby se mu nepletli do života. Výsledkem je 

u dítěte pocit, že o něho nemají rodiče zájem, případně že je nemají rádi. Což daleko více svádí  

k problematickému, nebezpečnému chování.  Oproti tomu děti, které rodiče podporují a zastávají 

aktivní roli, se pravděpodobně stanou úspěšnými dospělými s pozitivním přístupem k životu. Je pro-

kázáno, že děti, jejichž rodiče s nimi otevřeně hovoří o různých tématech, mají daleko nižší procento 

zájmu experimentování s různými lákadly, jako jsou například drogy. I přesto, že dospívající potře-

bují soukromí a svůj prostor, je třeba, aby rodiče znali běžné věci z jejich života, jako rozvrh hodin 

ve škole, jména kamarádů, oblíbená jídla apod. Tím dávají dětem najevo, že o ně mají zájem a zá-

roveň získávají příležitost pozitivně na ně působit v případě nutnosti, protože jim budou děti věřit. 

Rodičovství Sharry (2006, str. 101-102) dělí na dvě skupiny – srážející a podporující. Srážející rodi-

čovství potomka spíše srazí, než podpoří, i když jeho záměrem jsou ty nejlepší úmysly. Do této sku-

piny patří přehnaně pečující rodič, kritický rodič, příliš mírný rodič. Podporující rodičovství má za cíl 

povzbuzování dětí, předávání části zodpovědnosti za provoz domácnosti na dítě, směřování dítěte 

k samostatnému rozhodování nebo poučení z důsledků a jiné. 

 

Ve výchově dítěte jsou především matky velmi tolerantní vůči svým dětem. Je běžné, že matky dětí, 

které jsou ve škole neúspěšné, hodnotí učitele dětí jako nechápajícího, neochotného, který se dítěti 

dostatečně nevěnuje a nedává dítěti potřebnou pozornost. Obviňují učitele, že dítě zbytečně sha-

zuje před ostatními žáky a mají pocit, že se učitelé obrátili proti nim a neoprávněně je odsuzují atd. 

Nepříjemná sdělení chápou jako kritiku celé rodiny, protože se s dítětem ztotožňují a jeho úspěch 

považují i za svůj k uspokojení jejich rodičovské seberealizace. Špatné zprávy prožívají jako silnou 

frustraci a mohou se bránit zkreslením nepříjemné zprávy nebo ji úplně popřou. (Vágnerová, 2005, 

str. 27) 
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Krowatschek a Domsch (2007, str. 50) jsou toho názoru, že když chtějí rodiče svému dítěti skutečně 

pomoci, měli by se především snažit vžít do jeho situace. Děti musí cítit, že rodiče jsou jeho spojenci 

a ne kritici, musí vědět, že se na ně může spolehnout. Teprve potom jsou děti připravené bojovat 

se svým strachem. Rodiče by si měli dítěte víc všímat, měli by brát vážně jeho pocity, podporovat 

ho. Protože teprve tehdy, když zjistí, jaké má jejich potomek starosti, můžou spolu hledat řešení.   

 

Pro dítě je rodina vždy jeho první sociální skupinou a většinou zároveň zůstává i nejdůležitější sku-

pinou po celou dobu dětství. Hned za rodinou je na další pozici škola, učitelé v ní a okruh vrstevníků 

a kamarádů, se kterými se dítě setkává. Z těchto skupin si dítě postupně přebírá vzorce sociálního 

chování. Liší-li se výrazně tyto vzorce jednotlivých skupin od sebe, dochází k obtížím a konfliktům, 

které v dítěti vyvolávají zmatek a odpor. Výsledkem potom může být konflikt mezi domovem a ško-

lou, který může bránit dítěti k dalším postupům v učení a výchově a v jeho rozvoji. Mezi další nega-

tivní vlivy, které zásadně ovlivňují nebo dokonce brání v rozvoji dítěte, můžeme uvést nedostačující 

rodinné zázemí vzhledem k potřebám dítěte. Chybějící klid na učení, nedostatek prostoru pro vy-

pracování domácích úloh a celkově sociální prostředí, které nepovažuje vzdělání za důležité, je  

v rozporu s cíli a hodnotovými soustavami školy. (Fontana, 1997, str. 21,36)   

 

Aby mohlo dítě dále postoupit ve společenském vývoji a přijmout postoje, hodnoty a strategie, 

které jsou pro jeho život zásadní, musí se vymanit z výhradní vázanosti na rodinu. Musí se naučit 

poznávat a bránit se nebezpečím, která by je mohla ve společnosti ohrozit. Jedním z těchto nebez-

pečí jsou v dospívání nevhodné party. Domov musí být dítěti ale vždy jeho pevným zázemím, kam 

se může vrátit a načerpat novou sílu na cestu do společnosti. (Matějček, 1994, str. 70) 

 

2.3 Škola 

V dnešní společnosti mají rodiče sklony přenášet na školské instituce mnoho závazků a povinností, 

se kterými se nechtějí zabývat a ztrácet s nimi svůj čas. Škola však nemůže přebírat funkce a úkoly 

rodičů, neboť jich má sama ve svých kompetencích dost.  

 

Zajisté není škola pouze místem výuky. Je i místem společenského života dětí. (Matějček, 1994, str. 

63)  

 

Definice školy dle pedagogického slovníku zní: „Společenská instituce, jejíž tradiční funkcí je posky-

tovat vzdělání žákům příslušných věkových skupin v organizovaných formách podle určitých vzdělá-

vacích programů. Pojetí a funkce školy se mění se změnami společenských potřeb. Stala se místem 

socializace žáků, podporujícím jejich osobnostní a sociální rozvoj a připravujícím je na život osobní, 

pracovní a občanský. Postupně ztratila monopol na vzdělávání, stále více se otevírá životní realitě  

a sbližuje se s neformálním vzděláváním a informálním vzděláváním. Ačkoliv je instituce školy a její 

role v současné společnosti často kritizována kvůli údajnému konzervatismu, nebo je dokonce zcela 
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odmítána v koncepcích radikální descholarizace1, přetrvává a je schopna se postupně zdokonalovat, 

zejména uplatňováním nových technologií ve vzdělávání“. (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, str. 

238) 

 

Při nástupu do školy se děti musí přizpůsobit novinkám v podobě návalu nových povinnosti, stano-

veného režimu dne, ale i zcela odlišné společenské situaci, neboť se s nástupem do školy vymaňují 

z úzkého kruhu rodiny. Tuto adaptaci může pozitivně ovlivnit vliv rodiny v předškolním období dí-

těte. Škola by měla směřovat k dalšímu rozvoji dítěte zvyšováním poznatků a všestrannou kultivací 

osobnosti žáků. (Čačka, 2000, str. 170)  

 

Od společnosti je škola pověřena předáváním vědomostí, poznatků, dovedností, které jsou po-

třebné a užitečné pro život. Zároveň společnost od školy očekává, že bude realizovat její pověření. 

Rodina zase očekává, že bude škola naplňovat její očekávání a představy. Nesmíme však očekávat, 

že dokáže vhodnou výchovou napravit vše, co je ve společnosti stále nedokonalé, nerozvinuté nebo 

zaostalé. (Havlík, Koťa, 2002, str. 137) 

 

Škola i nadále zůstává nenahraditelná. „Složka systematického vzdělávání, na kterém je založen celý 

společenský řád a integrace konkrétního jedince do určité společenské vrstvy, se nedá obejít“ (Svo-

boda, Jochmannová, 2015, str. 120). Škola nenaplňuje pouze cíl vzdělávací, ale i výchovný, kde sta-

novuje pravidla pro všechny žáky stejné, a tím dostává každý jedinec možnost začlenit se do celku, 

i přes jeho různé individuality. Školní prostředí reprezentuje značný díl životního prostoru žáka, za-

hrnuje velmi rozmanité stimuly, které na žáka působí a které zároveň dotváří jeho hodnoty a po-

stoje. (Svoboda, Jochmannová, 2015, str. 120, 150) 

 

Vacek (2008, str. 103-104) upozorňuje, že jedním z nejdůležitějších záměrů výchovně vzdělávacích 

soustav je seznámit dospívající generaci s hodnotovým systémem společnosti a osvojení si hodnot. 

Zejména v oblasti výchovy se dnešní odborníci shodují, že je ve výchovném procesu zapotřebí sys-

tematicky, a hlavně účinně a včas, spoluutvářet hodnotový systém dětí a mládeže. Je třeba znát, 

které hodnoty chceme mladým generacím předávat. Dnes, v demokratické společnosti, se přede-

vším staví na tzv. tradičních, obecně lidských hodnotách, na kterých je založen vývoj lidské civilizace, 

dále se k nim řadí principy krásy, respektu a tolerance, dobra, solidarity vůči slabším a znevýhodně-

ným, rovnosti, svobody myšlení a jednání, práva na důstojný život a jeho ochranu atd. Tyto principy 

jsou převáděny do kvalit či vlastností jedince, které lze postupně rozvíjet v procesu vzdělávání  

a výchovy. Nejčastěji sem patří respekt, tolerance, čestnost, odpovědnost, soucit, laskavost, spo-

lehlivost, spravedlnost, odvaha. Oproti tradičním předmětům by předměty výuky, ve kterých by se 

zkoumaly, analyzovaly a rozvíjely právě tyto hodnoty, rozhodně žáky více upoutaly a přímý způsob 

rozvoje hodnot u žáků by byl pro život přínosnější a účinnější.  

 

Oproti tomu Sobotková (2014, str. 102) označuje školu místem učení, které označuje jako její hlavní 

cíl a smysl. Osvojování dovedností a získávání vědomostí. Za nejvýznamnějšími faktory, které ve 

 

 

 
1 Názor, že vzdělávání může být zajištěno bez instituce školy. (Průcha, Valterová, Mareš, 2003, str. 40) 
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škole dítě ovlivňují označuje hlavně učitele, ale i klima školy a klima samotné třídy i vrstevnické 

skupiny.  

 

Matoušek s Kroftovou (2003, str. 38,65,67) vidí školu v poslední době jako jediné prostředí, které 

je schopné zaručit přiměřené a zároveň i zčásti vědecké působení na dítě, které je v souladu se 

zájmy společnosti. V době, kdy slábne vliv některých rodin na děti a naproti tomu sílí vliv médií  

a vrstevnických skupin. Rodina i společnost kladou mnoho požadavků na školu, které je velmi ná-

ročné spojit se zájmy společnosti, školy a rodiny. Je více než jasné, že dnešní očekávání od školy jsou 

daleko větší, než je vůbec reálné. Zatímco škola má brát ohled na postoje rodičů a potřeby dítěte, 

rodiny spolupráci se školou odmítají. Nejsou-li děti dostatečně motivované pro učení, mají snahu 

se vyhýbat nárokům školy všemožnými formami podvádění učitelů až záškoláctvím. 

 

Motivace je jedním ze základních předpokladů úspěšnosti žáka. Odvíjí se od skutečnosti, zda má pro 

dítě a jeho rodiče dobrý prospěch nějakou hodnotu. Mezi silnou motivaci dítěte rozhodně nepatří 

potřeba získávat nové znalosti a poznatky nebo učit se novým dovednostem. Pro dítě je jednou  

z nejsilnějších motivací potřeba uspokojit a nezklamat. Dosáhnout výkonu, kdy nebude považováno 

za hloupé a neschopné, ale naopak bude oceněno nebo jeho výsledky budou odpovídat očekávání 

rodičů. (Vágnerová, Klégrová, 2008, str. 419)   

 

Úroveň naučeného podléhá hodnocení pomocí stupnice pěti známek o jejich jasném významu. 

Dobrý výkon je hodnocen kladně, špatný pozitivně. Dobré známky jsou výrazem úspěšnosti žáka  

a na dítě působí motivačně. Podporují jeho snahu a úsilí, neboť děti potřebují uspokojení a po-

vznést sebevědomí. (Vágnerová, 2005, str. 33)    

 

Škola je v době studia dítěte významným spolupracovníkem rodiny. Učitelé sice mají obdobné úkoly 

jako rodiče, ale jejich možnosti výchovně ovlivňovat děti a řešit výchovné problémy jsou mnohem 

omezenější. Na základních charakteristikách slušného chování ve škole se vcelku všichni shodneme. 

Rozhodně sem patří chování, které je na jedné straně dané společenskými zvyklostmi pro schopnost 

soužití ve společnosti, kde mezi úplné základy bezpochyby patří to, že prosíme, děkujeme, zdravíme 

apod. A na druhé straně jde o chování, které vede žáky k maximálním vzdělávacím výsledkům  

a které je nerušené a bezpečné. Ve školní edukaci je nutné brát v úvahu především charakteristiku 

dítěte. Jeho zdravotní stav, dosaženou vývojovou úroveň, vlastnosti nervové soustavy, ale i vliv 

ostatních činitelů v rodině, jako například vzdělání rodičů, socioekonomické podmínky rodiny, 

osobní charakteristiky rodičů nebo patologii rodičů aj. Důležitou roli mají i podmínky ve škole. Učitel 

– jeho lidská kvalita, odbornost, kvalifikace. Dále efektivní využití času v hodinách výuky, materiální 

podmínky ve škole, kvalita výuky, počet a složení žáků ve třídě a další. Je tedy v zájmu všech – školy, 

rodičů i dítěte, které si to samozřejmě ještě neuvědomuje, aby dítě navštěvovalo školu pravidelně 

bez absencí, co nejvíce plnilo zadané povinnosti a aby ve třídě bylo vhodné klima pro učení, disci-

plínu a bezpečnost. (Mertin, Krejčová, 2013, str. 16-17,19)  

 

K poslání školy patří i nasměrování žáka k jeho přechodnému zkáznění, jeho sebezapření, ke zvlád-

nutí překonání únavy a odložení momentálních tužeb, vše za účelem proměny z živelného, 
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lenošivého, požitkářského žáka na zralejšího jedince se žádoucími změnami v chování, myšlení  

a cítění. (Jedlička, 2011, str. 16) 

 

Chceme-li však naučit ve škole žáky dobrému chování, musí se k nim přistupovat s respektem. To 

znamená s vážností a úctou, kterou jim dáváme najevo formou, jakou jim sdělujeme informace, 

požadavky a postoje. Pokud učitel vyžaduje na žácích dobré chování, slušnost, kázeň, musí to být 

především on, kdo tak musí jednat a působit. (Ciklová, 2016, str. 177) 

 

„Dosáhnout toho, aby se děti každý den na školu těšily a považovaly ji za zajímavé místo naplněné 

příjemnou atmosférou přátelských mezilidských vztahů, kde mají děti pocity seberealizace, bezpečí, 

jistoty a radosti z poznání, soužití, spolupráce a vlastního úspěchu, je ideálem, k němuž není snadné 

se přibližovat. Proč se však o to stále nepokoušet?“ (Lazarová, 1998, str. 41) 

 

2.4 Učitel 

Naplnění profese pedagoga není vůbec myslitelné bez dobrého vztahu k dětem. Jeho lidská vyspě-

lost, zaujetí, kvalita výchovné a vzdělávací práce se obvykle odrazí v akceleraci ohleduplnosti, chá-

pavosti a zralosti žáků. (Čačka, 2000, str. 175)    

 

Učitel je považován za nositele kultury a vzdělanosti. Jeho největšími přednostmi by měly být přede-

vším komunikační schopnosti a dovednosti, neboť obsahem povolání učitele je vyučování a výchova 

dětí a mládeže. To znamená v rámci svých pracovních úkolů radit, poučovat, usměrňovat a udělovat 

pokyny. Jasně, srozumitelně a přijatelnou formou. (Lazarová, 1998, str. 47-48) 

 

Schopnosti učitelů jsou, stejně jako u jiných profesí, různé. Na jejich základě existují učitelé vynika-

jící, oblíbení, průměrní a špatní. Se všemi těmito skupinami se děti v průběhu svého života setkávají 

a tito učitelé je ve velké míře ovlivňují. Pokud rodiče mají pocit, že se učitel nechová správně k jejich 

dítěti a jeho chování dítě ovlivňuje, měli by zasáhnout a s učitelem si přinejmenším popovídat. 

(Krowatschek, Domsch, 2007, str. 41)    

 

Aby učitel mohl být pro své žáky vzorem, jeho prvotním zájmem by mělo být získat informace  

o zvycích a stereotypech v rodinách žáků. Znalost rodinných poměrů umožňuje pedagogovi pocho-

pit chování žáka a dává mu šanci být žákovi vzorem a oporou v případě, že mu toto v domově chybí. 

(Svoboda, Jochmannová, 2015, str. 37)  

 

Pedagog by měl umět porozumět jednotlivým žákům, ale i celé třídě, jako skupině. Patří k význam-

ným osobám v životě žáků. Ty upřednostňují především učitele, který dokáže a umí pomoc, jak  

s učením, tak zároveň i s jinými starostmi a problémy. (Sobotková, 2014, str. 102) 

 

Učitel ale musí počítat s tím, že každé dítě je jiné. Některé je přizpůsobivější, jiné je ve stejném věku 

ztuhlejší. Sám, jako odborník na vedení dítěte, který má klíčovou úlohu při výchově ve škole, musí 

mít osvojené základy při zvládání výchovných problémů a měl by zvládat pomoci dítěti  



 19 

s přizpůsobením se ve škole. Prostřednictvím své autority, komunikativních a sociálních dovedností. 

V žádném případě by neměl používat výsměch, sarkasmus, útočit na žákovy vlastnosti či odmítnout 

pomoc v případě nesnází. Stále se hledají charakteristiky kvalitního učitele. Ale obecný ideál učitele 

neexistuje, protože pro každého je ideál trochu jiný. (Mertin, Krejčová, 2013, str. 26-27,31-32) 

 

Dle Jedličky (2011, str. 13,16) mají v poslední době pedagogové vysokou dávku volnosti, ale zá-

roveň i vysokou dávku zodpovědnosti, především proto, aby co nejvíce porozuměli vývojovým po-

třebám žáků a podporovali rozvoj jejich osobnostního potenciálu a vytvořili u žáků kladný vztah ke 

vzdělávání. Z těchto důvodů se učitelé neustále snaží zefektivňovat výukové metody, účinné vý-

chovné přístupy a vhodné pomůcky, aby žáky motivovali a udrželi co nejvíc jejich pozornost tak, aby 

s nimi spolupracovali, byli samostatní, tvořiví, měli pocity solidarity s druhými, měli smysl pro spolu-

práci, ochotu k toleranci a vzájemné úctě.  Největších výchovných úspěchů dosahují ti učitelé, kteří 

jsou nejen odborníky ve svém oboru, ale kteří jsou pravdiví a jsou žákům příkladem. Ne z důvodu 

autority nebo neomylnosti.  

 

Fontana (1997, str. 317) uvádí, že do funkce učitele patří mimo jiné i pomáhat dětem, a to přede-

vším v problémových situacích, jako jsou například osobní problémy nebo rozhodnutí o dalším ži-

votě a jiné. Nejdříve však musí u dítěte vzbudit důvěru a sympatie. Teprve potom se dítě dokáže 

svěřit, najde odvahu si promluvit a důvěřuje odpovědím a názorům učitele na daný problém. To 

jsou pro dítě nejdůležitější kvality, které vyhledává u učitele, oproti jeho znalosti poradenských 

praktik.   

 

Dle Čačky (1994, str. 64) by žákův zájem měl učitel podporovat vlastním zaujetím a dovedností, 

způsobem vedení výuky a využitím praktických poznatků. Proto je v zájmu a povinností každého 

učitele i vychovatele, aby na sobě neustále pracoval.  

 

Je tedy důležité, aby učitel porozuměl potřebám dětí ve své třídě. Teprve poté jim může pomáhat 

zvládat a vyrovnávat se s problémy doma, v rodině. Nesmí však zapomínat na to, že děti se stydí za 

problémy nebo nechtějí zradit rodiče a nejsou ochotny přiznat, že mají potíže v rodině. Mezi hlavní 

úkoly učitele patří i chápat ty problémy dětí, které jsou v rozporu s hodnotami školy. Měl by dětem 

vysvětlit a ukázat, že v zájmu školy není pouze ohodnocení jejich výkonu dle výukových kritérií, ale 

naučit je i zvládat nároky a překážky života a rozšířit jejich pozitivních možnosti vzhledem k per-

spektivám do jejich dalšího života, jako je volba povolání. (Fontana, 1997, str. 36,40) 

 

Po letech učení má učitel sestavenou i svoji typologii rodičů, která je odvislá od jejich dominance, 

aktivity, zájmu, otevřenosti, intelektu, agresivity či úzkosti. Každý učitel je neustále pod tlakem růz-

ných stereotypů, a proto by měl dbát na neustálý seberozvoj, a to právě především v komunikaci, 

neboť bezkonfliktní komunikace je předpokladem k otevřené a efektivní spolupráci jak s žákem, tak 

i s jeho rodiči.  (Lazarová, 1998, str. 47-48)  

 

I hodnocení dětí se postupem času mění ve stereotyp odolný ke změně. Učitel si postupem času 

třídu rozdělí na přijatelné a problémové děti a s tímto označením dále pracuje a seznamuje i další 
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učitele, kteří si ani nedají práci udělat si svůj vlastní názor, protože nemají důvod názor kolegy zpo-

chybňovat a odmítat. (Vágnerová, 2004, str. 6)   

 

Projevy žáků mají jejich učitelé tendenci vysvětlovat příčinnými souvislostmi, názorným příkladem 

je popis žáka, jehož špatné známky jsou výsledkem jeho lenosti. Tento sklon, vše vysvětlovat jed-

noduše předem daným způsobem, je označován jako kauzální atribuce a jeho hlavním problémem 

je, že si pedagog neuvědomuje, že jde o jeho zcela subjektivní názor. Ba naopak je přesvědčen  

o pravdivosti svých tvrzení. (Vágnerová, 2005, str. 19)   

 

Ve své praxi se pedagog neustále setkává s různými dětmi. Některé velmi dobře pracují a je s nimi 

bezproblémová spolupráce. Ale jsou i děti, které se nechtějí učit, nerespektují školní řád, nedodržují 

školní normy a požadavky. U učitele je třeba počítat s rizikem práce s problémovými dětmi, i to je 

součást pedagogické profese. Od dospívajícího musí učitel oproti dospělému očekávat menší sebe-

ovládání i schopnost chápat a respektovat běžné normy, odmítání autority učitele. Zvláště problé-

mové děti představují pro učitele každodenní zátěž, neboť je s nimi každý den v kontaktu, vnímá je 

a poté hodnotí dle stereotypního žebříčku posuzování žáků, který si sám postupem času sestavil. 

Hlavními body bývá postoj žáka ke školní práci, jeho školní výkony, chování dle předem daných 

kritérií, ale i povrchní charakteristika žáka. Zde je Vágnerová stejného názoru, že se učitelé u tohoto 

profilování žáka dopouští poměrně často kauzální atribuce, kterou vysvětluje jako tendenci objas-

ňovat jednoduše jakékoli jednání žáka již předem stanoveným postupem. Toto jednání je velmi 

špatné, a ještě větším problémem je, že nikdo z učitelů si to neuvědomuje. Dle těchto ukazatelů  

a na základě svých profesních zkušeností i osobnostních vlastností, potom učitel určuje, který žák 

je problémový a zařadí jej do předem daných kategorií. Toto hodnocení a postoj učitele k danému 

žákovi se těžko mění a bývá odolné ke změně a tím se stává stereotypem. Jedná se o labeling – 

značkování žáků. (Vágnerová, 2005, str. 17-18) 

 

Především ředitel školy by měl dohlédnout na to, aby učitelé v jeho škole byli trpěliví, osobnostně 

vyrovnaní, nebyli náladoví a příliš prestižní vzdělavatelé, protože nevhodným přístupem mohou 

způsobit dlouhodobé škody dítěti ve vztahu ke škole, učení, důvěře v dospělé a úctě k sobě samému. 

(Jedlička, 2011, str. 117) 
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3 POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA V ČESKÉ REPUB-

LICE 

V České republice je povinná školní docházka závazná ze zákona č. 561/2004 Sb. – Zákon o před-

školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání s účinností od 1. 1. 2005. Na 

jeho základě jsou rodiče povinni svým dětem zajistit pravidelnou návštěvu školy. Zároveň jsou  

v tomto zákoně stanoveny práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí  

a nezletilých žáků, které brání záškoláctví. K povinné školní docházce se vztahují následující para-

grafy tohoto zákona: 

✓ Z § 22 Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků pouze tyto 

body:   

1. Žáci a studenti jsou povinni 

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, 

b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení  

k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu 

s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. 

3. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni 

a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy a školského zařízení, 

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, 

c) informovat školu nebo školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 

obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání, 

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem. 

✓ Z § 36 Plnění povinností školní docházky pouze tyto body: 

1. Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního 

roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku. 

4. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době 

od 1. dubna od 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní do-

cházku. 
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4 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 

Jedná se především o chování dětí a dospívajících, které se vymyká běžnému chování jedinců. Nej-

častěji se tedy vyskytuje ve škole a je poměrně častým jevem ve společnosti. Dá se ovlivnit prevencí 

a léčbou. 

 

Problematika nevhodného, delikventního a deviantního chování ve škole i mimo ni nebo sociálně-

patologického chování žáků a studentů je v současné době označováno jedním společným pojmem 

rizikové chování. (Bendl, Hanušová, Linková, 2016, str. 16)  

 

V předchozích letech jsme se mohli ještě setkat s dalším označením pro rizikové chování, jako ma-

ladaptivní nebo problémové chování, poruchy chování, asociální chování. Ve všech případech se 

jedná o chování, které se vymyká normám dané společnosti a porušuje stanovená společenská pra-

vidla. Normy a pravidla, které jsou součástí nejen celé společnosti, ale jsou i součástí života člověka. 

Podle nich se stanovují způsoby a vzorce chování skupin i jednotlivců jako přiměřené, chtěné, při-

jatelné a žádoucí nebo naopak. Bez nich by vládl ve společnosti zmatek a chaos. (Fischer, Škoda, 

2009, str. 19) 

 

„V každém sociálním prostředí existuje proto nepsaný toleranční limit. Ten je proměnlivý v čase 

 a z hlediska aktuální úrovně sociokulturního poznání konkrétní společnosti. Různé skupiny, jednot-

livé společenské subkultury i jednotlivci se liší svými vzorci chování, které do uvedeného limitu tole-

rance zapadají. Toleranční limit bychom mohli vymezit jako míru variability snášenlivosti k chování 

a dodržování norem druhými jednotlivci“ (Fischer, Škoda, 2009, str. 15). Tyto normy se mohou lišit 

mezi jednotlivými kulturami a subkulturami, protože to, co může být u jedné skupiny považováno 

za normální, může u jiné být považováno za deviantní a abnormální jev. (Fischer, Škoda, 2009, str. 

15,20) 

 

Vágnerová s Klégrovou (2008, str. 464) uvádí, že poruchy chování jsou definovány jako konání dí-

těte, které není schopné nebo ochotné respektovat a dodržovat stanovená pravidla, a přitom brát 

ohledy na ostatní kolem sebe.  „Při hodnocení nepřiměřenosti jednotlivých projevů chování je třeba 

vzít v úvahu, zda je dítě schopné pochopit podstatu určité normy chování a zda, s ohledem na dosa-

žený stupeň vývoje, dokáže své jednání dostatečně ovládat. Problémové chování lze vymezit jako 

rozdíl mezi reálným a žádoucím jednáním. Jde o míru odlišnosti chování od normy, která je sociokul-

turně specifická. To znamená, že nejen samotná pravidla, ale i tolerance k určitým projevům, mohou 

být v závislosti na společenské příslušnosti rozdílné“ (Vágnerová, Klégrová, 2008, str. 464). 

  

Sobotková (2014, str. 39-41) označuje rizikové chování za takové chování, které ohrožuje život  

a zdraví jedince. Toto chování je především pojmem ve vývojové a sociální psychologii, kde je široce 

zkoumáno a výsledkem jsou různé teorie a koncepty, ve kterých je snaha objasnit podstatu, jejíž 

příčina může být biologická, sociální nebo psychologická. Nebo jejich kombinace. Dle Sobotkové má 

rizikové chování mnoho forem a podob a v současnosti patří mezi nejrozšířenější následující:    
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✓ rizikové chování na internetu – otevírání nezabezpečené elektronické pošty a reagování na 

ni, kopírování a stahování, kontakt s cizí osobou, mnoho stráveného času na internetu, ote-

vírání nevhodných nebo nelegálních stránek, 

✓ rizikové chování v dopravě – řízení pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, přecenění 

vlastních schopností, neznalost dopravních předpisů, 

✓ rizikové sexuální chování – promiskuita, náhodné známosti, předčasný pohlavní styk, pro-

stituce, styk bez ochrany, předčasné těhotenství, rozvoj sexuální deviace, 

✓ extrémně rizikové sporty, hazardní aktivity – aktivity, při nichž dochází k vědomému ha-

zardu se životem nebo k reálnému riziku smrti, jako jsou například buildering - lezení po 

výškových budovách bez lana, boildering – lezení bez lana, ježdění mezi vagony vlaku nebo 

metra, přeskakování po střechách z objektu na objekt.  

 

Právě hodnocení dítěte jako problémového bývá často spojeno s hodnocením jeho rodiny, které je 

odvislé od ochoty či neochoty rodičů ke spolupráci a od nesoučinnosti se školou při řešení problé-

mového chování dítěte ve škole.  Nedostatek spolupráce rodičů je výsledkem nesouhlasu s názorem 

učitele a školy na problémové chování dítěte a vede k pasivnímu přístupu rodičů při řešení celé 

situace, respektive k neřešení. Naopak aktivní přístup rodičů k řešení celé situace je na základě zcela 

odlišného názoru oproti škole a učiteli, čímž dochází k neustálým konfliktům, které brání v řešení 

stavu chování dítěte. (Vágnerová, 2004, str. 11) 

 

Poruchami chování se dnes rozumí takové chování, které by bylo hodnoceno jako přestupek a po-

trestáno. Jde tedy o vážnější odchylky od společenských norem, jako jsou záškoláctví, toulání, lhaní, 

útěky z domova, čachrování s věcmi, krádeže, vloupání. (Matějček, Klégrová, 2011, str. 299) 

 

Mertin s Krejčovou (2031, str. 34-36,57) uvádí, že problémy s chováním u dítěte mají vždy jednu 

nebo častěji více příčin, které je třeba správně rozpoznat a snažit se jim porozumět. Je třeba dbát 

na to, aby se při výkladu příčin problémů nepoužívala pouze obecná hodnotící fráze, protože v nich 

nelze najít reálný klíč k řešení problému.  Oblast problémového chování je široká a má různorodé 

projevy, které se liší v původu a příčinách vzniku, v motivacích a možnostech ovlivnění. Primárním 

zájmem je řešení rizikového chování ve škole, chování v odlišných prostředích je bráno jako zdroj 

cenných informací. Nejčastěji se problémové chování dělí do dvou kategorií. První kategorie dělení 

vychází z konsenzuálního stanovení závažnosti konkrétního chování - disociální chování, asociální 

chování a antisociální chování. Disociální chování lze chápat jako zlozvyky, negativismus, vzdorovi-

tost. Nikoho nepoškozuje, ale je nepřiměřené a nespolečenské. Nemá trvalý ráz, je pouze pře-

chodné a slouží především k upoutání pozornosti dítěte. Asociální chování již obsahuje porušování 

společenských norem, je trvalejší, ale nemíří proti ostatním nebo společnosti. Motivací je ocenění 

od vrstevníků. Patří sem nerespektování autorit, krádeže, záškoláctví, útěky. Antisociální chování 

míří proti jednotlivcům nebo společnosti a také je poškozuje. Jde o násilnou trestnou činnost. 

Druhá, dnes častěji používaná klasifikace se týká specifických a nespecifických poruch chování  

a odráží medicínské pojetí. Specifické poruchy zahrnují širší spektrum obtíží, které jsou chronické  

a vrozené. Jsou způsobené drobným poškozením centrální nervové soustavy v období mezi poče-

tím, narozením a krátce po narození dítěte. Přetrvávají celý život, ale vlivem zrání CNS a vlivem 

vhodných kompenzačních mechanismů se mohou projevy v čase měnit. Do nespecifických poruch 
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řadíme nesocializovanou poruchu chování, socializovanou poruchu chování, poruchu opozičního 

vzdoru. Nesocializovaná porucha chování je užívána zejména lékaři, vychází z Mezinárodní klasifi-

kace nemocí. Jedná se o minimálně šest měsíců trvající agresivní, nenávistné a nepřátelské chování 

žáka s velmi závažným narušením vztahů k ostatním dětem i dospělým. S vrstevníky nenavazuje 

vřelé, empatické a pevné vztahy. Vůči dospělým se žák chová nepřátelsky, je v neustálých konflik-

tech s nimi, odmítá spolupráci. Mezi vrstevníky je neoblíben, bývá odmítán a izolován skupinou 

vrstevníků. Samostatně páchá přestupky, které nejsou závislé na hodnocení vrstevníky či vyhovění 

skupině. Mezi nejčastější projevy patří šikana slabších nebo zvířat, vyvolávání konfliktů, násilnosti, 

vydírání, nerespektování pravidel, hrubé jednání, vandalismus, výbuchy zlosti. Nejznatelnější je tato 

porucha v prostředí školy. Na jejím vzniku se podílí vrozené dispozice, výchova v rodině, nefunkční 

vztahy v rodině, zanedbávající či násilnické prostředí v rodině. Projevuje se v pozdějším věku dítěte, 

v dospívání a nemá dobrou prognózu. Socializovaná porucha chování je také lékařský termín pro 

déle jak šest měsíců trvající agresivní, nenávistné a nepřátelské chování žáka, který je ale dobře 

začleněn do vrstevnické skupiny. Od předchozí poruchy se liší schopností vytvářet přátelské, empa-

tické a pevné vztahy s vrstevníky, je členem skupiny, v ní je akceptován, vůči ní je loajální a dodržuje 

její pravidla. Nejčastěji bývá členem party, která se dopouští delikventního chování a páchá různé 

přestupky. Motivem bývá ocenění nebo obdiv od vrstevníků. Nejčastěji se toto chování projevuje 

ve škole, mimo rodinu. Chování se projevuje nejvíce v dospívání, prognóza je dobrá. Porucha opo-

zičního vzdoru je typická pro první stupeň základní školy. Jedná se o vzdorovité, provokativní a ne-

poslušné chování, kdy je dítě vzpurné, podrážděné, nerespektuje pravidla, záměrně dělá věci, které 

ostatní rozzlobí. Ale nechová se protispolečensky. Nejvíce se tato porucha projevuje ve vztahu  

k nejbližším dospělým a vrstevníkům. Může souviset se silně autoritářskou výchovou v rodině. 

  

Charakter rizik, která převládají v chování se postupně v průběhu života dítěte mění. Děje se tak  

v závislosti na celkovém vývojovém stupni dítěte, na jeho způsobilosti chápat specifičnosti sociální 

situace a zvládat své jednání. (Vágnerová, Klégrová, 2008, str. 465) 

 

Podle Vágnerové (2004, str. 67-68) lze poruchy chování popsat jako odchylky v oblasti socializace, 

kdy dítě nezvládá dodržovat a respektovat běžné společenské normy v chování, které odpovídají 

jeho věkové kategorii. Základním znakem těchto poruch je „chování, kterým jsou v různé míře, opa-

kovaně a dlouhodobě (alespoň 6 měsíců) narušovány sociální normy“ (Vágnerová, 2004, str. 67). 

Nejde přitom o důsledky psychických chorob či poruch, ale o odchylky v osobním vývoji, které jsou 

ovlivněny vzájemným působením různých faktorů, jako jsou vliv sociálního prostředí, především 

rodiny, která neplní své funkce a model jejího chování je nedostačující nebo nevhodný, čímž dochází 

k velmi vysokému riziku rozvoje nežádoucího chování u dítěte, které může vést až k poruchám cho-

vání. Dalším faktorem je genetická dispozice k disharmonickému vývoji a posledním faktorem udává 

oslabení nebo poruchu CNS, převážně na bázi prenatálního či perinatálního poškození.  

 

Problematické chování je spojováno především s obdobím dospívání, hlavně adolescencí a je hod-

noceno jako její důsledek. Právě toto období bývá v lidském životě velmi náchylné k problémům  

a potížím v chování dítěte. Aby bylo možné chování dítěte označit jako problémové, musí jít o jedno-

značně vymezené symptomy a musí trvat po dostatečně dlouhou dobu. Náhodné odchylky nelze 

hodnotit jako problémové chování. (Vágnerová, 2005, str. 22, 30) 
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Dle Vágnerové s Klégrovou (2008, str. 490-491) problémové chování často souvisí s problémy ve 

školní výuce, které můžou být výsledkem neúspěchu nebo vědomí selhání a zklamání, se kterými si 

dítě neví rady nebo se s tím neumí vyrovnat lepším způsobem. Dalším důvodem může být negativní 

postoj dítěte ke škole spolu se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Dítě se ve škole nesnaží, ne-

pracuje a ani se nechová dobře. Učitelé u těchto žáků nejčastěji spatřují v jejich chování různé ná-

padnosti, a to jak vůči učitelům, tak vůči spolužákům, ale i k činnosti ve vyučování. Nejčastěji se u 

učitelů vyskytují tyto výhrady k chování problémových dětí: 

✓ Dítě ztrácí zájem o to, čemu nerozumí a na co nestačí. 

o Když nerozumí látce, neví, jak má řešit zadaný úkol atd., přestává dávat pozor.  

o Ve škole ho to nebaví, nevěnuje se výuce, nedělá, co by mělo. 

o Při vyučování různým způsobem vyrušuje. 

✓ Dítě se snaží prosadit jiným způsobem. 

o Různým způsobem na sebe upozorňuje, chce být středem pozornosti.  

o Vykřikuje odpověď, i když je nesprávná. 

o Komentuje svou činnost či dění ve třídě. 

✓ Dítě se snaží uniknout dalším neúspěchům.  

o Lže, aby se vyhnulo zkoušení. 

o Chodí za školu, když má být zkoušené nebo se má psát písemný test. 

✓ Dítě závidí spolužákům jejich úspěch a trestá je za to. 

o Útočí na úspěšnější spolužáky a ubližuje jim. 

o Schovává úspěšnějším spolužákům sešity s úkoly nebo ničí jejich práci.  

o Shazuje úspěšnější spolužáky a snižuje hodnotu výsledků jejich práce.  

o Snaží se úspěšnější spolužáky ovládat silou.  

✓ Dítě přestává respektovat učitele, od nichž získává jen negativní zpětnou vazbu. 

o Nereaguje na pokyny učitele, dělá něco jiného, než by mělo nebo nedělá nic. 

o Nemá úkoly, nenosí pomůcky. 

o Odmlouvá učiteli a je na něj drzé. 

o Dává najevo, že škola pro ně není důležitá. 

 

Nutno je si uvědomit, že výchovný problém dítěte se může změnit až v porušení zákona ze strany 

rodičů. Vždy je tedy třeba řešit rizikové chování, a to, pokud možno hned, již v prvotních příznacích.  

 

4.1 Základní projevy rizikového chování 

Projevy rizikového chování jsou přesně zpracovány v dokumentu Metodické doporučení k primární 

prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j. 21291/2010-

28, článek 1 odst. 2, které vypracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se  

o následující rizikové projevy v chování žáka: 

✓ agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, 

násilí, domácí násilí, krizové situace spojené s násilím, vandalismus, intolerance, 
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antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, krádeže, loupeže, vydí-

rání, vyhrožování, 

✓ záškoláctví, 

✓ závislostní chování, užívání různých typů návykových látek, netolismus2, gambling, 

✓ rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů, 

✓ spektrum poruch příjmu potravy, 

✓ negativní působení sekt, 

✓ sexuální rizikové chování. (MŠMT, on-line) 

 

Těchto sedm skupin rizikových projevů chování bylo ještě rozšířeno v Národní strategii primární 

prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013–2018 (MŠMT, on-line) o další jednu 

skupinu: 

✓ delikventní chování ve vztahu k hmotným statkům (vandalismus, krádeže, sprejerství a další 

trestné činy a přečiny). 

Od roku 2010, kdy bylo Metodické doporučení vydáno, k němu bylo připojeno dalších celkem 22 

tematických příloh rozšiřujících metodickou pomoc školám a školským zřízením o další projevy rizi-

kového chování. Celkový výčet navýšených skupin je uveden v Národní strategii primární prevence 

rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027 (MŠMT, on-line), a jsou to syndrom CAN, 

krádeže, krizové situace spojené s násilím, netolismus, sebepoškozování, nová náboženská hnutí, 

příslušnost k subkulturám, domácí násilí, hazardní hraní, dodržování pravidel prevence vzniku pro-

blémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízení.         

 

Vágnerová (2005, str. 160-163) konstatuje, že pro hodnocení poruch chování je podstatné zjištění, 

kde se dítě problematicky chová. Zda ve škole, o přestávce či vyučování, nebo pouze mimo budovu 

školy. Poruchy chování rozlišuje dle toho, kde se projevují, zda všude nebo jen ve vazbě na určité 

místo, prostředí. Dalším kritériem pro rozdělení může být i norma, kterou toto chování porušuje, 

popřípadě objekt, který je středem problémového chování. Jako jsou „nerespektování norem školy, 

pravidel daných školním řádem – obvykle jde o nedodržování školní docházky, neomluvené hodiny, 

záškoláctví, neplnění školních povinností spojené s neprospěchem. Narušené chování ve vztahu ke 

spolužákům, které může mít různorodý charakter – krádeže a ničení jejich věcí, izolování, vysmívání, 

ponižování až šikana. Nevhodné chování k učiteli či více učitelům – jejich nerespektování, provoko-

vání, negativismus, v krajním případě přímá agrese. Narušené chování ve vztahu k teritoriu školy – 

ničení věcí, vandalismus“ (Vágnerová, 2005, str. 160-161). Jako další způsob dělení poruch chování 

uvádí neagresivní a agresivní poruchy. Přičemž mezi neagresivní poruchy řadí: 

✓ Lhaní – způsob dítěte, jak uniknout z nepříjemné situace, kterou neumí nebo nezvládne 

vyřešit. Pravá lež je typická vědomím o nepravdivosti a jejím úmyslným provedením. Dal-

šími významnými měřítky jsou četnost lhaní, výběr osob, kterým dítě lže a především dů-

vod, proč dítě lže. 

 

 

 
2 Závislost na tzv. virtuálních drogách. Patří sem zejména počítačové hry, sociální sítě, internetové služby 

(různé formy chatu), virální videa, televize aj.- on-line 
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✓ Podvádění – spadá do kategorie nerespektování pravidel školy a autority učitele. Může mít 

různé příčiny: obranná reakce na nadměrné nároky, přetížení nebo nepřiměřeně tvrdé hod-

nocení, zkratkovitá reakce na strach ze školy, běžný způsob prezentace dítěte. 

✓ Záškoláctví – převážně na základě negativního postoje ke škole a vzdělání, špatného pro-

spěchu nebo šikany, kdy se jedná o obrannou formu proti těmto faktorům s cílem vyhnout 

se nepříjemnostem.  

✓ Útěky – dělení dle motivace a průběhu, dělí se na reaktivní útěky, impulzivní útěky a chro-

nické útěky.  

✓ Toulání – navazuje na útěk, jde o opuštění domova na delší čas. 

 

Často za poruchami chování spatřujeme socioekonomické, emocionální, či výchovné situace rodiny 

nebo vliv širšího sociálního prostředí dítěte. Nejčastějším obranným mechanismem u dítěte je  

v těchto případech lhaní, domácí krádeže, bájivá fantazie, záškoláctví, toulky, útěky z domova, vy-

měňování, kupování a prodávání nejrůznějších lákavých věcí s tendencí podvádět, přivlastnit si  

a obohatit se. Za vším tím nejběžněji nacházíme nepříznivou situaci v rodině, kompenzaci pocitů 

méněcennosti v důsledku tělesných nedostatků, vliv formující se party. (Matějček, Klégrová, 2011, 

str. 131) 

 

Zcela nejzávaznější poruchou chování je porucha chování s protispolečenskými rysy, dříve nazývána 

antisociální poruchou. Jedná se o chování jedince, u kterého po dobu nejméně šesti měsíců se ob-

jevují minimálně tři z uvedených znaků: krade nebo podvádí bez konfrontace s obětí při více jak 

jedné příležitosti, nejméně dvakrát uteče z domova a není přes noc doma, často lže, neustále chodí 

„za školu“, vyvolává záměrně rvačky, vloupává se do cizích objektů a zlovolně ničí majetek, je krutý 

ke zvířatům, má zvýšenou tendenci k používání jakékoliv zbraně, účastní se zakládání ohňů nebo 

požárů. Jedná se o poruchu, která se poměrně často vyskytuje zejména ve městech, a především  

u chlapců. Její vývoj je podmíněn dědičností, ale i působením vnějšího prostředí, jako například: 

rodinný nesoulad nebo rozpad rodiny, apatická a velice svobodná výchova dítěte, zanedbávající vý-

chova, kriminalita rodičů, protispolečenské a útočné chování v rodině, surová a agresivní výchova, 

fyzické napadání matky otcem, nepřítomnost základních pravidel a denního režimu, přílišná velikost 

rodiny a neschopnost rodičů děti materiálně ani citově zabezpečit. Budoucnost takového jedince je 

velice sporadická, více jak nadpoloviční většina jich postupem času vstoupí na kriminální cestu, stá-

vají se z nich delikventní osoby s častými recidivami protispolečenského chování. (Martínek, 2009, 

str. 106) 

 

4.2 Příčiny rizikového chování 

Samotná rodina problémového dítěte je velmi závažným faktorem v problematice rizikového cho-

vání. Názory a postoje rodičů někdy mají vliv i na samotný vznik a rozvoj problémového chování, 

ale zároveň je rodina rozhodující při řešení a nápravě těchto potíží. Rodiče problém svého dítěte 

prožívají, mluví o něm a jejich celkový postoj ovlivní i názor na školu a učitele, který si sami utvořili. 

Dojde-li k rozpadu manželství a k odchodu jednoho rodičů ze společného domova, nastane narušení 

vztahů mezi jednotlivými členy rodiny, ke zhoršení emočního klimatu rodiny, i ke změně chování 
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rodičů směrem k jejich dětem.  Všechny uvedené změny jsou velkou zátěží pro dítě, velmi ho po-

škozují, trpí jimi. Narušené vztahy mezi jeho rodiči nepřispívají k uklidnění situace. Konflikty, vzá-

jemné napadání a ubližování rodičů dítě trápí. Rozvodem dochází u dítěte ke ztrátě jistoty rodin-

ného zázemí a bezpečí rodiny. Nahromadění všech těchto změn na dítě působí jako zhroucení jeho 

světa a vyvolává v něm úzkost a nejistotu. A právě problémy v chování bývají způsobem, jak se  

s těmi všemi změnami dítě snaží vyrovnat. (Vágnerová, 2005, str. 26, 259-261) 

 

Dle Lazarové (1998, str. 5-6) je třeba „příčiny problémového chování vždy chápat ve vzájemných 

souvislostech – mohou se společně kombinovat, podmiňovat, doplňovat či tvořit řetězce a bludné 

kruhy“. Musíme počítat se dvěma skupinami příčin rizikového chování – vnitřních a vnějších. Do 

vnitřních příčin se řadí osobnostní vlastnosti žáka. Především jeho temperament z hlediska emoční 

stability či lability, celkový žákův emoční ráz, jeho náklonnost k extraverzi či introverzi, úroveň jeho 

volních vlastností, výše sebedůvěry, odolnost v zátěžových situacích a sklon k neurotickým proje-

vům, co ho baví a v čem chce být úspěšné, jak dítě vnímá samo sebe, ale i jeho náchylnost k nemo-

cem či jiné handicapy. Dle těchto poznatků můžeme snadněji odhadnout chování žáka v určitých 

situacích a zároveň k němu i preventivně přistupovat. Mezi vnější příčiny patří především rodinná 

situace žáka, jeho denní režim, sociální vztahy ve třídě, ale i přístup všech učitelů, kteří přijdou se 

žákem do styku.   

 

Příčiny vzniku problémového chování jsou různé, poměrně často se sčítá záporný vliv více rizik, což 

vysvětluje, proč jsou multifaktoriálně podmíněné. Především se na vzniku poruchového chování 

podílí biologické a sociální faktory, které působí ve vzájemné interakci. Problémy s chováním se 

můžou u dítěte dostavit i jen na základě hodnocení dítěte jako problémového, které bývá někdy 

spojeno se stejným ohodnocením jeho rodiny. (Vágnerová, 2005, str. 28, 145) 

 

Další příčinou rizikového chování ve škole může být nezralost a nepřipravenost dítěte na školu, kdy 

není dostatečně připravené a zralé, aby zvládlo každodenní zátěž povinností a adaptaci na školní 

režim. Nemá výdrž pracovat dostatečně dlouho a intenzivně a chybí mu potřebná motivační síla.  

(Vágnerová, 2005, str. 121) 

 

K rizikovému chování dle Vágnerové (2005, str. 225) vede i hněv, zlost a vztek žáka, který tak reaguje 

na nespravedlnost a újmu vůči jeho osobě, ať už formou ponižování, zesměšňování nebo napadání, 

a to jak učitelem, tak spolužáky. Tyto pocity vedou žáka k činnostem, které by vedly k jeho uspoko-

jení a potrestání viníka.  

 

Jako další příčiny problémového chování ve škole lze zařadit i výukové problémy. Dítě si sice pro-

blémy uvědomuje, není však v jeho silách něco změnit, poradit si s neúspěchem. Postupem času se 

dítě zhoršuje v prospěchu, poté i v chování a jeho problémy narůstají až do momentu, kdy dítě tíhu 

situace neunese a na školu zcela zanevře. (Krejčová, Bodnárová a kol., 2014, str. 128)      

 

V době dospívání je největším důvodem k problémovému chování citová labilita, která se projevuje 

u žáka změnou v citovém prožívání, ve větší impulzivitě a obtížích se sebeovládáním. Tyto projevy 

v chování jsou učitelům velmi nepříjemné a obtěžují je. Vzhledem k nechuti žáka k jakékoliv aktivitě 
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je učitel přesvědčen, že se neustále všemu vyhýbá a je lajdák. Jeho projevy ho dráždí, neboť očekává 

zralejší přístup. Žák kritiku přijímá a začne trucovat. Odmítá problém napravit, vyvolává potyčky  

s učitelem, v krajním případě může jít až o agresi a napadení učitele. Dalším původcem problémů  

s chováním může být úmyslný školní neúspěch. Ten uspokojuje dospívajícího, protože ho má nasta-

ven jako předmět vzpoury a rebelie proti rodičům. Jako další důvody rizikového chování jsou ozna-

čovány i potřeba stimulace, z důvodu potřeby silnějšího vzrušení u jedince, protože běžné zážitky 

ho neuspokojují. Potřeba realizace, kdy se dítě snaží nežádoucím způsobem dosáhnout ocenění, 

získat potřebnou prestiž, být pozitivně hodnoceno nebo se snaží potvrdit vlastní hodnotu. Potřeba 

citové jistoty a bezpečí, která bývá často neuspokojena a dochází k citové deprivaci. (Vágnerová, 

2005, str. 123-125, 154-155) 

 

Ciklová (2016, str. 85) spatřuje za nejzávažnější příčiny rizikového chování nedostatky v rodinné  

a školní výchově, v mravní a citové výchově a v nevyužití volného času. 

 

4.3 Rizikové chování ve škole  

Při nástupu dítěte do školy se očekává, že je již dostatečně zralé, a tedy schopné chápat a dodržovat 

školské normy, chovat se podle nich a řídit se jimi ve škole. Jakékoliv odchylky od těchto norem 

bývají proto od dítěte chápany jako naschvál nebo úmysl, kterým ruší ostatní děti, vyčerpává učitele 

a sobě brání v dosažení dobrých známek. Když se nedokáže dle těchto vzorců dítě chovat, je třeba 

hledat původ, v čem spočívá nebo co nese zodpovědnost za jeho špatnou motivaci, nedostatečnou 

vůli nebo až ignoraci školy. U projevu problémového chování je proto hlavním základem najít pří-

činu tohoto chování, která není závislá na vlastních chybách dítěte a není zkreslena učitelem, který 

může být v této záležitosti emočně angažován. Projevy problémového chování dělí Vágnerová 

(2004, str. 9-10) do tří základních kategorií: 

1. Problémy v oblasti školního výkonu a prospěchu – dítě nemá dobrý prospěch a oproti oče-

kávání má daleko horší výsledky ve škole. 

2. Problémy v oblasti chování – oproti ostatním dětem se dítě chová jinak, čímž narušuje škol-

ské normy. 

3. Problémy v oblasti citového prožívání – nenarušují školské normy, ale mohou vést ke špat-

nému hodnocení dítěte, které svým chováním upoutává pozornost a svojí odlišností při-

spívá ke snaze hodnotit jej jako problémové dítě. 

 

Postupem času Vágnerová (2005, str. 30) ještě přidává kategorii čtvrtou, problémy v sociálním za-

řazení do skupiny. Jde především o zdatnost a schopnost zvládnout roli spolužáka. 

 

Objeví-li se v chování dítěte ve škole nápadnosti a nepřiměřenosti, začíná se sledovat jeho chování 

jako problémové. Škola je pro dítě velmi důležitým prostředím, může však mít na dítě vysoké nároky 

a požadavky, které není dítě schopno zvládnout. Problém může vyvstat například v rozdílných nor-

mách v chování mezi školou a rodinou anebo když dítě není z domu zvyklé dodržovat jakékoliv 

normy. Dítě má problém se adaptovat ve školním prostředí, protože nemá dostatečně rozvinuté 

sociální dovednosti, které by mu umožnily držet si dobré vtahy s okolím a přizpůsobit se školnímu 



 30 

prostředí. Neadekvátní chování může být signálem nejen odlišné socializace, ale dokonce známkou 

narušení socializačního vývoje. (Vágnerová, Klégrová, 2008, str. 463)   

 

Problémy v chování žáků nejsou pro každou věkovou skupinu ve školním období stejné, ale liší se 

dle dosaženého vývojového stádia dítěte. V raném školním věku to jsou především problémy spo-

jené s nezralostí a s nepřipraveností až v takové míře, že dítě není schopno přijmout omezení daná 

rolí školáka v podobě neustálého vyrušování, pobíhání po třídě, hraním si a mluvením při výuce. 

Dítě si neuvědomuje, že se takto ve škole nesmí chovat a nedokáže své jednání potlačit. Svůj podíl 

na tom samozřejmě má i výchova rodiny, která nenaučila dítě se správně chovat nebo má jiné 

normy na chování dítěte. Každopádně v tomto věku jde převážně o problémy nedozrálého a dosta-

tečně nesocializovaného chování a prozatím nejde o poruchy. Ve středním školním věku je v po-

předí významnost skupiny vrstevníků. Třída má v tomto období velmi značnou autoritu a dítě se 

snaží získat dobrý sociální status a postavení, které budou součástí jeho totožnosti. Skupina má své 

specifické normy, které musí její člen přijmout, jinak je odmítnut. Takové dítě je potom středem 

různých aktivit skupiny proti němu a terčem odmítání, která nemají daleko k šikaně. V období pu-

berty je nejdůležitějším rysem změna v myšlení daná schopností již samostatného uvažování. Ta se 

projevuje nadbytečnou kritičností ke všemu a následným negativismem s projevem vlastních ná-

zorů ve formě drzosti a polemizování s učitelem a provokováním. (Vágnerová, 2004, str. 61-62) 

 

Mezi zcela běžné krizové situace ve škole patří drzost žáků a jejich vulgarita, hra s pomluvami, snaha 

zaujmout. Tyto situace řeší neustále učitelé mnoha škol a stále se opakují.  Bohužel toto chování 

bývá následkem kombinace stupně zralosti žáka, způsobu výchovy v rodině a socioekonomické si-

tuace společenství. (Svoboda, Jochmannová, 2015, str. 163) 

 

Z hlediska učitele je nejdůležitějším krokem při řešení jakýchkoli problémů skutečnost, zda rodina 

přijme vůbec informaci o možných problémech svého dítěte ve škole a poté, zda bude ochotna 

spolupracovat na nápravě a odstranění nežádoucích jevů u svého potomka. (Vágnerová, 2005, str. 

27)  

 

Dítě může začít ve škole zlobit i z důvodu, že se nedokáže soustředit a ztrácí pozornost. Důvodem 

může být hyperaktivita. Když nedojde ke včasnému odhalení problému a pokud učitel nezaujme  

k danému problému postoj, situace se může nadále čím dál více zhoršovat a dítě začne svou nedo-

statečnost kompenzovat špatným chováním. Po nějakém čase bude o něm známo, že zlobí a ruší  

a bude středem negativní pozornosti, což ho dále poznamená. (Matějček, Klégrová, 2001, str. 52) 

 

Ve škole je rozhodně nejvýznamnějším účastníkem problémového chování žáka učitel, který má 

nejblíže k problémovému žákovi, neboť je s ním dennodenně ve styku. Autorita učitele by měla 

spočívat v jeho pedagogickém taktu a zkušenostech, v didaktických schopnostech a osobních kvali-

tách. V žádném případě by se neměl vůči žákovi dopouštět sarkasmu a ironie či dokonce zesměšňo-

vání. (Čačka, 1994, str. 63)  

 

Je mnoho učitelů, kteří si však nevědí rady v případě, že se žák ocitne v problémové situaci. Nevědí, 

zda mají ve svých kompetencích zasahovat do takových situací, zda mají vůbec vstoupit do 
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problémového stavu a poradit nebo pomoci. Někdy se dokonce domnívají, že řešení problémů stu-

dentů patří domů do jejich rodin, a ne do funkcí a účelů školy, protože ta má se žáky pracovat pouze  

v intelektuální rovině. Bohužel si žák své problémy přináší s sebou do školy a ty mu znemožňují 

soustředění a učení. Žák není schopen plnit své školní povinnosti a zadání a v takových chvílích je 

snaha učitele něco jej naučit neúspěšná, až marná. (Gordon, 2015, str. 55) 

 

Snad každý učitel, během své praxe, se nejednou pozastavil nad chováním žáků a studentů, které 

má svěřené do péče a hledal odpovědi na otázky, které si v této souvislosti pokládal. Jak se to chová? 

Proč je takový? Co ho k tomu vede? Najít odpovědi však není zcela tak jednoduché. Příčin, které 

vedou děti k chování, kolikrát až hraničícímu s normami, je příliš a mnohdy je velmi nesnadné  

a náročné je stanovit. Zejména proto, že určit rozdíl mezi banalitou a opravdovým problémem ne-

bývá jednoduché. Pátrání po příčinách není rozhodně snadné, ale ne úplně nemožné. Výhodou pro 

učitele bývají jeho zkušenosti, delší praxe a schopnost vnímat a naslouchat žákům a studentům. 

(Lazarová, 1998, str. 5)    

 

Někdy, i když se učitelé upřímně snaží pomoci, jejich snaha končí pocity, že úsilí nebylo opravdu 

užitečné a žáci mají pocit, že jim učitel nijak nepomohl. Jde o to, že jen pár učitelů získalo znalosti 

od profesionálů vyškolených v psychologickém poradentství a vědí si v problémových situacích rady 

a nepřipadají si neschopní a studenty odmítáni, když se snaží pomoci. (Gordon, 2015, str. 56) 

 

Rizikové chování u žáka může zvyšovat i jen pouhá osobnost učitele. Například autoritativní učitel 

bude striktně trvat na dodržování pravidel, norem a plnění povinností dle již zaběhnutého stereo-

typu chování žáků ve škole. Nebude tolerantní k odchylkám. Nerespektující postoj bude mít i nejistý 

učitel, který nebude tolerovat samostatnost žáka z důvodu jeho vlastního pocitu nejistoty a vlast-

ního ohrožení a bude proto trvat na zaběhnutých vzorcích chování žáků vůči autoritě. Odlišné cho-

vání žáka může chápat jako naschvál a negativismus. Naopak pomalý a úzkostný žák může očekávat 

pochopení a vstřícnost u takového učitele, protože má obdobné problémy. Oproti tomu živý a tem-

peramentní učitel bude postrádat dostatek trpělivosti s pomalým, nesmělým a úzkostným žákem. 

Starší, unavený učitel nebude tolerovat rušivé projevy, na které by musel vydat více síly při jejich 

řešení. Jeho životní zkušenosti jsou pro něho výhodou, ale zároveň s sebou přináší stereotyp a ztuh-

lost v přístupu k žákům. Takový učitel si své žáky značkuje a zařazuje do již předem vytvořených 

skupin, na které je zvyklý. Důvodem k tomu je pohodlnost, jejímž prostřednictvím může dojít ke 

zkreslené nebo nepřesné klasifikaci žáka nebo přisouzení role problémového žáka. (Vágnerová, 

2004, str. 7-8)    

 

Každý učitel by se měl pokusit o tak zvanou inventuru svých vlastních pocitů vůči problémovému 

chování žáka. Měl by umět vymazat všechny předchozí špatné zkušenosti, zbavit se svých před-

sudků a ke každému novému žákovi by měl přistupovat otevřený a vnímavý s tím, že všichni žáci 

jsou na stejné „startovní čáře“.  (Lazarová, 1998, str. 6)  

 

Neučiní-li učitel tak, může postupem času z jeho strany ve vztahu k problémovému žákovi dojít až  

k projevům, které negativně ovlivní další žákův vývoj. Mezi nejčastější projevy patří větší odmítání 

žáka, zafixování negativního hodnocení, náchylnost k morálnímu odsouzení a zvýšený důraz na pod-
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řízenost rodiny, která vzhledem ke skutečnosti, že má problémové dítě, má přijmout názor učitele 

jako odborníka a spolupracovat s ním. (Vágnerová, 2004, str. 14-15)    

  

Oproti tomu u žáka může nastat obrana ve formě nepřijímání negativních informací od učitele vůči 

své osobě, a i nadále se bude chovat stejně. Učitelé jeho postoj chápou jako nezájem a projev za-

tvrzelosti, lhostejnosti a neochoty k nápravě. Bohužel úniková reakce může přerůst až v somatizaci 

problému, tj. ve zdravotní potíže navozené prožívaným stresem. Nejedná se o vědomou simulaci, 

ale o nevědomou reakci organismu na zátěž, kterou není jedinec schopen sám vyřešit. Nemocné 

dítě nikdo nekritizuje a nic po něm nechce. Z toho důvodu je velmi důležité, aby učitel pochopil 

chování dítěte a aby porozuměl obrannému charakteru žáka, uměl si ho vysvětlit a věděl, jak na něj 

reagovat a uměl nabídnout pomoc. (Vágnerová, 2005, str. 26)   

 

I Kyriacou (2005, str. 10) je názoru, že by učitel měl být schopen poskytnout žákovi obecné pora-

denství v případě, že má problém a na učitele se s ním obrátí. Pedagog by měl především umět 

vyjádřit pochopení k dané negativní situaci a měl by zvládnout podpořit žáka v jeho snaze vypořádat 

se s danými starostmi. Zároveň by měl učitel znát své meze a hranice svých možností a odpověd-

nosti. V případě přesahu jeho kompetencí by měl případ řešit s kolegou, který má patřičná školení 

a může rozhodnout o dalším postupu řešení, jako spolupráce s rodiči nebo organizacemi mimo 

školu.   

 

Pro školu samotnou je základem, v případě řešení rizikového chování, znalost, kam a na koho se 

obrátit, v případě pomoci s tímto problémem. Koho oslovit nebo kontaktovat a kdo je ze zákona  

a na základě svých kompetencí schopen a povinen pomoci. (Bendl, Hanušová, Linková, 2016, str. 

15) 

 

Škola sama má tyto možnosti, jak předcházet rizikovému chování u žáků. Úplně prvním způsobem 

je schopnost empatie s žáky prostřednictvím vytvoření vhodného klimatu školy formou porozumění 

a pomoci ve stresové situaci. Druhým způsobem je vytvoření opatření, prostřednictvím kterých 

škola vyřeší negativní okolnosti a s tím i problém samotný. Třetí způsob je opřen o školní výchovný 

program, kde jsou začleněny prvky, které žákům pomohou do určité míry v přípravě na problémové 

situace. Čtvrtý způsob spočívá v organizaci školy, a to přímo v možnostech minimalizování problémů 

skrz přijatá systémová a praktická opatření. Typickým příkladem zde je boj se záškoláctvím. Dle ri-

zikových situací se nabízí možnosti použití jednotlivých způsobů, nebo kombinace jednotlivých způ-

sobů či všech dohromady. (Kyriacou, 2005, str. 17) 

 

4.4 Rizikové chování mimo školu 

Každý člověk, zejména mladistvý, má potřebu mít část dne pro svoji potřebu. Oblast, kde si je sám 

svým pánem, kde může načerpat duševní rovnováhu a sílu k řešení a zvládnutí každodenních život-

ních útrap. Proto je třeba zavčasu u dospívajících nastavit pravidla ke způsobu trávení jejich volného 

času.  To, jakým způsobem budou uspokojovat svoji zvědavost po nových dojmech oproti povinnos-

tem k učení a strádáním všedního života a uspokojování potřeby rozšíření nových obzorů a sběru 
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nových zkušeností. Rady dospělých jsou brány jako omezování v jejich lačnosti a hladovosti „po 

životě“ a zvědavost se zvídavostí snižují zábrany a sebeovládání v úsilí po objevování nových forem 

seberealizace, nových zkušenostech a dalších možnostech vzrušení. Je zde však nebezpečí z důvodu 

nezralosti osobnosti, aby nedošlo k nevhodnému způsobu využití volného času, neboť se tyto akti-

vity do jisté míry spolupodílejí na vytváření dalších životních zaměření a spokojenosti. (Čačka, 1994, 

str. 55) 

 

Proto je při práci s rizikovým dítětem třeba myslet i na jeho volný čas. Jeho nevyužití je další mož-

ností k rizikovému chování, a proto je třeba věnovat pozornost i této části dne dítěte. Zde jako 

prevence platí vytváření možností pro různé aktivity volného času, prostřednictvím kterých se nejen 

vyplní volný čas dítěte, ale u kterých si samo dítě odpočine fyzicky i psychicky od stresu. Patří sem 

různé zájmové kroužky, sportovní oddíly, kulturní spolky, ale třeba i letní tábory.   

 

A právě škola má ve svých možnostech iniciovat účast žáků na různých mimoškolních aktivitách  

a akcích. Je schopna zajistit na těchto akcích spolupráci s odborníky na volný čas dětí a dospívajících, 

neboť právě odborníci jsou schopni zaujmout děti, protože jim mají co nabídnout, poskytnout  

a předat. (Martínek, 2009, str. 102) 

 

Nesmíme však zapomínat, že škola má právo a současně i povinnost reagovat pouze na to chování 

a jednání žáka, které se odehrává jen na půdě školy, případně má souvislost se školním vyučováním 

a poskytováním vzdělávání ve školách. Zásadně nesmí postihovat jednání žáka, které se odehrává 

mimo školu, ať je problémové nebo nežádoucí. (Mertin, Krejčová, 2013, str. 102) 

 

4.5 Rizikové dítě ve škole 

„Přiřčení role problémového dítěte je výsledkem vzájemné interakce učitele a žáka. Zde se projeví 

individualita osobností, jejich specifické rysy i situace, ve které působily“ (Vágnerová, 2004, str. 6). 

Tato role může nepříznivě ovlivnit sociální zařazení žáka a celý jeho postup školou. Záporně působí 

na úspěšnost tohoto jedince, na jeho vztah ke škole a v uznávání učitele. Učitel od problémového 

žáka nadále očekává jen další potíže a problémy, neboť je vůči němu již negativně ovlivněn a tím 

zpravidla dochází k úplné likvidaci pozitivní motivace žáka, protože od dítěte stejně nic dobrého 

učitel neočekává. V dalším životě může dále ovlivnit i případnou budoucí pracovní pozici, která je 

na školním prospěchu odvislá. (Vágnerová, 2004, str. 6) 

 

Označení dítěte jako problémového provádí učitel na základě zjištění, že dítě nelze běžnými výchov-

nými metodami natolik usměrňovat, aby se jeho projevy nelišily od normy. Jeho oznámení je pod-

nětem pro zajištění odborné pomoci a učitel se tím vzdává zodpovědnosti za prosperitu dítěte, pro-

tože se domnívá, že není v jeho možnostech dosáhnout běžného chování a jednání u žáka. Zároveň 

se tímto označením učitel zbavuje pocitů profesní nejistoty a zodpovědnost předává na dítě, even-

tuálně na jeho rodinu. Výsledek odborného vyšetření mu slouží k podpoře nebo kontrole názoru  

i jako pomoc v řešení potíží. (Vágnerová, 2004, str. 9) 
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Úkolem učitele je na prvním místě zejména rozpoznat projevy problémového chování žáka a pokud 

možno i příčiny tohoto chování. Teprve potom lze zvolit adekvátní a nejvhodnější způsob, jak  

k žákovi přistupovat a jak mu pomoci. Je přitom důležité se vyhýbat často kladené otázce, proč? Tu 

je lepší nahradit otázkou, jak mohu pomoci? Někdy ale ani největší zájem učitele, ani zjištění příčiny 

problémového chování nejsou zárukou úspěchu a vyřešení této záležitosti. Jde-li například o handi-

capované dítě nebo nefunkční rodinné prostředí. (Lazarová, 1998, str. 7)  

 

Vágnerová (2005, str. 20-23) je toho názoru, že termín problémový žák je poměrně velmi vše-

obecný a obsahuje jen možnosti a případy, kdy se žák ve škole nechová a nepracuje, jak mu ukládá 

školní řád v jeho věku a odlišuje se od běžné normy a očekávání učitele na něj. Přitom v tomto 

hodnocení mohou být významné i odlišnosti v uvažování žáka, v jeho emočních reakcích nebo na-

příklad v rozdílných úpravách jeho zevnějšku. Rozhodně má však přisouzení role problémového 

žáka dopad na chování dítěte, může fungovat jako sociální stigma, které může negativně ovlivnit 

vztah dítěte ke škole, jeho školní dráhu a další.  Označení dítěte jako problémového je převážně 

ovlivněno subjektivním názorem jeho pedagoga. Ten má jasnou představu o tom, jaký by jeho žák 

měl být, protože na něho má určité požadavky a různou míru tolerance, což svědčí o tom, že není 

jednotné pojetí problémového žáka. V hodnocení učitelů se dále promítají jejich osobní zkušenosti, 

typ temperamentu, osobnostní vlastnosti, zdravotní stav, věk i situační faktory, citlivost na projevy 

žákova chování, které učitele buď uspokojují, nebo dráždí a vyčerpávají. Postoj pedagogů k proble-

matickým žákům je následkem dlouhotrvající zátěže, kterou tito žáci představují a lze jej chápat 

jako učitelův závěr, že s dítětem není možné pracovat běžnými pedagogickými metodami. Tento 

postoj mívá typické znaky – problémové dítě je často odmítáno a přijímáno ambivalentně, učitel 

má k němu záporná očekávání, zafixované negativní hodnocení, má snahu dítě moralizovat a klade 

zvýšený důraz na spolupráci rodiny, která by se měla podřídit, spolupracovat a přijmout názory pe-

dagoga. Když má problémové dítě. Tento názor učitele přejímají potom i ostatní učitelé, protože je 

to pro ně jednodušší a pohodlnější a také nemají důvod kolegovi nevěřit nebo zpochybňovat jeho 

názor. (Vágnerová, 2005, str. 20-23) 

 

Hodnocení jedince jako problémového vyplývá z rozložení četnosti určitých znaků a projevů, které 

jsou buď nadprůměrně vysoké či nápadně nízké, ve kterých se nápadně liší od ostatních, jako jsou 

například přílišná pasivita, snížená či naopak zvýšená inteligence, zvýšený neklid a jiné. Žák je často 

označován jako neúspěšný, podivný a nepřijatelný jen proto, že je zkrátka jiný než ostatní jeho spo-

lužáci. (Vágnerová, 2005, str. 21) 

 

Běžný postoj u posudků a hodnocení takovýchto dětí bývá, že v případě úspěchu, je situace ozna-

čována jako náhoda a štěstí, zatímco když se jim něco nepodaří, je to bráno jako samozřejmost. 

Role problémového dítěte může mít ale i kladné důsledky. Dojde-li k donucení rodičů a učitele  

k řešení této záležitosti a k zajištění vyšetření dítěte, které stanoví pravý a přesný důvod jeho pro-

blémového chování. (Vágnerová, 2004, str.6-7) 

 

Čačka (2000, str. 174-175) uvádí, že každý učitel by měl zvládnout vypozorovat změnu v chování 

žáka a tu ve spolupráci nejprve s jeho rodinou včas a citlivě analyzovat a poté pomocí nápravných 

opatření předejít nežádoucím následkům. Nejčastěji za těmito změnami v chování stojí fixovaný 
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vzdor, osobní nezralost, přenos konfliktů, nedostatek odbornosti, pedagogické nedostatky, nepři-

jetí žáka třídou apod. Problémy nejsou pouze u podprůměrných žáků, ale i u mimořádně nadaných 

žáků. Pedagog by měl zvládnout i citové konflikty jednotlivců a měl by dokázat ovlivnit i hodnoty 

třídní skupiny. 

 

Samotné problémové dítě hodnotí své schopnosti a dovednosti kolikrát odlišně oproti učiteli. Svůj 

názor ovšem učiteli nesděluje, neboť má obavy, že jeho názor, jiný od učitele, bude opět chápán 

jako další důkaz jeho problematičnosti, neboť by dítě mělo uznat své nedostatky a směřovat k ná-

pravě. Bohužel dítěti nezbývá nic jiného, než se s touto skutečností nějak vyrovnat a výsledkem 

potom bývá odmítavý postoj ke škole a pedagogům, protože nenachází sílu takovou zátěž zpracovat 

jako výzvu a podnět k aktivizaci úsilí k jejímu zvládnutí. Obranné reakce bývají opětovně chápány 

jako důkaz jeho problematičnosti. Tyto reakce mohou být formou provokací ostatních nebo upo-

zorňováním na sebe nevhodným chováním, ale můžou mít i charakter úniku.  (Vágnerová, 2005, str. 

24-25) 

 

V případě, že se žák na učitele obrátí a sdělí mu problém, se kterým se potýká, učitel by měl nejprve 

pozorně naslouchat, aby byl schopen odhalit problém a jeho podstatu, měl by se snažit získat uce-

lenější pohled na to, co se odehrává prostřednictvím diskuse s ostatními vyučujícími a rodiči žáka  

a na závěr by měl navrhnout postup, jak žákovi pomoci. Tato pomoc by měla hlavně mít za cíl pod-

pořit žáka vyznat se lépe v nastalé situaci, pomoci mu zhodnotit jeho vlastní reakci na daný problém, 

pomoci mu zamyslet se nad tím, jak bude nejlepší dále postupovat. Vztah mezi žákem a učitelem je 

v tomto případě velmi důležitý, musí být vzájemná důvěra a ze strany učitele zúčastněné pochopení 

problému. Při rozhovoru o problému má svůj značný význam a vliv na žáka i příjemný hlas učitele, 

jeho schopnost naslouchat a vyjádřit účast.  (Kyriacou, 2005, str. 18-20) 

 

4.6 Spolupráce rodiny a školy 

Rodina a škola jsou dvě nejdůležitější společenské instituce, které mají rozhodující úlohu při přetvá-

ření dětí v plnohodnotné sociální osobnosti. Zároveň se s dítětem podílí na odpovědnosti za nedo-

statky v jeho chování. (Fontana, 1997, str. 45)  

 

Spolupráci rodiny a školy může negativně ovlivnit nutnost rodičů chránit vlastního potomka. Rodiče 

za určitých okolností nejsou schopni posuzovat jeho projevy přiměřeně a nezaujatě, protože nedo-

kážou překonat citovou bariéru a přiznat si sami sobě, že jejich dítě má nedostatky a chyby. Přitom 

právě postoj rodiny k problému v chování dítěte je klíčový, hlavně její snaha o spolupráci s učitelem.  

(Vágnerová, 2005, str. 28,33) 

 

Mertin s Krejčovou (2013, str. 90) zaujímají názor, že spolupráce školy a rodičů by měla vzniknout 

ještě před nástupem dítěte do školy. Dochází-li k seznámení rodičů a školy teprve v situaci výchov-

ného problému dítěte, jde o velmi nevhodný prvopočátek pro dobrou spolupráci, protože hned  

u prvního kontaktu je škola nucena si stěžovat na dítě a řešit nepříjemnosti, zatímco rodiče zase 

mohou být v přesvědčení, že je škola úkoluje a dítěti je ubližováno. Nejlepším principem k dobré 
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spolupráci je, když rodiče pociťují, že se školou mají stejný zájem o nejlepší fungování jejich dítěte 

a maximální zájem o jeho nejlepší školní výsledky. Rodiče musí cítit respekt učitele vůči nim, musí 

cítit, že jsou rovnocennými partnery a odborníky a že učitel je připraven pomáhat jak dítěti, tak  

i jim. V žádném případě není pro dobrou spolupráci vhodné, když pedagog přistupuje k rodičům 

jako k podřízeným a absolutním laikům na výchovu a vzdělání. Je důležité, aby si učitelé uvědomili, 

že základní povinností rodičů je obhajoba a ochrana dítěte. A na druhé straně není od rodičů férové 

nebo realistické, když každý den ráno předají dítě do školy a domnívají se, že tak splnili veškeré 

povinnosti týkající se jeho vzdělávání.     

  

Úspěch dítěte ve škole bývá jednou ze základních hodnot rodiny, někdy bývá až měřítkem úspěš-

nosti rodiny ve společnosti. Úspěchy nebo neúspěchy dítěte ve škole patří k nejdůležitějším problé-

mům pro rodinu. (Havlík, Koťa, 2002, str. 75) 

 

Učitel pro rodiče žáka představuje autoritu zaměřenou na výuku se značným vlivem a mocí rozho-

dovat o jejich dítěti. Rodiče mohou mít pocit podřazenosti a bezmoci s povinností jednat dle jeho 

doporučení. V případě výskytu problému s dítětem ho mohou považovat za viníka tohoto problému. 

Jeho rady a návrhy k řešení mohou odmítat z důvodu zaujatosti a nespravedlnosti. (Vágnerová, 

2005, str. 27)     

 

Vágnerová (2005, str. 267) upozorňuje, že učitel může při rozhovorech a jednáních s rodiči objevit 

špatný nebo nedostačující citový vztah rodičů k dítěti. Podnětem k tomuto zjištění mu můžou být 

tyto projevy a impulsy v chování rodičů: 

✓ Snížená akceptace dítěte – rodiče o dítěti nemluví kladně, vidí na něm vše špatně, hodnotí 

je pouze negativně, chybí jim citová angažovanost. 

✓ Snížená empatie k dítěti – rodiče sdělují pocity a potřeby svého dítěte nápadně nepřiměře-

ným způsobem, protože jim nerozumí. 

✓ Snížená frekvence interakcí mezi rodiči a dítětem – rodiče s dítětem nekomunikují, nikdo si 

ho nevšímá, netráví s ním žádný čas, dítě je stále doma samo. 

 

Neshoda učitele s rodiči dítěti neprospívá. Učitel nemůže řešit sám problémové chování žáka a bez 

součinnosti rodiny se cítí bezmocný s pocitem nedostatečného ocenění jeho práce a úsilí od rodičů 

žáka. Pokud rodiče nespolupracují nebo nejsou dostatečně ochotní, učitel může považovat jejich 

jednání za maření své práce a snahu přenést odpovědnost na školu. Dítě identifikuje s rodiči a může 

na ně převést nechuť vůči celé rodině, dokonce ho trestat za postoj svých rodičů (Vágnerová, 2004, 

str. 11) 

V oblasti vztahů a spolupráce mezi učitelem, rodiči a dítětem upozorňuje Vágnerová (2004, str. 12–

14) na vytváření různých variant: 

a) Koalice učitele a rodičů proti dítěti – viníkem situace je jednoznačně dítě, spolupráce rodiny 

a školy směřuje především ke změnám v jeho chování, zájem rodiny může kladně ovlivnit 

postoj učitele k žákovi. 

b) Koalice rodičů a dítěte proti učiteli – rodiče nepřijmou názor učitele a nespolupracují, učitel 

označí rodinu za problematickou a jeho postoj k žákovi se zhoršuje. Může dojít k situaci, že 

je lepší dítě přemístit do jiné třídy k jinému učiteli. Napětí z celé situace má záporný vliv na 
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žáka, který se může ztotožnit s názorem a přístupem rodičů a odmítnout roli žáka, když jsou 

učitelé a škola špatní. Vše může dojít až do stavu, kdy si dospělí vyrovnávají své neshody 

prostřednictvím dítěte, které je zneužíváno jako prostředek k manipulaci.   

c) Koalice učitele a dítěte proti rodičům – vzniká v případech, kdy se rodina o dítě nestará, je 

výrazně problematická a učitel se zde staví na obranu žáka a tím přebírá částečně roli ro-

dičů.  

 

Nedorozumění mezi školou a rodinou vzniká z různých postojů a pojetí k již vzniklým problémům  

s chováním. Pakliže rodiče prohlašují, že jejich dítě nemá doma ani v jiném prostředí podobné pro-

blémy jako ve škole, existuje proto více možností vysvětlení:  

✓ problémy dítěte jsou skutečně specifické pro školní prostředí, jsou vázané na daného uči-

tele, u jiných učitelů se nevyskytují nebo jen v malé míře, 

✓ rodiče nebo učitel mají výrazně posunuté vzory pro posouzení školních a domácích pře-

stupků dítěte, 

✓ problémy se vyskytují i doma, ale rodiče škole nedůvěřují a mají obavy, že když řeknou 

pravdu, škola se postaví proti nim. Mají pocit viny a přestupky chápou jako své selhání. 

Každá spolupráce školy a rodiny musí vycházet z reálných možností rodiny a zároveň i z existujících 

omezení rodiny daných vzděláním, socioekonomickými limity rodičů a rodinnou konstelací. (Mertin, 

Krejčová, 2013, str. 93) 

 

Je v zájmu všech zúčastněných, aby spolupráce mezi učitelem a rodiči žáka byla bezproblémová.   

V případě, že to tak není, vždy tím nejvíce trpí samotné dítě. Na dobré spolupráci se největší měrou 

podílí hlavně kvalitní komunikace mezi učitelem, který zná situaci dítěte ve škole a rodiči, kteří znají 

situaci dítěte doma. Z toho důvodu by měla být mezi nimi vzájemná součinnost. Je však známou 

skutečností, že ti rodiče, se kterými potřebuje učitel nejvíce řešit chování dítěte, se ve škole málokdy 

objeví. Škola by se měla zajímat o důvody, proč rodiče odmítají účast na třídních schůzkách i jiných 

možnostech setkání s učitelem. Příčinou nemusí být striktně nezájem rodičů o prospěch dítěte  

a neuznávání odbornosti učitele, ale důvodem může být například velký respekt vůči autoritě školy 

nebo stud rodičů za špatný prospěch dítěte nebo nechtějí slyšet o svém dítěti špatné zprávy. Učitelé 

by neměli na třídních schůzkách vystavovat rodiče přednáškám o výčtu nedostatků jejich potomka 

nebo jejich výchovy.  Naopak by měli upoutat zájem rodičů pozitivními informacemi z oblastí, ve 

kterých je dítě úspěšnější, aby u rodičů vzbudili důvěru ke škole a chuť ke spolupráci. Ku prospěchu 

všech zúčastněných. (Fontana, 1997, str. 41)   

 

Učitel a rodiče představují dva na sobě nezávislé pozorovatele problému, kteří se na danou proble-

matiku dívají každý jinak ze svého úhlu a zároveň ji každý i dle svého způsobu posuzuje a mluví o ní. 

Což je zcela přirozené. Aby byli schopni problém řešit, je třeba nastavení vzájemného respektu  

k těmto odlišnostem a vztahu, ve kterém se mohou vzájemně doplňovat a obohacovat, předávat si 

zkušenosti a informace, svoje pohledy a postoje.  Lazarová (1998, str. 49-51) uvádí několik dobře 

míněných rad pro komunikaci učitele s rodiči žáků:  

✓ Vždy se snažit o partnerský vztah – vyvarujme se výrazů musíte, je nutné abyste a nahraďme 

je výrazy typu měli bychom, zdá se, že by bylo dobré, 
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✓ Snažit se porozumět tomu, jak danou věc vidí rodiče, používejme častěji formulace - jestli 

jsem vám dobře rozuměl, je to tak? 

✓ Používat stejné výrazy, jako rodiče, pro lepší porozumění a jako důkaz, že opravdu poslou-

cháme, co rodič říká – ten náš kluk/ten váš kluk, slyšela jsem že/slyšela jste že. 

✓ Vytvořit příznivou atmosféru k rozhovoru – volba vhodného prostředí, přivítání, pochvala 

/jsem ráda, že jste si udělal čas. 

✓ Začít a ukončit rozhovor příjemnější zprávou. 

✓ Domlouvat se společně na výchovných postupech, nevnucovat je – co byste doporučovali? 

Jak to vidíte vy? 

✓ Ptát se rodičů, co by se jim líbilo, ale i co už v dané záležitosti podnikli – a zkoušeli jste už 

něco?  

✓ Mluvit méně než rodiče, užitečné je předem stanovit čas – mohu se vám 10 minut věnovat. 

✓ Nebýt pesimisty – už nevím co s ním. Před ohodnocením si požádat o vyjádření odborníka 

a držet se jeho slov. 

✓ Při problémech žáka, jejichž je učitel součástí, mluvit v první osobě množného čísla – měli 

bychom se pokusit atd.  

✓ Opatrně zacházet s radami – jen na požádání rodiče a v kompetenci učitele. 

✓ Umět přiznat chybu.   

 

Stejně tak Vágnerová (2005, str. 28) je názoru, že učitel i rodiče dítěte by si měli uvědomit, že ne-

shody mezi nimi v žádném případě dítěti neprospívají. Je třeba jejich vzájemná součinnost, přede-

vším z důvodu, že učitel nemůže problémové chování dítěte řešit sám, bez spolupráce s rodinou.  

V případě nesouladu rodičů a učitele může vzniknout u učitele pocit nedocenění a křivdy od rodičů 

a svoji nechuť může přenášet na dítě. V horším případě dítě za postoj rodičů trestat a tím mu školu 

zprotivit až do stádia, kdy ji začne zcela nenávidět.  

 

Kendíková s Vosmikem (2013, str. 31-32) uvádí tyto největší překážky ve spolupráci mezi školou  

a rodinou: 

✓ Škola zlehčuje problémy žáka, rodiče jsou vnímáni jako přespříliš ochranitelští.   

✓ Rodiče mají pocit, že doklad o vyšetření z poradny zajistí jejich dítěti trvalé úlevy, lepší 

známky, asistenta, který bude za jejich dítě vše dělat a nejlépe i za ně. 

✓ Nedostatečně funguje poradenská podpora ve vztahu mezi školou a rodiči z důvodu nízké 

kompetence poradenského pracovníka školy, ne z důvodu neochoty.  

✓ Škola není vstřícná, tlačí na odchod žáka ze školy, hledá důvody, aby dokázala, že dítě do 

školy nepatří. 

 

4.7 Rizikoví žáci 

V obecném slova smyslu se za rizikové žáky označují ty děti, které se chovají zvláštně oproti ostat-

ním nebo mají zvláštní povahu či zvláštní sklony a z toho důvodu je těžké jim porozumět a není 

snadné je pochopit. Standartně je to tak, že dítě nezapadá do představy, kterou o něm dospělý má 

a ani nezapadá do rozsahu očekávání a tolerance, kdy dochází u dospělého ke zklamání, rozpakům, 
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pochybnostem až úzkosti. Tyto zvláštnosti v projevech dítěte mohou být způsobeny nebo ovlivněny 

různými faktory – organickými, psychickými, výchovnými, společenskými a dalšími. (Matějček, 

1994, str. 27)   

 

Rizikoví žáci je označení používané v některých školských systémech pro žáky mající špatný pro-

spěch, s negativním vztahem ke škole, nevyhovujícím rodinným zázemím apod., u kterých je zvý-

šená pravděpodobnost, že nedokončí školu nebo nezískají dostatečné vzdělání, aby se mohli v dal-

ším životě uplatnit na trhu práce. Věnuje se jim zvláštní pozornost, organizují se pro ně speciální 

programy apod. (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, str. 201) 

 

U těchto žáků se ochota mění na neposlušnost, nedůtklivost a vzdorovitost a nejrůznější výchovná 

opatření se míjejí efektem a ba naopak podněcují ještě větší problémy, které vedou  

k nejrůznějšímu nepřizpůsobivému chování. Někteří řeší své problémy únikem od řešení nebo zod-

povědnosti, útěkem ze školy od reality, odvracením se od problému prostřednictvím alkoholu  

a drog anebo upřednostňují nejrůznější formy agresivity a útočnosti. Nejrizikovější skupinou jsou 

žáci v období dospívání, to znamená puberty a adolescence. (Čačka, 1994, str. 57)  

 

Moderní učitel a profesionální vychovatel by se měl zabývat nejen otázkami primární prevence, ale 

i možnostmi nápravy poruch již vzniklých. Bez pomoci a emoční opory spolehlivých dospělých s pří-

slušnými zkušenostmi dochází později v životě problémového dítěte velmi často ke vzniku nejrůz-

nějších interpersonálních problémů a psychopatologií. (Jedlička, 2017, str. 52) 

 

4.8 Riziková skupina 

Každý jedinec je od svého narození členem mnoha skupin a je vystavován jejich tlaku. Členství ve 

skupině je buď dobrovolné, kdy se jedná o neformální skupinu nebo je členství podmíněno vnější-

mi okolnostmi, kdy jde o formální skupinu. Čím větší a hlubší má jedinec ke skupině vztah, tím menší 

je jeho schopnost se od ní oprostit. Jedinec ve skupině ztrácí svoji osobnost, mnohdy až zdravý 

rozum, protože hrozí riziko přijímání mnohdy až patologických norem, se kterými se jedinec často 

identifikuje. Významnou roli zde hraje i vůdce skupiny, jehož chování se stává vzorem pro ostatní. 

Jedinec pod nátlakem skupiny ztrácí kontrolu nad vlastní agresivitou, často se dopouští jednání, 

kterých by nebyl za běžných okolností schopen, protože mu skupina poskytuje anonymitu, která 

mu dává posilující pocit, že někam patří a za výsledek jeho jednání nese odpovědnost celá skupina. 

Z těchto všech důvodů je nezbytné, aby především rodiče měli představu a znalosti o tom, co jejich 

dítě dělá ve volném čase, který tráví mimo domov. S kým se dítě nebo dospívající stýká, kam a s kým 

chodí, když má volno, jaké má zájmy, jakou činnost s partou provádí atd. (Martínek, 2009, str. 

72,103)  

 

První skupinou, se kterou přichází dítě do styku, je školní třída. Žáci ve třídě tvoří nesourodou sku-

pinu. Od sebe navzájem se liší v různých oblastech, například v oblečení, ve výkonu, v chování,  

v prožívání, ve vyjadřování. Všechny tyto odlišnosti mají v kolektivu své běžné projevy, a to buď 

vysokou nebo významně nízkou mírou – například zvýšený neklid nebo snížená inteligence. 
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Označení dítěte jako problémového vzniká až na základě rozložení četnosti těchto projevů. Lehce 

se přitom problémovým žákem může stát jedinec, se kterým si učitel třeba jen neví rady a neví, jak  

s ním jednat, aby dosáhl žádoucího efektu. Nebo třeba jen proto, že je jiný než ostatní spolužáci. 

(Vágnerová, 2004, str. 8-9)  

 

Třídní skupina má určitou vnitřní strukturu a hierarchii a vztahy mezi jejími příslušníky jsou ovliv-

něny mocí a uměním ovládat a ovlivňovat druhé. Učitel by měl znát tyto vztahy a měl by se umět 

orientovat ve skupině, aby mohl tyto znalosti využívat pro své potřeby, ve prospěch výuky a výchovy 

nebo v případě potřeby mohl účinně působit na vlivné jednotlivce a jejich prostřednictvím na celou 

třídu a předejít tak vyhrocení různých problémů. Zejména střední školní věk je obdobím, kdy celá 

třída umí jednat a vystupovat jako celek, má určitou autoritu a vyjadřuje své postoje. Toto vědomí 

skupinové síly je pro dospívající důležitou podporou v době, kdy se odpoutávají ze závislosti na nor-

mách a hodnotách dospělých. Skupina poskytuje jistotu, sounáležitost a větší prestiž a za to vyža-

duje od svých členů loajalitu a konformitu. Což může mít za následek různé projevy chování, pozi-

tivní nebo negativní. Ve skupině se očekávají typické znaky, stejné kompetence, podobné chování 

a odmítají se projevy, které neodpovídají požadavkům. Kdo se něčím liší, bývá skupinou odmítán. 

Jedinec, který nemá požadované kompetence a vlastnosti, jehož chování, zevnějšek či sociální po-

stavení je odlišné nebo neodpovídá očekávání průměru třídy, popřípadě si nerozumí s ostatními či 

působí nepříjemně, získává roli neoblíbeného, odmítaného a izolovaného spolužáka, v krajním pří-

padě nemožného spolužáka, o kterého třída nestojí a všichni by byli raději, kdyby ve třídě vůbec 

nebyl. Patří sem i jedinci, kteří jsou výbušní, nadměrně dráždiví, agresivní, nepřátelští, nenávistní 

nebo naopak nesmělí, odtažití a bojácní. Oproti tomu jedinec, který nerespektuje pravidla školy, 

může být pro skupinu vzorem, neboť problémovým chováním si lze získat třídní prestiž. Spolužáci  

v takové osobnosti vidí vzor, který se dokáže vzepřít autoritě učitele a školy a považují ho za odváž-

ného a nezávislého, silného, schopného se prosadit, zvládnout potíže. (Vágnerová, 2005, str. 177-

178, 182-184) 

 

Dospívající se neidentifikuje s rodinou, ale s rizikovou skupinou, ve které si získává svoji novou, tzv. 

sociální identitu. Normy, které tato skupina udává a upřednostňuje, bývají většinou společností ne-

přijatelné. Například stanovení krádeže jako podmínky pro přijetí do party, nebo násilné a agresivní 

chování uvnitř skupiny, alkoholismus, braní drog aj. V tomto případě již nejde pouze o porušování 

norem, ale o komplexní změnu respektovaných norem společnosti a už nepostačí pouze výchovný 

zákrok učitele, ale je třeba spolupráce s dalšími institucemi. (Vágnerová, 2004, str. 63)  

 

Jedlička (2017, str. 28) uvádí, že pro dospívajícího má vztahová skupina vrstevníků, včetně jeho po-

stavení mezi nimi, zásadní důležitost. To, co prožívá mezi ostatními, kvalita a intenzita emočních 

výměn ve skupině, uznávané hodnoty a vyznávané životní cíle. 

 

Další skupinou, se kterou přichází dospívající do styku je vrstevnická skupina. Právě v období dospí-

vání je tendence vytvářet různé party. Tyto party většinou bývají zdrojem sociálních problémů. Je-

dinec se v partě cítí bezpečný a silný, protože má oporu skupiny, která ho zbavuje zodpovědnosti 

za své chování a jednání. Přichází zde o svoji jedinečnost, ale na oplátku získává volnost ve formě 

bezohlednosti a agresivnosti. Obecně platí, že čím více je parta odlišná od běžného standardu, tím 
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méně přijatelné jsou její normy, hodnoty a pravidla pro společnost. Přesto, že tyto party vznikají 

mimo školu, jejich působení se odráží v chování žáka i ve škole. Přispívá k odmítání povinností, ne-

respektování pravidel, agresivnímu chování vůči spolužákům, užívání alkoholu, drog i asociálního 

chování jako jsou krádeže, loupeže. (Vágnerová, 2005, str. 198-199)  

 

Dle Čačky (2000, str. 317) poskytuje vrstevnická skupina dospívajícímu, oproti rodičům, především 

pochopení, pocit rovnoprávnosti a na rozdíl od pocitů omezování, citovou volnost a volnost výměny 

názorů. Ve skupině dále dochází k procvičování mezilidské interakce a styku s okolím. Dospívající se 

zde setkávají s různými problémy, které se učí řešit prostřednictvím nácviku tolerance, cvičí si uplat-

ňování vlastních názorů, nacházení kompromisů, osvojování způsobů diskuse. Trénují dovednosti  

v umění přijímat kritiku, použít svůj vlastní názor, podřizovat se jiným a další.   

 

Havlík s Koťou (2002, str. 52) označují vrstevnickou skupinu za základního činitele socializace je-

dince, kde dochází k plnění významných sociálních funkcí. Vliv skupiny začíná převyšovat vliv do-

spělých již od 10 let věku dítěte. Zpočátku jsou skupiny homogenní - chlapecké nebo dívčí, postupně 

se vytváří smíšené. Život v těchto skupinách se realizuje především mimo školu a má své normy, 

pravidla, hodnoty, postoje, komunikaci. Někdy se snaží odlišit i vnějšími prvky jako jsou výrazné 

oblečení, odlišná gesta či lišící se účesy.  I chování členů skupiny podléhá kontrole, přičemž odchylka 

bývá potrestána.  

 

Vrstevnická skupina má daleko větší vliv a důležitost pro dítě z dysfunkční rodiny a zároveň bude 

mít dítě i větší a silnější potřebu být přijaté do takové skupiny.  Bývají v ní daleko vyšší nároky na 

konformitu, které zahrnují úpravu zevnějšku, způsob chování k opačnému pohlaví, způsob vyjadřo-

vání, postoj k rodičům, ke škole nebo k práci, ke kouření, alkoholu a drogám atd. Tyto skupiny se 

převážně postupem času zcela vymknou běžným mechanismům sociální kontroly, kdy přestanou 

chodit do školy, do učení a do práce. Volný čas tráví po hernách, diskotékách a když jim začnou 

docházet finanční prostředky, začnou si je shánět krádežemi. Tento typ part je u nás úplně nejčas-

tějším typem rizikové skupiny. (Matoušek, Kroftová, 2003, str. 83) 

 

Skupina má svoji sílu, která je odvislá od množství jednotlivců v ní. Právě pomocí množství skupina 

chrání své jednotlivce prostřednictvím jeho anonymizace a egalizace, kdy jedinec sice ztrácí svoji 

ojedinělost, ale naproti tomu čerpá ze získané svobody a samostatnosti pro jednání, která by za 

jiných okolností nebyla přijatelná. Vzorem síly skupiny je například způsob při hledání viníka nějaké 

zátěžové situace. Jestliže je tato okolnost komplikovaná, stanoví skupina viníka jednoduchým způ-

sobem – vytipováním odlišitelného jedince nebo skupiny, které jsou rázem označeny za nepřítele. 

Řešení je sice nepravdivé a mnohdy i nelogické, ale přijatelné, protože je srozumitelné. Dotyčný 

viník se stává poté objektem agresivity od celé skupiny. (Vágnerová, 2004, str. 66) 

 

Podle Jedličky (2017, str. 162-163) tíhnou dospívající k pouličním partám hlavně z důvodu chybějící 

laskavé péče, spolehlivého řádu a pravidel a citlivého porozumění doma v rodině. Volný čas tráví co 

nejvíce mimo domov, kde přichází do styku s konzumací alkoholu, tabáku, drog, jež jsou považovány 

za znamení dospělosti. Za další známé antisociální chování ve skupině popisuje Jedlička například 

organizovaná vloupání do sklepů na sídlištích, vloupání do automobilů nebo krádeže ve větších 
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obchodních domech, prováděné partami asociálně se vyvíjejících dospívajících, či vandalství veřej-

ného majetku a následné útěky před policisty.  

 

 Dospívajícímu poskytuje skupina vrstevníků komunikaci a interakci s osobami, se kterými si je do-

spívající oproti učitelům a rodičům roven. Po určitý čas je na skupině velmi závislý. Mladistvý se ve 

skupině učí prosazovat své názory a myšlenky, cvičí různé sociální role, nacvičuje řešení sporů, ar-

gumentaci, hledá kompromisy, brání se, učí se vyrovnat s nespravedlností a nezdarem. (Sobotková, 

2014, str. 107)  

 

Především v dospívání se výrazně zvyšuje vliv a význam vrstevnické skupiny na jedince, kdy slouží 

jako zdroj sociálního učení. Dospívající napodobují jeden druhého, většinou vůdce nebo hvězdu 

party a porovnávají mezi sebou zkušenosti. Normy stanovené vrstevníky ve skupině mají přednost 

před rodinnými normami. U pubescentů dochází mezi sebou ke srovnávání možností a pozic, které 

mají ve vlastních rodinách. Pokud jedinec zjistí, že je na tom hůř, ihned zvýší tlak na rodiče, aby mu 

dovolili totéž, aby neměl ve skupině horší pozici než ostatní. Role ve skupině má velký význam pro 

jeho identitu. Záleží mu na tom, aby byl pozitivně ve skupině přijat, měl v ní své místo a mohl se 

definovat prestižní skupinovou příslušností. Konformitu ke skupině rodiče nechápou a považují ji 

kolikrát až za trapnou, vzhledem k tomu, že doma dospívající neposlechne. Rodiče mívají pocit, že 

je dítě nevděčné, když mu záleží více na tom, co řeknou kamarádi, oproti jejich názorům a pocitům. 

Problém je v různém úhlu pohledu. Rodiče se na každou situaci dívají očima zkušeného dospělého, 

kde je však dospívající v podřízené roli. Oproti tomu pubescent chápe skupinu, jako svůj svobodný 

výběr, kde se zbavuje dětské role. Konformitu projevuje například i standardní úpravou zevnějšku 

až po preferovaný styl života. V adolescenci se již jedinec stává vyspělejším a pomalu se odpoutává 

ze závislosti na vrstevnické skupině. Již se spoléhá na svůj názor a dovede vyjádřit svůj nesouhlas 

jak rodičům, tak i skupině. Emoční jistotu získává u stabilního kamaráda. (Vágnerová, 2000, str. 230-

231, 233, 244-245, 287)   

 

Jedlička (2011, str. 165) také shledává příčiny v náklonosti dospívajících k partě v nedostatku citli-

vého porozumění, laskavé péče, spolehlivého řádu a pravidel v rodině. Uvádí, že to je důvodem, 

proč dospívající z převážné části tráví svůj volný čas mimo domov s antisociálním programem, pře-

devším konzumací alkoholu, cigaret, drog, jež jsou považovány za symboly dospělosti. 

 

Za jednu z možností vzniku rizikových skupin Martínek (2009, str. 73-74) označuje děti a dospívající, 

kteří v dětství neprožili v rodině pocit jistoty a přijetí. Tyto děti značí jako jedince s neuspokojenou 

potřebou místa. Mají potřebu uznání, někam patřit, a právě s těmito pocity se shodují s ostatními 

členy skupiny, která jim dává pocit síly a potřeby. Další rizikovou skupinou můžou být jedinci, kteří 

měli autoritářskou výchovu, ve které jim rodiče dávali najevo, že nic nedělají správně, kde nad po-

chvalami zásadně převažovaly tresty. Následující možnou skupinou jsou děti, které prošly tzv. neči-

telnou výchovou, což označuje život plný nejistoty, který má za následek snižující sebehodnocení 

dítěte. V partě tyto děti nachází jistotu a agresivita je přirozeným způsobem jejich sebeprosazování. 

Dále jsou rizikové skupiny s dětmi, které nedokážou zvládat nereálné nároky rodičů, kteří je tlačí  

k výkonům, které sami nejsou schopny zvládat a dosáhnout, protože pro jejich rodiče není nikdy nic 

dokonalé. Tito rodiče mají za výchovný prostředek tzv. podmíněnou lásku, kdy děti slýchají při 
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nezdaru, že je nemají rády, že jsou k ničemu atd. V neposlední řadě Martínek uvádí skupinu s jedinci, 

kteří zažili agresivní výchovu vlastních rodičů a byli každodenně vystavovány tvrdým tělesným tres-

tům. Agresivitu chápou jako běžný výchovný prostředek a přijímají ji za běžnou normu.  

 

4.9 Dospívání 

V tomto období lidského života dochází nejčastěji k rizikovému chování a ke vzniku rizikových sku-

pin. Zároveň je však tato doba jednou z nejvýznamnějších etap života člověka, kdy dochází k pře-

chodu mezi dětstvím a dospělostí. Lze jej charakterizovat jako utváření a rozvoj osobnosti, přechod 

od nesamostatnosti k samostatnosti, od závislosti na dospělých k nezávislosti, od neodpovědnosti 

k morální odpovědnosti. Má značně významné místo v celé životní dráze jedince a na průběhu závisí 

další vývoj dospívajícího. Během několika let se z dítěte stane dospělý, který má mít zformovanou 

a ustálenou osobnost, ucelený názor na svět. Člověk, který má být připravený na vstup do společ-

nosti - občanského života, zaměstnání, manželství, rodičovství a dále. Velký podíl na dospívání má  

i vyspělost společnosti. Čím je vyšší, tím náročnější je i příprava na dospělost. Je proto nutné adap-

tovat výchovu a vyučování dle věkových zvláštností dětí a vývojových úrovní dospívajících se speci-

fičností příslušnou k tomuto věku. Na zřeteli je třeba mít neochotu k výchově a poslušnosti oproti 

vůli podřizování se požadavkům k nezávislosti, k sebevýchově a sebeovládání.  V této nestabilní 

pozici, kdy je již provedeno odloučení od dětství, ale zatím nepřijetí do plnohodnotného světa do-

spělých, dochází hlavně v počátku k rozkolísání postavení dospívajícího a k jeho proměnlivým po-

stojům a mnoha změnám. Především k nevyváženému chování, prudkým reakcím s citovými výbu-

chy až hysterickému jednání, ale i ke změnám ve vzhledu, zájmech, postojích a hodnotách, v duševní 

činnosti, výkonnosti a sociálních vztazích. U dospívajících vzrůstá počet neuróz, psychopatií, pokusů 

o sebevraždu, ale také narkomanie, alkoholismu, delikvence. Svůj podíl na tom všem má i přístup 

některých rodičů a učitelů, především jejich chybné postoje a praktiky. (Čačka, 1994, str. 40-41, 61) 

 

Dalším typickým znakem pro období dospívání je interpretace jedinců, která je rychlá a jedno-

značná. A dále neschopnost zapojení předchozích zkušeností do rozhodování a posuzování faktů. 

(Sobotková, 2014, str. 34)  

 

Tento věk je tedy obdobím častých výskytů méně žádoucího až nežádoucího chování, jako jsou 

rvačky, lži, krádeže, podvody, záškoláctví, a to z různých příčin.  U dětí přísně vedených je vede 

kupředu strach, u dětí ochraňovaných je to sklon k taktizování před úhybem od nepříjemností. Tyto 

problémy se stále objevují i přes prosazování optimálních principů výchovy a pozitivních strategií. 

Je třeba, aby dospívající děti měli pevné citové zázemí a jistotu stabilního domova, kde budou na-

cházet mimo jiné porozumění a pochopení. (Čačka, 1994, str. 53,56) 

 

V době dospívání dochází mimo jiné ke změnám v postoji ke vzdělání, kdy v hraničních situacích 

může dospívající až rezignovat na vzdělávání a začít se věnovat jiným zájmům. Toto rozhodnutí 

ovlivní jeho pracovní zařazení v životě, ale i další jeho rozvoj a růst.  
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Vágnerová (2005, str. 125) uvádí, že toto období je typické vyšší kritičností vůči učiteli a školním 

normám. Dospívajícího dráždí a ihned se brání jakémukoliv zdůrazňování učitelovy moci a autority. 

Z toho důvodu s ním neustále bojuje o uznání, rovnoprávnou diskusi, možnost sdělit svůj názor  

a rozhodnutí, vydobýt si svou pozici a být respektován. Na oplátku učitele neustále něčím provokuje 

a snaží se ho vyprovokovat, aby se přestal ovládat.    

 

Prožitky zklamání v dospívání spojené s narušenou vnitřní rovnováhou, která je typická pro toto 

období, jsou pro mladistvého těžkou zátěží, která ho postupně svádí k nejrůznějším maladaptacím. 

Čačka (1994, str. 57) tyto zátěže dělí do čtyř stupňů: 

1. Běžná zátěž – je vcelku snadno zvládnutelná prostřednictvím již osvojených dovedností  

a návyků. 

2. Zvýšená zátěž – nese s sebou nové problémy a podmínky, které při překonávání zátěže 

kladně ovlivňují vývoj jedince.  

3. Zátěž hraniční – dochází při ní ke spouštění obrany jednotlivce. Je velmi náročná na vypětí 

jedince a dochází k citové rozkolísanosti. 

4. Zátěž extrémní – jedinec ji není schopen zvládnout, podvoluje se jí a řešení nachází v růz-

ných typech rizikového chování.  

 

Období dospívání je označováno jako přechodná doba mezi dětstvím a dospělostí. Počátek tohoto 

období začíná přibližně ve věku 11 let dítěte a končí dosažením dospělosti ve 20 letech. Dělí se na 

dvě fáze – pubescenci, která je lokalizována přibližně mezi 11. a 15. rokem dítěte a poté následuje 

druhá fáze – adolescence a trvá přibližně od 15. do 20. let s určitou individuální variabilitou.  

 

Sharry (2006, str. 81-82, 85) označuje období dospívání za čas, kdy mnozí rodiče podstupují 

„zkoušku ohněm“.  Z dětí se stávají nespokojení, věčně se hádající jedinci, kteří neustále odmlouvají 

a nic jim není dobré. Mají různé nároky, odmítají poslouchat a jsou drzí. V tomto období mívají  

i spoustu tajemství, a tak se rodiče o ně neustále bojí. Důvodem ke strachu jim jsou i další faktory, 

se kterými přicházejí právě v tomto čase nejvíce do styku. Patří mezi ně drogy, alkohol, cigarety  

a sex. Mermomocí chtějí být na rodině nezávislí, dělají si vše po svém a vyděšeným rodičům nezbývá 

nic jiného než doma čekat, zda se jim dítě vrátí v noci domů a v pořádku. Dochází k častým konflik-

tům z důvodu stanovování pravidel a hranic, protože dítě odmítá uznávat rodičovskou autoritu. 

Není tedy divu, že kolikrát rodiče v tom všem zmatku zareagují zkratkovitě a v záchvatu vzteku dítě 

vyhodí z domu. Dochází k situacím, kdy jsou naprosto zničení, jak rodiče, tak i dospívající. Protože 

ani dospívající nemají toto období zcela jednoduché. Prochází obdobím charakteristickým velkých 

a mnohých změn. Po tělesné stránce jsou to především velké změny v růstu a vzhledu, se kterými 

nejsou zcela vždy spokojeni. Po citové stránce zažívají zvraty nálad i pocitů. V jednu chvíli jsou vzteky 

bez sebe, ve druhé prožívají žhavou lásku. Velké změny zažívají i po stránce intelektu, budují si 

vlastní názory a postoje. Obzvláště je pro ně důležité mít si s kým v této době popovídat o svých 

pocitech, problémech, starostech.  
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4.10   Pubescence 

První fáze dospívání, která se vyznačuje především fyziologickými změnami, při kterých dochází  

k fyzickým a psychickým nesouladům. „Přirozeným obecným jevem puberty je klackovité chování, 

klátivá chůze, hlučnost, předvádivost či naopak pocity méněcennosti, nevyvážené reakce i výkony. 

Činorodost se střídá s leností, poslušnost s nedůtklivostí, přátelskost s urážlivostí a hubatostí, spole-

čenskost s neobratností až snahou o izolaci“ (Čačka, 1994, str. 41). Toto vývojové stádium má vlastní 

specifický profil v duševních postupech a pochodech, které jsou znatelné v projevech a vyjadřová-

ních dospívajících. Přijetí společenských norem je ovlivněno nechutí ke světu dospělých z důvodu 

neustálých kritik a neuznání k jejich vyzývavému chování. To a spousta jiných frustrujících zážitků 

vede k pocitům ne-spokojenosti a křivdy, kdy může docházet k řadě neadekvátních obranných pro-

jevů v podobě apatie, podlehnutí vlivu jiných až po agresivitu. (Čačka, 1994, str. 41, 52) 

 

Za všeobecné typické zvláštnosti citového života pubescentů Čačka (2000, str. 251) uvádí: 

✓ extrémní živost, intenzita, síla citových prožitků – krátkodobé výbušné reakce jako vztek, 

smích, strach, a to na nepatrný podnět, pouhé zklamání má podobu tragédie, radost po-

dobu nadšení,  

✓ emocionální rozkolísanost a proměnlivost – střídání protipólů citových reakcí (přecitlivělost 

– hrubost, zaujetí – znechucení), střídání citových stavů (radost – smutek), 

✓ nestabilita orientace (střídání zájmů), neustálenost struktur autoregulace (cílů, postojů, 

hodnot). 

 

Vágnerová (2004, str. 30) pubertu popisuje jako dobu, ve které dochází k mnoha změnám, a kdy je 

dítě náchylné k všemožným problémům. Typickým znakem tohoto období je emoční labilita, která 

se projevuje především větší impulsivitou a nedostatkem sebeovládání. Oba tyto projevy jsou pro 

všechny velmi nepříjemné, především však pro rodiče a učitele dítěte, kteří jsou s ním v každoden-

ním styku. Časté výkyvy nálad a změny v chování jsou běžné. Aktivitu snadno střídá apatie a nechuť 

k čemukoliv. Ve škole bývá výsledkem tohoto jednání zhoršený prospěch a postoj učitele se vzhle-

dem k nicnedělání mění na postoj k žákovi lajdákovi.   

 

Jedlička (2011, str. 22) spatřuje v pubescenci, spolu se změnami v myšlení, též změny v postojích  

a chování a s tím související okázalé rozumářství a moralizování se zvýšenou kritičností k dosavad-

ním dospělým a jejich uznávaným hodnotám. Objevuje se i náhlá touha udělat dojem nebo vypadat 

nezávisle. Především už nevypadat jako dítě a nepodobat se rodičům nebo učiteli. Přitom všem být 

sám sebou, zůstat nad věcí a být v pohodě. Vztah s rodiči ustupuje do pozadí a do popředí se dostává 

vrstevnická skupina, vztahy v ní, touha být přijat a vyznamenat se. 

 

Ani komunikace s pubescentem se neobejde bez konfliktů. Je typická zvýšeným napětím a vzájem-

ným neporozuměním. Jde především o to, že pubescent chce být rovnocenným partnerem a když 

má pocit, že není, přestává komunikovat nebo provokuje. Komunikace je ze strany dospívajícího 

pod neustálým nátlakem argumentování, omílání určitých tvrzení stále dokola a velmi často dochází 

k neochotě naslouchat názorům dospělých, které mu přijdou zastaralé a hloupé. Nebo opačně rea-

guje pubescent na vše vztahovačně a přecitlivěle, že se mu nedá téměř nic naznačit. Přičemž dospělí 
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ztrácí trpělivost a chuť diskutovat pod tlakem únavy. Oproti tomu v komunikaci s vrstevníky dochází 

k vytváření komunikačního stylu, kde je typické užívání určitých oslovení, slov, obratů, jakousi tea-

trálností a šroubovaností, a to hlavně k upozornění na sebe. Tato komunikace je spolu s oblečením, 

zájmovým zaměřením součástí skupinové identity. (Vágnerová, 2000, str. 231-232) 

 

Zvláště počátek puberty je obdobím nejvyššího výskytu projevů negativních emočních stavů, jako 

jsou pesimismus, apatie, deprese, agrese, odpor, hnus a různé závislosti. Tyto projevy jsou nejčas-

těji spouštěčem všech konfliktů a sporů, které pubescent zažívá například s rodiči či vychovateli, 

kteří si s ním nevědí rady. Jejich ostrá kritika nebo různá výchovná opatření danou situaci vždy jen 

zhorší a zkomplikují. Čačka (1994, str. 61-63) uvádí, že z dosavadních pozorování je možné vypozo-

rovat k dospívajícím ze strany dospělých, ať už doma, ve škole nebo v zaměstnání, různé typy po-

stojů. 

1. Přístup laissez faire – nechte to plavat 

Tento přístup k mladistvým se vyznačuje minimálními nároky a kontrolou, což v konečné fázi nepři-

náší žádné pozitivní výsledky ani ve výuce, výchově nebo v zaměstnání. Rodiče a vychovatelé jsou 

ústupní a trpěliví, zaujímají vyčkávací postoj a čekají, kdy se z dospívajícího zrodí zralá a stabilnější 

osobnost, která nalezne sama sebe. Některé výchovné postoje přímo nabádají, brát složitosti s do-

spívajícími jako lehkou, ale dlouhodobou nemoc, která časem pomine a není dobré do ní zasahovat. 

Nežádoucí chování však nelze tolerovat ani trestat. Všichni, kdo se na výchově podílí, by měli umět 

porozumět konfliktům a krizím dospívajících a zvládnout sílu svých vlastních reakcí na ně. 

2. Přísně autoritativní přístup 

Dospívající nejčastěji na autoritu reagují obranou, vzdorem, hádkami, revoltou, odmítáním příkazů 

a zákazů a dalšími projevy vzpoury. Nevede tudíž k žádoucímu rozvoji osobnosti, ale vyvolává neu-

rotizující atmosféru. V některých případech může autorita v jedinci povzbudit podvádění, taktizo-

vání, konformitu až závislost. Úkolem vychovávajícího by na prvním místě mělo být stanovení vhod-

ného postupu, pomocí kterého by optimálně působil na formování osobnosti mladistvého, a to pře-

devším bez přísnosti, neustálého kárání, důslednosti a pevného režimu. Rozhodně by nemělo do-

cházet  

k zesměšňování žáka před celou třídou. Naopak je velmi pozitivní nepovyšovat se, neurážet a zdů-

raznit dobré stránky dospívajícího. V případě, že je nutná kritika, mělo by být její součástí naznačení 

vhodného způsobu nápravy. Bohužel nebývá snadné najít vhodnou chvíli ani vhodnou reakci v pro-

blémových situacích.  

3. Nejoptimálnější tzv. lidský přístup 

Dospívání je obdobím pokusů a hledání, ale nemusí být naplněno zmatky a konflikty. Celé toto ob-

dobí je možné za jistých předpokladů kladně ovlivnit. Především, když působení rodiny a školy je  

v souladu s nejúčinnějším výchovným prvkem, kterým je trpělivost, klid, vlídné jednání, ale i laskavá 

přísnost. Nepromeškat možnost porozumění prostřednictvím přiměřené komunikace a za pomoci 

řešení konfliktů a vysvětlování stanovisek a názorů. Jinými slovy potřeba bytostné účasti rodičů  

a vychovatelů na jejich životě. Tedy snaha o lidský přístup bez citového odcizení a nekompromisní 

netolerance. Přirozený a neformální. Mnohem produktivnější je nastolit partnerský vztah, kdy do-

spělý nedává najevo nadřazenost.  Šanci má jen opravdový mezilidský vztah umocněný moudrostí 

starších, jejich rozvahou a ochotou dávat. Bytostná účast rodičů a učitelů s klidným přístupem  

a s laskavým jednáním je to, co dospívající nejvíce potřebují. 
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Dospělí mývají v tomto období svého dítěte pocit, že je dospívající rozmazlený, že se nedovede 

chovat a svými nesmyslnými rozmary akorát obtěžuje své okolí. Faktem je, že pro jejich chování 

nevidí žádný podstatný důvod. Bohužel se jedná o změny v jejich chování právě typické pro toto ob-

dobí. Mezi další změny, typické pro pubescenci, dle Vágnerové (2000, str. 215) patří i zvýšení uza-

vřenosti ve smyslu nechuti projevovat své city navenek. Ty považuje dospívající za intimní součást 

své osobnosti a není ochoten je s kýmkoliv sdílet. Příčinou může být i to, že sám nemá ve svých 

pocitech jasno nebo je neumí správně sdělit a obává se výsměchu, neporozumění nebo se jen stydí. 

S touto nejistotou dále souvisí výkyvy v sebehodnocení pubescenta, což se projevuje v přecitlivě-

losti na reakce jiných lidí. Vztahovačnost je výrazem osobní nejistoty, která je dalším znakem tohoto 

období a která vyvolává u pubescentů různé obranné reakce. Konec tohoto období je spojen s ukon-

čením povinné školní docházky a volbou dalšího vzdělávání za účelem získání určité profesní role. 

Bohužel pro dospívajícího nemá větší subjektivní význam, protože je zaujat jinými, pro něho důleži-

tějšími problémy. Změny lze tedy pozorovat ve všech oblastech osobnosti dospívajícího: v sociálním 

poznání, sociální roli, komunikaci, normách i pravidlech chování. 

 

4.11   Adolescence 

Druhá fáze dospívání, kterou Vágnerová (2000, str. 253-254) stručně definuje především těmito 

proměnami: první pohlavní styk, ukončení povinné školní docházky, dovršení přípravného profes-

ního období a dosažení plnoletosti. Životní styl a hodnoty rodičů už nejsou odmítány protesty  

a negací, ale jsou pouze ignorovány a v postoji k budoucnosti se dospívající cítí svobodně. Toto 

přechodné období má hlavně za cíl umožnit adolescentovi čas a možnost, aby dosáhl předpokladů 

stát se dospělým ve všech oblastech, v nichž to společnost vyžaduje.   

 

Vztah dospělý a adolescent má v našich míněních již dlouholetou zarytou formu ignorování, nepo-

chopení a citově nabitých scén. Adolescence je životní etapa, ve které jedinec při jednáních usiluje 

o prosazení svých postojů a snaží se všemožně vnucovat své názory. Především vůči dospělým au-

toritám, hlavně rodičům a vrstevníkům. Dle úspěšnosti svého jednání se odvíjí rozvoj jejich identity, 

sebehodnocení a sebepojetí. Vítězství spatřují v možnostech určovat si, o čem se budou s rodiči 

radit, kdy se budou s nimi bavit, co s nimi budou sdílet.  Záměrem tohoto jednání není získání ne-

závislosti, ale snaha vzbudit zájem, získat respekt, dosáhnout partnerství, získat citovou oporu, mít 

svobodu. Být akceptován a tolerován. Stát se autorem svého vlastního života. (Macek, Lacinová, 

2012, str. 26-27, 82) 

 

Totožnost s adolescenty potvrzuje i přijetí generačně specifických způsobů sebevyjádření nebo při-

jetí alternativní kultury. Příkladem může být rocková hudba, která je důležitá pro určitou část adol-

escentů nebo tvorba graffiti, která je další specifickou aktivitou v tomto období, či prkýnkáři, nebo-

li skejťáci, pro něž je typický životní styl s důrazem na naprostou volnost a svobodu. (Vágnerová, 

2000, str. 270-271)  
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Sobotková (2014, str. 34) tuto druhou fázi dospívání popisuje jako životní období, kdy je u adol-

escentů v jejich jednání a chování na předním místě především snaha splnit cíle, a to jak osobní, tak 

sociální. A je jedno, zda bezpečnou nebo rizikovou cestou.  

 

Čačka (1994, str. 52) toto období vystihuje jako dobu, v níž již dochází k postupnému vyhraňování 

povahových vlastností a jejich ustalování. I přesto, že sebevědomí není ještě pevně stabilizováno, 

dostavuje se uvědomění a upevnění nových cílů, postojů a hodnot. Vzhledem k socializaci dochází 

k mravní a právní uvědomělosti, ke které dochází prostřednictvím informovanosti, pochopení  

a uznání oprávněných obecných zásad a norem, včetně jejich respektování a šíření a tím k zamezení 

nežádoucích projevů dospívání. Právní zodpovědnost je v tomto období do jisté míry tolerantnější 

a zohledňuje menší úroveň kompetentnosti mladistvých. Ideální formou k vybití napětí a odreago-

vání se jsou zájmové aktivity, především sport. Jeho prostřednictvím se rozvíjí další řada žádoucích 

povahových vlastností, které najdou uplatnění v dospělosti, jako pevná vůle, kázeň, vytrvalost, roz-

hodnost, sebeovládání, samostatnost, odvaha, ale i negativní zážitky jako prohra a frustrace, které 

mohou být tréninkem na podstatně závažnější životní traumata. U kolektivních sportů je to navíc 

spolupráce, vzájemná pomoc, zodpovědnost, kamarádství, podřízenost zájmu skupiny. Z těchto dů-

vodů by měly být volnočasové aktivity u dospívajících všemožně podporovány a rozvíjeny.  

 

Úspěch při studiu žáka je v tomto období odvislý přímo na něm samotném, už ne na jeho rodičích, 

ti mají pouze nepřímý vliv. Kladný výsledek učení je závislý na jeho postoji ke vzdělání, sociální in-

teligenci, osobnostních vlastnostech a motivaci k dosažení cíle. Sociokulturní zázemí a úroveň vzdě-

lání jeho rodičů působí pouze jako model určitého životního stylu, s nímž dosažená úroveň vzdělání 

úzce souvisí. (Vágnerová, 2005, str. 57) 

 

Učitelé, kteří s adolescenty pracují si uvědomují, že jak oni, tak rodiče, nejsou u mládeže ve veliké 

oblibě, dokonce až, že pro ně nic neznamenají. Ale opak je pravdou. Podpora a dobré mínění, jak 

ze strany rodičů, tak ze strany učitelů, je stále vítáno a pro adolescenty nesmírně důležité. Schop-

nost chápat jejich počínání, umět vzbudit jejich zájem a aktivitu, tolerovat výbuchy a podivné cho-

vání je pro dosahování dlouhodobých životních cílů mládeže to nejvhodnější. (Fontana, 1997, str. 

269)  

 

Úspěch u adolescentů mají ti pedagogové, kteří se umí zasmát vlastním nedostatkům a umí se po-

učit od svých studentů. Tito pedagogové mají vysokou míru empatického porozumění a respektu  

k názorům druhých, jsou tolerantní, důvěřují dospívajícím a jsou schopni je v závažných situacích 

podpořit. (Jedlička, 2011, str. 17)   

 

Jedlička (2017, str. 28) dále uvádí, že pro adolescenty jsou respektovanými vzory ti dospělí, kteří 

mohou dospívajícímu něčím imponovat, oslovit ho. Nějakou aktivitou, dovedností, vlastností, ve 

které by on sám chtěl vyniknout. Může jít například o sportovce, modelky, herce a herečky.  

 

Dle Čačky (2000, str. 253) existuje v tomto období kvalitativní specifičnost prožívání obranných, 

agresivních i pozitivních emocí jako jsou strach, hněv, radost, spokojenost, nadšení, obdiv, citová 

zralost.   
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Vágnerová (2000, str. 274, 278, 282) označuje adolescenci za období přechodu do dospělosti, kdy 

dochází k větší akceptaci dospívajícího a kdy je již od něho očekáváno odpovídající chování. Adol-

escenti jsou již ochotni akceptovat normy k regulaci chování a k usnadnění soužití a fungování celé 

společnosti, protože se stále víc blíží k dosažení role dospělého. I jejich komunikace se pomalu blíží  

k běžnému standardu, velkou váhu pro adolescenta mají situace, kdy mu někdo dospělý vyká. Je to 

pro něho známka, že ho již nepovažuje za dítě. Ve skupině již komunikace pozvolna pozbývá znaků 

typických pro pubertu, jako jsou hlučnost, teatrálnost a akcentovaná gestikulace. V rodině se adol-

escent zbavuje role dítěte a hledá variantu stylu života, která by mu vyhovovala, protože ke stylu 

života rodičů je kritický, jeví se mu ubohý a prázdný, jejich snažení nesmyslné, vzájemné vztahy 

pokrytecké a neupřímné. Vše porovnává s ideálem, který si vytvořil. Který respektuje normy, u nichž 

je přesvědčen o jejich správnosti. Oproti tomu odmítá veškeré kompromisy. Často hledá dospělého, 

který by mu imponoval, představoval autoritu a bral ho vážně. Kritika rodičů ale není negací všeho, 

co rodina představuje, je pro něho jedním ze způsobů hledání.  

 

Není ale pravidlem, že vztahy v dospívání musí být striktně konfliktní. Je běžné, že adolescence  

u dítěte proběhne ve formě pozitivních vztahů, a to jak se svými rodiči, učiteli, tak i vrstevníky, tak 

jak tomu bylo v dětství. Právě vztahy v dětství jsou rozhodující v tom, v jakém rozpoložení budou 

pokračovat i v dospívání. Pokud byly dobré, obvykle se takto i dále rozvíjí. (Macek, Lacinová, 2012, 

str. 18). 

  

4.12   Riziková rodina 

Rizikovou rodinou se označuje rodina, ve které není vhodné domácí prostředí pro výchovu a vzdě-

lávání dítěte. Místo klidu a pocitu bezpečí se dítě neustále ocitá v nepříznivých podmínkách, jako 

jsou časté stresové situace nebo stavy, kdy je dítě vystavováno všemožným nátlakům ze strany ro-

dičů, nebo nemá dostačující podmínky a prostory pro učení. 

 

V současné literatuře je používán další výraz, a to rodina se zvláštními potřebami. Jde o rodinu, 

která má vážné problémy ve více rizikových faktorech, jako je výchova dětí, finance, partnerské 

vztahy, bydlení, konflikty se zákonem, vztahy k členům širší rodiny, nemoci, závislosti, vztahy k in-

stitucím a dále. Toto označení zdůrazňuje povahu potřeb takto označených rodin, neboť děti vyrůs-

tající v takových rodinách se dají považovat za ohrožené, protože se dá předpokládat u nich častější 

výskyt projevů sociálního selhání. (Matoušek, Pazlarová, 2010, str. 18) 

 

Jestliže se rodiče dítěte chovají delikventně, nechodí do práce, berou drogy, požívají nadměrně al-

kohol nebo mají jiné projevy rizikového chování, jejich působení na dítě je nežádoucí a je velká 

pravděpodobnost, že dítě bude v období dospívání mít problémy s chováním a se zákonem. (Matou-

šek, Kroftová, 2003, str. 45)  

 

Za rizikové rodiny Jedlička (2011, str. 164) označuje rodiny, které se jeví jako nefunkční – rodina je 

rozpadlá, matka je osamělá nebo střídá partnery. I v případě, že jsou rodiče formálně spolu, bývá 
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domácí atmosféra plná konfliktů, sporů, nedorozumění, čímž dospělí nedávají dítěti možnost naučit 

se respektu k druhým, vzájemné slušnosti, trpělivosti a toleranci. 

   

Prostřednictvím rodičů, jejich chování a jednání, dochází k přejímání negativních zkušeností a po-

citů, které dítě vypozoruje a postupem času ho ovlivní. Příkladem je přenášení strachu na dítě, které 

se může naučit bát určitých věcí nebo situací. Jedná se o přímou formu úzkostného chování. (Krow-

atschek, Domsch, 2007, str. 34, 36)  

 

Vágnerová (2004, str. 67-68) popisuje jako rizikové rodiny ty rodiny, které jsou složeny z jedinců, 

kteří mají problémy s chováním a odchylují se od sociálních a pedagogických norem společnosti. 

Další osoby, které jsou rizikové a nejsou ideální k výchově dětí jsou osoby s tendencí k nevhodným 

návykům vedoucím ke změně osobnosti (např. alkoholismus, drogy). Dále jsou za rizikové považo-

vány osoby emočně chladné, které neprojevují zájem o děti a nemají tomu odpovídající strukturu 

hodnot a norem. Negativní výsledky výchovy ve všech uvedených rizikových rodinách budou větší, 

jestliže je dítě k disharmonickému vývoji osobnosti nějak disponováno. I to je v takových případech 

pravděpodobnější než v běžné populaci, protože u jejich neadekvátně se chovajících rodičů nelze 

určitou genetickou zátěž vyloučit. 

 

Selhávání rodiny v jejích základních funkcích vystavuje děti situacím, ve kterých se nedokážou při-

způsobit. Jedná se zejména o situace, kdy je rodina neúplná, rodiče jsou nezletilí, při rozvodu rodičů, 

kdy jsou rodiče nemocní nebo závislí na návykových látkách nebo hracích automatech. Rodič se 

může chovat protispolečensky, což může dítě považovat a chápat za vzor společenského chování. 

(Matoušek, Kodymová, Koláčková, 2005, str. 269)    

 

Jako problematickou rodinu dále Vágnerová (2005, str. 28, 127, 149) označuje i rodinu, která odmítá 

spolupracovat s učitelem a nejeví ochotu k součinnosti. Učitel shání v takovém případě jiné mož-

nosti řešení nebo rezignuje a smíří se se skutečností, že rodiče nemají potřebné kompetence  

a schopnosti. Nehodlá ale trpět pohodlnost a nevůli rodičů. Právě tyto negativní postoje rodiny čas-

to souvisejí se školními problémy žáka. Dospívající, kteří nerespektují autoritu vlastních rodičů, jen 

stěží budou uznávat autoritu pedagoga. Zvýšená rizika představují i neúplné rodiny, kde je osamělý 

rodič na vše sám a tím jsou jeho rodičovské povinnosti o to náročnější. V rodině nemá dítě podporu 

a ani mu nejsou poskytovány všechny vzorce chování, které by potřebovalo. Příkladem je chybějící 

otcovská autorita nebo vzor mužského chování. Význačné místo v rizikových rodinách zaujímají ro-

diny, které neplní všechny své úlohy a neposkytují potomkovi nutné podněty. Může jít o subdepri-

vační působení rodiny, která funguje pouze formálně. V takové rodině necítí dítě jistotu, že je pro 

rodiče důležité, nemá stanovené hodnoty a normy chování. Shrneme-li uvedené informace, pře-

vážně v těchto všech uvedených rodinách dochází k zanedbávání a deprimování dětí, a to jak po 

stránce citové, tělesné, tak i po stránce psychické. Velmi často zde dochází i k týrání dětí. 
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4.13   Typy rizikového chování 

Typů rizikového chování je nespočetně a stejně tak jako následky rizikového chování jsou velmi 

často shodné jako u záškoláctví. Uvedeny jsou pouze ty nejvíce rozšířené a známé.    

 

Lhaní – je třeba nejprve rozlišit důvod k zalhaní, který může být pravý, záludný a promyšlený. Právě 

promyšlená lež je provedena za účelem vyhnout se trestu, podvádět, ubližovat, mstít se, a to vše ve 

vlastní prospěch. Velmi častou příčinou může být jen pouhá slabost dítěte, ale i rodinné zázemí, kde 

se lež běžně vyskytuje a dítě ji chápe jako rodinnou normu. Nebo jen touha mít nějaké tajemství. 

(Lazarová, 1998, str. 34) 

 

Lhaní se především dotýká nejbližších vychovatelů dítěte a převážně zůstává oproti záškoláctví, tou-

lání a krádežím uvnitř v rodině. Lhaní je rodiči chápáno jako hluboká nedůvěra ze strany dítěte  

k rodičovské výchově. Ti ho komentují slovy, lže ani se nezačervená, lže do poslední chvíle atd. Lhaní 

má různé formy: zapírání, lhaní, podvod ve vlastní prospěch. Odhadem je, že zapírání a vymlouvání 

představuje 90 % řešených případů lhaní, kdy se jedná především o záležitosti spojené se školou – 

zapírání školních úkolů, špatných známek, poznámek v žákovské knížce apod. (Matějček, Klégrová, 

2011, str. 300,302) 

 

Martínek (2009, str. 93-94) rozlišuje u lhaní tři základní kategorie: smyšlenku, bájnou lež a pravou 

lež. Smyšlenka se objevuje u dětí předškolního věku, kdy si dítě neuvědomuje nepravdivost svého 

výroku. Není dobré se v tomto případě s dítětem přít a obviňovat ho ze lhaní nebo je trestat. Ve 

školním věku však můžeme smyšlenky považovat již za chorobné. Bájná lež se značí vymýšlením  

a vyprávěním neskutečných a dlouhých příběhů, které dítě vypráví, aby vzbudilo pozornost a sen-

zaci. Většinou se objevuje do věku max. 11 let. Pravá lež je vždy vědomá a má svůj cíl. Vyskytuje se 

ve věku, kdy jedinec je již schopný plně si uvědomovat rozdíl mezi pravdou a nepravdou a používá 

ji v momentech, kdy se chce vyhnout nepříjemnostem nebo k manipulaci s dospělými.  

 

Krádeže – i zde je třeba rozlišovat důvody, proč dítě přistoupilo k tomuto činu. Pravá krádež se 

projevuje tím, že je předem plánovaná, promyšlená a zloději přináší zisk. Opět se dítě může tomuto 

jevu naučit v rodinném prostředí, ve kterém žije. U sociálně slabých dětí může být motivem ke krá-

dežím přízeň spolužáků, u starších to jsou krádeže pro partu. (Lazarová, 1998, str. 34-35) 

 

Dle Martínka (2009, str. 96) jde o pravou krádež v momentě, kdy dítě nebo dospívající odcizí věc 

vědomě a zcela si uvědomuje nesprávnost svého chování. Krádeže nejsou způsobeny psychiatric-

kým onemocněním, ale největší podíl na nich má prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, parta nebo ne-

výhodné postavení v kolektivu.   

 

Gambleři – závislost na hracích automatech za účelem rychlého získání peněz bez námahy s tím, že 

nelze přestat. Na školní docházku má závislost dva nepříznivé důsledky – ztráta motivace ke školní 

práci a změna chování u žáka, který závislostí ztrácí zábrany a dosavadní hodnoty.  (Vágnerová, 

2004, str. 76,79) 
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Squatteři – z důvodu potřeby okamžitého samostatného bydlení opětovně bez vynaložení jakého-

koliv úsilí a snahy. (Vágnerová, 2004, str. 46) 

 

Drogově závislí – drogy berou pro získání okamžitého pocitu uvolnění, štěstí, sebedůvěry. Důvodem 

bývá dosáhnutí něčeho lepšího, než mají momentálně. Spouštěcím impulsem může být nuda, zvě-

davost, sklon vyzkoušet něco zakázaného, zvýšená tendence riskovat. Příčinou bývá potřeba unik-

nout od problémů, které dospívající neumí řešit nebo nechce řešit. K první zkušenosti s drogou do-

chází ve vrstevnické skupině a mnohdy je záležitostí osobní prestiže neodmítnout. Drogová závislost 

postupně vede k dalším změnám v chování, nejčastěji ke krádežím a prostituci, aby měl narkoman 

peníze na získání drog za každou cenu. „Osobnost narkomana se zcela obecně, bez ohledu na typ 

drogy, vyznačuje postupnou ztrátou dosažené úrovně socializace a morálního vývoje, zafixovaných 

sociálních norem a návyků, posléze někdy i pácháním trestné činnosti. Jeho hierarchie hodnot je 

postupně ovládána pouze jedním motivem, a tím je potřeba drogy. Návykové užívání drogy vede  

k postupné destrukci osobnosti a intelektuální deterioraci. S duševními změnami postupuje i tělesné 

chátrání.“  (Vágnerová, 2004, str. 76-78) 

 

Konzumace alkoholu, kouření cigaret – nejvíce rozšířené typy rizikového chování, jsou spojeny se 

způsobem trávení volného času a s typem vrstevníků. (Sobotková, 2014, str. 47) 

 

Alkohol je nejrozšířenější, nejčastěji užívanou a zároveň nejakceptovanější psychoaktivní látkou  

v našem sociokulturním prostředí. (Fischer, Škoda, 2009, str. 99) 

 

Agresivita – má násilnou formu a dochází při ní k porušování sociálních norem ostatních a omezo-

vání a poškozování základních práv. Jedinec se sklonem k agresivnímu chování se vyznačuje tím, že 

se nedokáže vcítit do pocitů někoho jiného, nedokáže navázat citový vztah ke komukoliv a má pře-

hnanou potřebu osobního uspokojení a vlastních potřeb. Pomocí agrese se snaží něco získat nebo 

prosadit. Agresorovi většinou chybí pocit viny. Agresivní poruchy chování mohou způsobovat: 

✓ specifické vlivy prostředí, hlavně vážná nervová deprivace, která ovlivní emoční a sociali-

zační vývoj jedince,  

✓ dědičné dispozice k agresivnímu chování, zejména u dětí s disharmonickým vývojem osob-

nosti, 

✓ poškození mozku, v některých případech agresivity impulsivního charakteru. (Vágnerová, 

2004, str. 80-81) 

 

V poslední době roste agresivita výtržníků, protože útočníci neznají slitování a soucit. V určitých 

subkulturách se násilí stalo legitimním a uznávaným prostředkem řešení konfliktů, ale i patologic-

kou náplní volného času, s charakterem sportovního výkonu nebo zábavné show. S těmito způsoby 

se shodují jedinci, kteří byli vystavováni hrubému a bezcitnému jednání od dětství, v prostředí, kde 

jsou výchovným prostředkem fyzické tresty. Brutalita je brána jako rychlý a účinný prostředek  

k vyřízení a vyřešení problémů, k uvolnění se, sebevyjádření, projevu moci a síly. (Jedlička, 2017, 

str. 189)  
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Vandalismus – poškozování majetku ve škole (majetek školy a věci spolužáků), devastace veřejného 

majetku (hřbitovní náhrobky, osvětlení, lavičky, odpadkové koše, dopravní značky, sprejerství - 

graffiti), ničení majetku při sportovních utkáních (hooligans). (Sobotková, 2014, str. 40)  

 

Vágnerová (2000, str. 27) označuje vandalství za nepochopitelné jednání, jehož cílem je ničení. Dů-

vodem k tomuto počínání může být aktérovo uspokojení z podrážděných reakcí společnosti proti 

ničení, protože jinak o něho nikdo neprojevuje zájem.    

 

 Vandalismus je zcela neúčelný a nesmyslný, protože nepřináší nikomu žádný užitek, dokonce ani 

samotnému aktérovi. Pouze je další variantou bezohledného násilného chování z různých příčin.  

U dětí bývá obvykle posilován vrstevníky, kteří nad tímto jednáním neuvažují. U mladších dětí slouží 

pouze k vybití nadbytečné energie, u dospívajících je prostředkem k nabuzení nebo pobavení, k od-

stranění nudy, upoutání pozornosti nebo k šokování a provokaci okolí, k vyjádření protestu. 

Mnohdy může být vandalismus projevem nenávisti či nechuti k nějaké osobě, kdy je cílem pomsta, 

ponížení nebo zničení její společenské prestiže. (Vágnerová, 2005, str. 169) 

 

Šikanování – jedná se o násilně ponižující chování vůči slabšímu jedinci, který se neumí a není scho-

pen bránit nebo z dané situace uniknout. Touto slabostí a bezmocností oběť svého šikanujícího ag-

resora ještě navíc stimuluje a posiluje v jeho chování. Šikanující jedinec bývá fyzicky zdatný, má 

potřebu se předvádět a ukazovat svoji převahu. V jeho chování chybí citlivost a ohled k ostatním. 

Oproti tomu oběť šikany má nízké sebehodnocení, bývá nevýrazná a bezbranná, bez prestiže  

v partě. (Vágnerová, 2004, str. 82-83)  

 

Kyriacou (2005, str. 26) šikanu definuje jako trvalé agresivní chování jednoho žáka vůči druhému se 

záměrem způsobit oběti utrpení prostřednictvím fyzických (pošťuchování, bití), slovních (posměšky, 

nadávky) a nepřímých (hanlivé posunky) útoků. Důvodem k šikaně může být cokoliv.  

 

Při šikanování spolužáků se mohou agresoři dále dopustit až těchto následujících trestných činů: 

vydírání, loupež, omezování osobní svobody, ublížení na zdraví, krádež, poškození cizí věci, útisk, 

znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužití, svádění k pohlavnímu styku, nedovolená výroba a jiné 

nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, nebezpečné pronásledování. Dnešním 

velmi aktuálním problémem je kyberšikana. Probíhá prostřednictvím počítače, internetu, mobilních 

telefonů, ale i přes jiné technické telekomunikační prostředky. Mezi nejvíce rozšířené podoby ky-

beršikany patří:  

✓ zasílání zastrašujících a urážlivých zpráv či pomluv,  

✓ pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií s následným upravováním a následným 

zveřejňováním za účelem poškození zachyceného jedince, 

✓ tvorba internetových stránek, které urážejí, pomlouvají či ponižují konkrétní osobu,  

✓ zneužívání cizího účtu, 

✓ provokování a napadání uživatelů v diskusních fórech, 

✓ vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu, 

✓ obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním. (Ciklová, 2016, str. 

111)  
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Nezdravé stravovací návyky – jsou nejvýraznějším rizikovým chováním, pokud jde o tělesné zdraví. 

Patří sem zejména mentální anorexie, bulimie. (Sobotková, 2014, str. 45) 

 

Dle Sobotkové (2014, str. 40-41) se dále do popředí mimo nezdravých stravovacích návyků ještě 

dostávají – užívání PC, nakupování, extremismus (pravicový, levicový, náboženský aj.), xenofobie, 

rasismus, intolerance, antisemitismus, užívání anabolik a steroidů a mnohé další. 

 

4.14   Prevence rizikového chování 

Ciklová (2016, str. 7-21) popisuje prevenci rizikového chování jako skupinu opatření, která podpo-

ruje pozitivní chování a předchází negativním jevům v různých oblastech. Ve školách je u prevence 

základním principem předcházení rizikovému chování, ale i výchova k sebevědomí a zdravému ži-

votnímu stylu, rozvoji sociálních kompetencí a dovedností. Dalším cílem je naučit žáky zvládat zátě-

žové situace a řešit problémy a konflikty. Prevence je nedílnou součástí školy, která je zahrnuta i ve 

školském zákoně i ve vyhlášce o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poraden-

ských zařízeních. Postupy a přístupy k prevenci rizikového chování jsou zakotveny v metodických 

doporučeních a pokynech zpracovaných MŠMT. Ve školství rozeznáváme tyto čtyři druhy typů pre-

vence: 

✓ Nespecifická prevence – souhrn veškerých volnočasových aktivit, jako jsou zájmové, spor-

tovní a volnočasové aktivity, programy, které vedou k dodržování určitých společenských 

pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a za své jednání. Dle Národní 

strategie primární prevence RPCH 2013-2018 jde o veškeré aktivity, které podporují zdravý 

životní styl, osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využí-

vání a organizace volného času. 

✓ Všeobecná specifická primární prevence – aktivity, které mají za cíl předcházet nebo ome-

zovat výskyt jednotlivých projevů rizikového chování. Je směřována na všechny žáky ve ško-

lách. Specifická primární prevence je zaměřena na všechny žáky bez znalosti možných pro-

jevů rizikového chování ve skupině.  

✓ Selektivní prevence – pracuje se s menším množstvím dětí. Zaměřuje se již na užší výběr 

žáků, u kterých je předpoklad zvýšenému výskytu rizikového chování nebo jsou přítomny 

faktory pro vznik rizikového chování.  

✓ Indikovaná prevence – zaměřena na jednotlivce nebo menší skupiny žáků, kde je již rizikové 

chování identifikováno. 

 

V České republice existuje systémové řízení prevence, které má svoji hierarchii a přesně stanovené 

kompetence.  Do systému organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků patří 

MŠMT, krajský úřad, krajský školský koordinátor prevence, metodik prevence v PPP, ředitel školy  

a školského zařízení, školní metodik prevence, třídní učitel. Aby byla prevence účinná, musí být na-

stavená kvalitní pravidla fungování ve škole, včetně zapracování bezpečnostních pravidel do doku-

mentů školy – školní řád, vnitřní řád, stipendijní řád. Oblast školního poradenství má dvě linie, které 

se od sebe liší – školské poradenské pracoviště a školské poradenské zařízení. Do školského pora-

denského zařízení se zařazuje pedagogicko-psychologická poradna (PPP) a speciálně-pedagogická 
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centra. Školské poradenské pracoviště se řadí do oblasti poradenských služeb ve škole, kde jeho 

činnost zajišťují výchovný poradce a školní metodik prevence. Cílem je poradenská podpora žáků, 

rodičů i pedagogů, kdy je velkou výhodou znalost prostředí a atmosféry školy a poskytnutí pomoci 

ihned a na místě. (Ciklová, 2016, str. 28,34) 

 

Je třeba mít na paměti, že prevence nežádoucího chování není hlavní pracovní náplní učitele a škol-

ství nemá plnou zodpovědnost za tuto sféru. V prevenci mají svoji roli i zařízení zabývající se volno-

časovými aktivitami, sportem, tělovýchovou, komunikační média, zdravotníci, policie, soudnictví, 

sociální pracovníci, politici a další. (Jedlička, 2011, str. 18) 

 

Samozřejmě velký podíl na zodpovědnosti mají rodiče dítěte s rizikovým chováním. V případě, že 

mají pochybnosti o chování svého dítěte, měli by vyhledat pomoc odborníka. Dokud problém s ním 

neprokonzultují, nezjistí bližší informace k této problematice, nebudou schopni poradit a pomoci 

dítěti a nezvládnou zlepšení situace. Problémy v chování dítěte je budou i nadále vyčerpávat a ne-

ustále budou ve stavu úzkosti, což bude ovlivňovat i samotné dítě. To po čase začne chování rodičů 

napodobovat a osvojí si vzorce chování, protože rodiče neustále sledují a pozorují jejich reakce  

a později si je zabudují do vlastního souhrnu vzorců chování. Pokud máte dítěti pomoci, je třeba se 

umět ovládat, uvolnit a reagovat vstřícněji. (Matějček, Klégrová, 2001, str. 25,48)   
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5  SYSTÉM ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE 

ŠKOLSTVÍ 

Při výskytu rizikového chování by měl být kladen největší důraz především na prevenci. Na včasné 

podchycení celého problému a jeho nápravu, pokud možno co nejvíce v začátcích. Podpůrný  

a ochranný účinek má hlavně fungující rodina, ale i škola a další pomáhající organizace. (Vágnerová, 

2005, str. 171)  

 

Dokument, který stanovuje základní osnovu institucionálního řetězce, kdo poskytuje pomoc žákům 

s rizikovým chováním, je Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů dětí a mlá-

deže ze dne 29.8.2000, č.j. 14 5114/2000-51. Prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy se 

především zaměřuje na aktivity v oblastech předcházení drogovým závislostem, alkoholismu a kou-

ření, virtuálním drogám, patologickému hráčství, kriminalitě a delikvenci, xenofobii, intoleranci  

a antisemitismu, záškoláctví, rasismu, šikanování, vandalismu a jiným formám násilného chování. 

Metodický pokyn MŠMT mimo jiné uvádí instituce a organizace veřejné správy a další subjekty  

v resortu školství, které jsou zahrnuty do prevence. Jedná se zejména o: 

✓ MŠMT a jeho vybrané, přímo řízené organizace,  

✓ Odbory školství, mládeže a tělovýchovy na krajských úřadech,  

✓ Základní, střední a speciální školy,  

✓ Školní družiny, školní kluby, domovy mládeže, 

✓ Střediska pro volný čas dětí a mládeže, 

✓ Pedagogicko-psychologické poradny a střediska výchovné péče, 

✓ Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy. 

Páteř systému prevence tvoří odborný pracovník MŠMT, krajský školský koordinátor prevence, 

okresní metodik prevence a školní metodik prevence. Činnost těchto institucí je provázána s prací 

jiných institucí, které jsou v působnosti resortů Policie ČR, okresní hygienické stanice nebo zdravot-

nických zařízení. Dále mají své místo v prevenci i nevládní organizace, které doplňují činnost institucí 

veřejné správy a dalších subjektů. (Bendl, Hanušová, Linková, 2016, str. 15-16) 

  

Nejdůležitějším krokem při řešení problémového chování a jeho dalším výskytem je vyšetření dítěte 

a stanovení reálného důvodu a hlavní příčiny k tomuto chování. Jakmile dojde k pojmenování potíží, 

případně diagnostickému stanovení, kdy nejde o osobní příčinu, je dítě ihned zbaveno označení 

problémového dítěte a přestává být viníkem. Například u zjištění zdravotní odchylky se z role pro-

blémového dítěte stává role nemocného nebo postiženého dítěte a tím i role sociálně přijatelnější 

pro všechny ostatní. Svou nemocí nebo postižením nemá potřebné dispozice pro bezproblémové 

chování a zároveň to i vysvětluje, proč nemůže za své problémy a proč není schopno se chovat dle 

platných vzorců a žádoucím způsobem. Toto nové definování problému přináší dítěti úlevu v jeho 

dalším životě na škole a zároveň ovlivní postoje učitele a rodičů, kteří budou tolerantnější a mírnější 

k dalším projevům dítěte. Pečlivá a přesná diagnostika potíží je značně podstatná, aby byla náprava 

úspěšná. Teprve ze správného vyhodnocení problému lze stanovit jeho skutečnou příčinu  
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a navrhnout efektivní způsob nápravy, protože problém je možné řešit tam, kde vzniká. (Vágnerová, 

2004, str. 6-7)  

 

Dnes jsou na popředí přímými účastníky pomoci rizikovým žákům především jejich učitelé, třídní 

učitelé a výchovní poradci. Dále poté školní psychologové, metodici protidrogové prevence, ředitelé 

základních škol, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, linek bezpečí, sociální kurátoři, 

zaměstnanci středisek výchovné péče o děti a mládež, diagnostické a výchovné ústavy aj. (Bendl, 

Hanušová, Linková, 2016, str. 15) 

 

Pokud mají rodiče oproti škole a lékaři pocit, že je třeba pomoc odborníka s potížemi dítěte, můžou 

se obrátit na PPP. Zde vysvětlí problémy svého dítěte a bude jim nabídnuta pomoc, například pro-

střednictvím společenství rodičů, které se podobnou problematikou zabývá. V těchto společen-

stvích dostanou rodiče rady a informace, ale i citovou podporu. (Matějček, Klégrová, 2001, str. 122) 

 

O děti a mládež s opakovanými poruchami chování závažného rázu nebo které se dopustily trest-

ného činu či přestupku, se starají kurátoři pro mládež. Ti po posouzení případu a zjištění všech okol-

ností navrhují vhodné řešení. Pokud je rizikové chování tak závažné, že je nelze řešit ambulantně, 

může být nařízeno represivní opatření ve formě ústavní či ochranné výchovy, kterou nařizuje nebo 

ukládá soud. (Vágnerová, 2005, str. 173) 

 

Pro práci s rodinou, její podporu a pomoc jsou k dispozici výchovní poradci, PPP nebo střediska 

výchovné péče. Především, jedná-li se o dysfunkční rodinu, je nejdůležitější co nejdříve s touto ro-

dinou zahájit spolupráci. Škola má v tomto případě ve své pravomoci pouze poradenskou činnost. 

(Vágnerová, 2005, str. 172)    

 

Stále zůstává velkým nevyřešeným problémem nedostatečná propojenost mezi těmito jednotlivými 

institucemi, i přesto, že je evidentní, že nejúčinnější a nejefektivnější pomoc je „prostřednictvím 

sdruženého a koordinovaného působení“ (Bendl, Hanušová, Linková, 2016, str. 15). 

 

I Matějček s Klégrovou (2011, str. 57) staví spolupráci všech zúčastněných na důležitou pozici. Nikdo 

neví všechno a rozhodně je lepší projevit nejistotu a pochybnosti než suverénně rozhodnout. Pora-

denský pracovník, který je osamělý a izolovaný, je bezmocný, protože je úplně na vše sám. Ztrácí 

možnost vzájemných konzultací s pracovníky, rozdělení práce při vyšetření dítěte i rodičů, sdělování 

názorů a nejistot nad daným případem, hodnocení testových materiálů či vypracování závěrů.  

   

V současnosti existuje spousta možností pro rodiče, učitele a školy, kam se obrátit s žádostí o po-

moc, když si nevědí rady s rizikovým dítětem. V České republice je tento systém stále ve vývoji a je 

třeba ještě učinit řadu opatření, která se v boji proti jakémukoli rizikovému chování dětí účinněji 

osvědčí a celkově by existenci zcela zabraňovala. Na tento nepříznivý stav má rozhodně velký vliv  

i to, že v České republice nespadá ochrana dětí pod jeden resort státní správy, ale hned pod několik. 

Aby celý systém fungoval, musí spolu dobře spolupracovat Ministerstvo práce a sociálních věcí, Mi-

nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra a Minis-

terstvo zahraničních věcí. Tato spolupráce bohužel prozatím nefunguje. V současnosti se připravují 
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nová opatření a měl by vzniknout systém sociálně-právní ochrany dětí, jehož správcem by mělo být 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, sdílel by informace mezi Orgánem sociálně-právní ochrany 

dětí, školou či školským zařízením, zdravotnickým zařízením, Policií ČR, městskou policií, probační  

a mediační službou, státním zastupitelstvím apod. (Bendl, Hanušová, Linková, 2016, str. 61-62) 

 

Prozatím poskytují poradenské služby školská poradenská zařízení – PPP, SPC a školy. Tyto služby 

jsou zcela zdarma. Musí jim předcházet žádost žáka, jeho zákonných zástupců nebo školy, se kterou 

musí zletilý žák nebo jeho zákonný zástupce souhlasit. Poradenská služba se začne poskytovat ihned 

bez zbytečného odkladu, nejdéle do 3 měsíců od podání žádosti. Výsledkem je zpráva z vyšetření  

a doporučení, které obsahuje návrhy úprav ve vzdělávání žáka. Ve školách poradenské služby za-

bezpečují především výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují s učiteli a dále 

školní speciální pedagog, školní psycholog. Ke skutečné komplexní péči o žáka je třeba spolupráce 

všech poradenských pracovníků. Ti by měli mít své kompetence rozdělené, aby se nepřekrývali. 

(Kendíková, Vosmik, 2013, str. 10,18,26) 
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6  ZÁŠKOLÁCTVÍ 

Záškoláctví patří do projevů rizikového chování dětí a mládeže, které se vyskytuje pouze ve škole. 

Jedná se o úmyslné zameškávání výuky bez důvodu. Žák se záškoláctvím dopouští přestupku, neboť 

jde o porušení školského zákona. K tomuto činu vede žáka mnoho faktorů, strachem počínaje. Dal-

ším, velmi často objevujícím se důvodem k záškoláctví je nuda a hledání náhradního uspokojení 

nebo touha po něčem novém. Samozřejmě má záškoláctví své příčiny i následky.  

 

Matějček (2011, str. 310) popisuje charakter záškoláctví jako vesměs jednorázové selhání. V pří-

padě, že se objeví opakovaně, je třeba již brát na něho větší zřetel. Ve vztahu k věku dítěte platí, že 

čím mladší dítě k záškoláctví inklinuje, tím více se dá předpokládat to může být znakem vážnější 

psychopatologie.  

  

V současnosti je to jeden z nejzávažnějších problémů základních a středních škol. Právě záškoláctví 

a časté absence jsou nejčastějším důvodem nedokončení devítiletého studia na základní škole. Zá-

školáctví lze popsat jako úmyslné zameškávání školní výuky bez vědomí rodičů, ve většině případů 

a bez řádné omluvy od lékaře nebo rodičů. Jedná se o nejklasičtější poruchu chování dětí a mládeže. 

Pedagog by neměl záškoláctví brát jako komplikaci jeho práce, ale měl by v něm vidět jednání žáka, 

který není schopen řešit problémy, neboť je záškoláctví vždy odrazem psychického stavu žáka. Uči-

tel by měl příčiny zmírňovat nebo v ideálním případě odstraňovat. (Martínek, 2009, str. 97, 100-

101) 

 

Sobotková (2014, str. 40) se domnívá, že záškoláctví souvisí s poruchami učení a chování a má nej-

různější příčiny, jako jsou chuť po něčem novém, touha experimentovat, chtivost po dobrodružství, 

lačnost po zážitcích nebo jako ochrana před problémy ve škole.  

 

Povinnost rodičů zajistit pro dítě řádnou docházku do školy má svůj ústavní a mezinárodněprávní 

základ. Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního 

roku, kdy žák dosáhne sedmnáctého roku svého věku. Porušení povinné školní docházky je nejzá-

važnějším porušením povinností v oblasti školské legislativy, která rodičům plyne z rodičovské zod-

povědnosti. Toto porušení je velmi dobře znatelné a je jednou z oblastí, s jejímž neplněním se zá-

kladní školy nejvíce setkávají, ať už od pozdních příchodů žáků, neomluvenou absenci nebo záško-

láctví. Pravidla pro omlouvání nepřítomnosti žáků stanoví školní řád. Problematikou řádné do-

cházky a ne-přítomnosti žáků ve vyučování se zabývá metodický pokyn MŠMT ČR, v jehož rámci je 

školám doporučen jednotný postup při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a při prevenci zá-

školáctví. Záškoláctví se řadí mezi závažné problémy ve škole, jehož prostřednictvím se zvyšuje prav-

děpodobnost školní neúspěšnosti a předčasného ukončení vzdělávání žáka, a následně tak kompli-

kuje jeho uplatnění na trhu práce. Pro bezproblémovou docházku žáka do školy je třeba nezbytná 

spolupráce školy a rodiny dítěte a co nejdříve vtáhnout rodiče do preventivních opatření. Zároveň 

je velmi důležité spolupráci rodičů oceňovat a přistupovat k nim jako k partnerům školy.  Záškoláctví 

je chápáno jako záměrná neomluvená absence ve škole ve výuce. Je lehce odhalitelná, ale je možné 

se setkat s tzv. skrytým záškoláctvím, které bývá rodiči omlouváno z důvodu obavy z reakce školy 

nebo z důvodu neshody či konfliktu s dítětem. Jestliže rodiče nepovažují školní docházku za 
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důležitou, je záškoláctví dítěte rodiči přímo podporováno. Dalším důvodem k záškoláctví může být, 

že se rodiče rozhodnou dítě do školy nepouštět, protože se obávají ohrožení dítěte ve škole nebo 

nezvládají zajistit jeho dopravu do školy.  Dlouhodobé záškoláctví výrazně ovlivňuje školní úspěš-

nost a vztah žáka k vyučujícím a ostatním spolužákům. Čím déle trvá, tím více se tyto oblasti narušují 

a zároveň se i snižuje možnost, že žák celý problém sám zvládne a vyřeší. Je velmi důležité co 

nejdříve zasáhnout a žáka spíše podpořit než pouze potrestat. (Mertin, Krejčová, 2013, str. 

107,109,149-150) 

 

Každé dítě se po dobu školní docházky dostane do nepříjemné situace, ale jen některé si za řešení 

vybere záškoláctví. Je mnoho faktorů, které dítě ovlivňují a mnoho rizik, u kterých záleží, jak si  

s nimi dítě dokáže poradit. Pro typ dětí, které přistoupí na záškoláctví, je především typická snadná 

ovlivnitelnost, nuda a nízká odolnost proti pokušení. Může jít ale i o jiné činitele, jako je osamoce-

nost, úzkostnost nebo pocit dítěte, že ho okolí nechápe. Velký podíl na tom mají i vnější faktory, 

kam především patří neporozumění si s učitelem nebo spolužáky, neúspěch ve škole, nezájem  

o studijní obor, nepochopení ze strany rodičů, ale i nevědomá podpora rodičů, kteří dítě omlouvají 

ze školy bezdůvodně a dítě se tak naučí vyhýbat povinnostem, a také vliv party. (Lazarová, 1998, 

str. 40)   

  

Pedagogický slovník vysvětluje záškoláctví jako „Zvláštní případ absentérství. Jev, kdy se žák úmy-

slně, bez omluvitelného důvodu a bez vědomí, popř. souhlasu rodičů se nezúčastňuje vyučování  

a zdržuje se mimo domov. Má zpravidla souvislost se školní neúspěšností žáka“. (Průcha, Walterová, 

Mareš, 2003, str. 310) 

 

Jedná se o neomluvenou absenci žáka z vyučování bez závažného důvodu. Školní docházku žáků své 

třídy eviduje učitel. Dobu a způsob uvolnění žáka ze školního vyučování stanoví školní řád, přičemž 

nepřítomnost nezletilého žáka ve škole omlouvá v souladu se školním řádem a platnými právními 

předpisy zákonný zástupce žáka, zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám. V případě podezření 

z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka, se může ředitel školy v dané 

věci obrátit na zákonného zástupce nezletilého žáka, v případě nepřítomnosti delší jak 3 dny z dů-

vodu nemoci na ošetřujícího lékaře žáka pro doložení nemoci jako součást omluvenky nebo po-

žádat o spolupráci věcně příslušný správní orgán (Metodický pokyn MŠMT, on-line). 

 

Obecně záškoláctví patří do kategorie problémového chování, kde je bráno za rizikového činitele, 

který vyvolává a způsobuje řadu dalších výchovných problémů. 

 

Dle Fontany (1997, str. 359-360) je vyhýbání se škole jedna z důležitých položek problémového 

chování. Jde o děti, které soustavně ve škole chybí, aniž k tomu mají pádný důvod. Svým jednáním 

dávají najevo, že následky chození za školu pro ně nejsou víc nepříznivé a nepříjemné než následky 

chození do školy. Záškoláctví však Fontana nevidí jako problém pouze samotného dítěte, které 

chodí za školu, ale je názoru, že se na něm podílí i ostatní děti, rodiče, učitelé, vrstevnické skupiny, 

ale i organizace vyučování. Jakmile dítě začne docházku zanedbávat, pomalu začne zůstávat v učení 

pozadu a dítě se začíná zaplétat do spousty lží a podvodů, za které bývá dítě potrestáno. Bohužel 

trest může ještě více dítěti znepříjemnit docházku do školy a prohloubit ještě více nepříjemné 
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zážitky a tím dítě ba naopak motivovat k absenci. Přimět děti k pravidelné docházce by nemělo být 

bráno jako bitva mezi školou a dítětem, ve které musí vždy zvítězit škola. Ta by měla dětem přede-

vším ukázat, že je tu pro pomoc, pro pochopení problému, vcítění se do dané situace.    

 

Matějček s Klégrovou (2011, str. 309,310) upozorňují, že spojitost se školou je u záškoláctví zcela 

zřejmá. Přičemž důvodů k tomuto činu je rozmanitá škála – úsilí vyhnout se nepříjemnostem, vzdor, 

strach ze zkoušení, strach z jiného dítěte nebo z nepřátelské party, nutkání zviditelnit se před ostat-

ními, pocit křivdy, forma odplaty za nespravedlnosti ve škole, nenávist k učiteli, nejistota a tíseň ve 

společnosti druhých dětí, příslušnost ke skupině, která považuje záškoláctví za normu chování atd. 

Zjištění skutečné motivace k záškoláctví je velmi důležitým faktorem při řešení záškoláctví a je hlav-

ním cílem poradců a psychologů, kteří pracují na této diagnostice. Nejprve absence začíná jako im-

pulzivní akt pro daný den, protože má převážně charakter jednorázového selhání. Ale s postupem 

času se může prodloužit i na několik dní nebo se vyskytovat opakovaně, zejména, když si nikdo 

záškoláctví dítěte nevšimne nebo ho neřeší.  Původní motiv k absenci již ztrácí svůj smysl a na jeho 

místo nastupuje strach dítěte z návratu do školy, z prozrazení, z konfrontace nebo motivace pod 

nátlakem party nebo povahová slabost dítěte, nízká odolnost proti zátěžím aj. V těchto případech 

vzniká velká pravděpodobnost, že k „pouhému“ záškoláctví na začátku se přidají další přestupky 

jako lži, toulání, útěky, podvody s lékařskými omluvenkami, krádeže a další. Právě tyto komplikace 

dokazují, že je třeba se dostatečně záškoláctví věnovat a řešit ho. Poradenský pracovník má po-

mocná opatření, která mohou být okamžitá a perspektivní. Vždy je třeba žákovi i rodičům zdůraznit 

pozitivní stránky osobnosti dítěte. V pohovoru vysvětlit a popsat způsob, jak si poradit s těžkostmi, 

jak se vyrovnat s problémy. Záškoláctví poté posuzujeme jako způsob vyjasnění dané situace. Je 

třeba se snažit dítě motivovat k návratu do školy s tím, že to bude pro něho úleva od všech dosa-

vadních těžkostí a komplikací spojených s absencí. 

 

Záškoláctví je již řazeno mezi nemoci, v Mezinárodní klasifikaci nemocí je začleněno v kapitole Fak-

tory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami, oddíl Z00 – Z13 Osoby, které 

se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetření, .3 Prohlídka pro stav vývoje 

mladistvého (stav pubertálního vývoje), přesné označení Z13.3 – screeningové vyšetření specializo-

vané na duševní poruchy a poruchy chování (http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html - 1.11.2019). 

Z pohledu učitele představuje záškoláctví porušení jednoho ze základních pravidel školáka chodit 

do školy. V některých případech ho lze označit jako „komplex obranného chování únikového cha-

rakteru a jeho cílem je vyhnout se subjektivně neúnosné zátěži, kterou v tomto případě představuje 

škola“ (Vágnerová, 2004, str. 73).  Nemusí však jít pouze o obranný mechanismus. „Mnohdy je spíše 

projevem nerespektování příslušných sociálních norem. Může být výrazem neochoty nebo neschop-

nosti akceptovat povinnost, která nepřináší aktuální uspokojení. Někdy vzniká jako důsledek odliš-

ného socializačního vývoje a je signálem trvalejší změny adaptačních mechanismů“ (Vágnerová, 

2004, str. 73).  Ve vrstevnické skupině ve třídě může záškoláctví být bráno jako norma chování, ke 

které můžou ostatní žáci vzhlížet. Je třeba urychleně původce izolovat od kolektivu, aby se tento 

nežádoucí projev nerozšiřoval mezi ostatní. (Vágnerová, 2004, str. 73) 
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Záškoláctví může zastírat nějaký problém u dítěte nebo může být emotivní reakcí na prožívaný stres. 

Učitel ho však může chápat jako nevhodné jednání, které chápe jako žákovo flákání. (Vágnerová, 

2005, str. 26)   

 

Lazarová (1998, str. 40-41) spatřuje jako nejhlavnější bod řešení záškoláctví především vyšetření 

jeho příčin.  V případě jeho výskytu upřednostňuje tyto zásady: 

✓ Včas odhalit záškoláctví – být ve spojení s rodiči, kontrola omluvenek od lékaře. 

✓ Sledovat výskyt omluvenek – jak často, jaký den v týdnu, na jaký předmět, u kterého učitele. 

✓ Spolupráce učitele s rodiči a psychologem – rozbor případu. 

✓ Neúnosná školní situace jako podnět k záškoláctví – zavést změnu, vytvořit plán dlouhodo-

bého opatření a zamezit záškoláctví. 

✓ Spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou a centry, které tuto formu rizikové-

ho chování řeší, je-li záškoláctví rozšířeno. 

✓ Brát zřetel na třídní kolektiv problémového žáka, jeho postavení ve skupině a vztahy v ní. 

✓ Dítě, které má strach a bojí se svěřit učiteli nebo rodičům, předat do péče nezávislé osobě 

– psychologovi.  

✓ Pomoc žákovi k bezbolestnému návratu do třídy. 

✓ Nevracet se k již vyřešenému případu. 

✓ Úzká spolupráce s rodiči, možné další záškoláctví včas odhalit. 

 

Kyriacou (2005, str. 44) popisuje záškoláctví jako neomluvenou nepřítomnost, tudíž nepřítomnost, 

k níž nedal svolení učitel ani jiný oprávněný zástupce školy – nevysvětlitelná a neoprávněná ab-

sence.  Uvádí, že záškoláctvím netrpí pouze jedinec, který se ho dopouští, ale celá společnost. Ná-

sledkem svého jednání dochází u žáka ke zhoršení studijních výsledků, což má za následek potom 

už i pro celou společnost horší uplatnění v dalším životě a kriminální činnost. Výše záškoláctví je 

současně ukazatelem správné funkce vzdělávacího systému společnosti.  

 

Základním prvkem v boji proti záškoláctví je kvalitně zpracovaný školní řád a dobrá spolupráce  

s OSPOD, MP, PČR. Dle školského zákona je povinnost doložit důvod absence žáka ve vyučování 

nejdéle do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. Způsob omlouvání je plně v kompetenci 

každé školy, dle toho, jak je upraven ve školním řádu. Omlouvání je povinností žáka nebo jeho ro-

dičů. S těmito všemi podmínkami je dobré seznámit rodiče na třídních schůzkách tak, aby bylo 

zřejmé:  

✓ kdo omlouvá absenci žáka,  

✓ do kdy se musí absence omluvit,  

✓ kdy se musí odevzdat omluvenka při návratu do školy,  

✓ jak se bude dokládat důvod nepřítomnosti žáka,  

✓ kde bude omluvenka.   

Pro příklad je uveden třístupňový model omlouvání: 

1. Stupeň – rodič nebo zletilý žák doloží do 3 kalendářních dnů od počátku své absence důvod 

nepřítomnosti a to tím, že zatelefonuje, pošle, vyšle, zašle……. /jak je stanoveno ve škol-

ním řádu školy/. Jestliže tak neučiní ve stanovené lhůtě, jsou zameškané hodiny brány jako 

neomluvené. 
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2. Stupeň – po ukončení absence rodič nebo zletilý žák zapíše důvody nepřítomnosti a její 

délku na místo tomu určené /žákovská knížka, omluvný list apod./, opět stanovené školním 

řádem. Po příchodu do školy předloží žák omluvenku učiteli /lhůta libovolná, jak si sami 

zvolíme/. Jestliže tak neučiní ve stanovené lhůtě, jsou zameškané hodiny brány jako neo-

mluvené, i přesto, že byl první stupeň splněn.  

3. Stupeň – V případě, že škola vyhodnotí jako potřebné, požádá ještě o doložení přílohy opat-

řené úředním razítkem nebo potvrzení od ošetřujícího lékaře o tom, že žák byl ve stavu 

zdravotní neschopnosti. Jestliže tak neučiní ve stanovené lhůtě, jsou zameškané hodiny 

brány jako neomluvené, i přesto, že byl postup dle prvního a druhého stupně splněn. 

Školy zapomínají na skutečnost, že omluvenku dokládá rodič, ale přijímá škola. Má-li škola pode-

zření nebo až důkaz o nepravém důvodu uvedeném k nepřítomnosti žáka, nemusí omluvu přijmout 

a může dát hlášení na OSPOD. Má-li škola podezření, že lékař dodatečně omlouvá absenci, je 

možné, aby škola nahlásila lékaře na OSPOD spolu s podezřením na záškoláctví nebo na okresní 

lékařskou komoru. Je to její zákonná povinnost. Je tedy velmi důležité, aby každý učitel striktně 

dodržoval podmínky k omlouvání nepřítomnosti žáků stanovené ve školním řádě a nedělal výjimky. 

(Ciklová, 2016, str. 56-57, 59-62) 

 

Při hodnocení záškoláctví je třeba mít citlivý přístup a je nutné se neustále ptát „proč“. Situace, 

které vedou žáka k záškoláctví se dají obtížně rozpoznat a nedají se včas ovlivnit. Chce-li jít žák za 

školu, důvod si vždy najde.  

 

V každém případě je třeba záškoláctví vždy začít řešit zavčasu. Nenechat množství zameškaných 

hodin dojít do stavu, který již bije do očí a je nutné celou záležitost již řešit s odborem sociálních 

věcí. Rozhodně je snazší řešit hned první příznaky s rodiči záškoláka a přenášet zodpovědnost na 

ně. Zároveň všichni učitelé a kolegové na škole by měli být vždy informováni o všech neomluvených 

absencích žáků a měli by věnovat zvýšenou pozornost právě ročníkům, ve kterých dochází  

k nejvyššímu počtu zameškaných hodin a k výskytu záškoláctví. (Martínek, 2009, str. 102) 

 

6.1 Dělení záškoláctví 

Kyriacou (2005, str. 45) uvádí 5 hlavních kategorií záškoláctví.  

1. Pravé záškoláctví – žák do školy nechodí, ale rodiče si myslí, že ano.  

2. Záškoláctví s vědomím rodičů – žák do školy nechodí, rodiče o tom vědí a vědí i, že k tomu 

nemá žádný oprávněný důvod.  

3. Záškoláctví s klamáním rodičů – žák nechodí do školy a rodičům tvrdí, že je mu špatně, aby 

mu napsali omluvenku. 

4. Útěky ze školy – žák přijde do školy, nechá si zapsat účast a v průběhu dne na část výuky 

odejde. 

5. Odmítání školy – žák se natolik bojí jít do školy, že ani rodiče nejsou schopni donutit ho jít. 

V tomto případě je třeba již vyhledat odbornou pomoc. Příčinou může být šikana, fobie, de-

prese.   

 



 64 

 

 

Podobně dělí záškoláctví i Ciklová (2016, str. 55) na tyto typy: 

1. Záškoláctví s vědomím rodičů – rodiče vědí o záškoláctví dítěte, a to je ze strany rodičů 

omlouváno a i schvalováno. 

2. Záškoláctví bez vědomí rodičů – simulování nemocí či předstírání nevolností. 

3. Odchod ze školy – plánovaný (před písemkou) nebo impulzivní (reakce na zátěžovou situ-

aci). 

4. Skryté záškoláctví – rodič o záškoláctví dítěte ví, nesouhlasí s ním, ale omluvenku doloží (ze 

strachu z ostudy, intervence ze strany OSPOD). 

 

Mertin s Krejčovou (2013, str. 150) popisují na jedné straně impulzivní záškoláctví a na druhé straně 

účelové záškoláctví. Impulzivní není plánované, spíše se jedná o zkratkovitou únikovou reakci, jejímž 

důvodem je obava z potrestání za porušení pravidel, za neúspěch nebo odchod z vyučování v afektu. 

Absence může trvat i několik dnů, protože u dítěte nastává obava, co se bude ve škole dít, až se tam 

vrátí. Účelové záškoláctví je dopředu promyšlené a plánované.  Motivace může být stejná jako  

u impulzivního záškoláctví, ale žák má dobře promyšlený způsob zatajování.  

 

Stejně dělí záškoláctví i Martínek (2009, str. 97) na záškoláctví impulzivního charakteru nebo úče-

lové, plánované. U impulzivního záškoláctví se s popisem shoduje s Mertinem a Krejčovou (2013, 

str. 150), u účelového záškoláctví navíc uvádí, že se nejvíce objevuje, když se žák chce vyhnout zkou-

šení, písemné práci, učiteli nebo neoblíbenému předmětu. 

 

Ať už se jedná o jakýkoliv typ záškoláctví, vždy vzniká dítěti nebo dospívajícímu velké množství času, 

který nemá, jak vyplnit, protože ve škole nechce být a domů nemůže. Často volí ke zkrácení volného 

času návštěvy barů a restaurací s konzumací alkoholu, drog nebo hrami na herních automatech. 

 

6.2 Příčiny záškoláctví 

Mezi příčinami záškoláctví na předních pozicích je strach ze školy. Ten může mít různé důvody. Nej-

častější jde o rozpor mezi možnostmi žáka a očekáváním školy, učitele, spolužáků nebo rodičů. Dále 

špatné předpoklady dítěte pro studium, ztráta motivace, nezačlenění se do třídní skupiny. Dalším, 

velmi rozšířeným důvodem ke strachu je špatný výkon a obavy ze selhání, způsobené nedostačující 

přípravou dítěte, stresem a trémou nebo pokud k dobrému výkonu musí dítě vynaložit značné úsilí. 

(Vágnerová, 2005, str. 221-222) 

 

Lazarová (1998, str. 38-40) uvádí, že zásadním důvodem k odmítnutí docházky do školy je různorodě 

podmíněná „nechuť“ jít do školy, která se převážně týká starších dětí, především „teenagerů“, kteří 

považují záškoláctví za běžnou normu. Se záškoláctvím bývají dále vázány další, mnohem závažnější 

přestupky a prohřešky, jako jsou toulání, útěky, lhaní, gamblerství, drogy a krádeže, a proto je třeba 

tento problém v případě výskytu řešit. Za hlavní otázky tohoto jevu Lazarová považuje: Co je skryto 

za záškoláctvím? Lze odstranit jeho příčinu? Jaká nálada a prostředí jsou vhodná pro žáka, aby se 
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jeho absence neopakovala? Proč dochází k neomluvené absenci? Jaká situace přiměje dítě k cestě 

za školu? Co donutí dítě vyhýbat se školním povinnostem? Před pedagogickým zásahem proti zá-

školáctví navrhuje zapátrat po možných situacích, které přimějí dítě nejít do školy. Uvádí následující 

příčiny:    

1. Záškoláctví jako reaktivní akt – zde je na prvním místě strach dítěte. Z neúspěchu, ze zkou-

šení, z posměchu, z násilí, z trestu aj. Tuto situaci dítě již zažilo a bojí se, co ho čeká. Jeho 

rozhodnutí uniknout bývá nepromyšlené, impulsivní, někdy toto rozhodnutí padne až bě-

hem cesty do školy. Může se i stát, že jinak hodné a bezproblémové dítě má strach z prozra-

zení záškoláctví a začne i nadále pokračovat ve svých absencích, ze kterých už nevidí cestu 

zpět a stále vymýšlí různé lži a výmluvy, aby své chování omluvilo. Bohužel trest za své cho-

vání pouze oddaluje.  

2. Záškoláctví jako výbuch (jednou to musí přijít) - dítě žije již delší čas ve strachu a pobyt mimo 

školu vidí jako jediné možné řešení, jak překonat dlouho přetrvávající obavy. Tento typ ab-

sence je předem plánovaný, dítě se samo toulá s pocity opuštěnosti, beznaděje a zrady ze 

strany jak rodičů, tak učitele. 

3. Záškoláctví jako dobrá zpráva (ono to nějak dopadne) – jedná se o typický pobyt za školou  

v partě dospívajících, ke kterému dochází prostřednictvím podvodů s omluvenkami. Dítě 

tráví volný čas po hernách a hospodách nebo jen v parcích. V tomto případě může dojít až  

k závislostem – na drogách, hracích automatech, alkoholu apod.   

 

Oproti tomu Vágnerová (2005, str. 162-163) považuje záškoláctví za snahu utíkat z prostředí školy, 

které je pro žáka nepřijatelné nebo ho ohrožuje a útěk považuje jako variantu obranného, úniko-

vého jednání před řešením daného problému, které není dítě schopno samo zvládnout vhodnějším 

způsobem. Nejčastějším problémem bývá záporný postoj ke škole nebo celkově ke vzdělání, špatná 

známka nebo celý prospěch, šikana, ale i pouhá konfrontace mezi žákem a spolužáky, učitelem, či 

rodiči.  

 

Fontana (1997, str. 359-360) je názoru, že škola musí včas zjistit příčinu záškoláctví, protože teprve 

potom může provést účinná opatření k jeho zamezení. Za vhodnou strategii považuje probrat  

s dětmi, proč je škola nudí a připadá jim bezvýznamná. Za nejčastější příčiny záškoláctví považuje 

tyto možnosti: 

✓ Dítě může být obětí trýznění druhými dětmi.  

✓ Dítě se může obávat některého člena učitelského sboru nebo nějakého trestu. 

✓ Dítě může mít školu tak silně asociovanou se selháváním, že vyhýbání se škole je způsob, 

jak si chránit sebevědomí. 

✓ Rodinné problémy – hlídání mladšího sourozence, výpomoc rodině v pracovních záležitos-

tech, strach z fyzického násilí mezi rodiči nebo z odchodu jednoho z rodičů od rodiny, když 

nebude stále přítomno doma.  

✓ Rodiče si vyřizují své účty se společností prostřednictvím zákazu pobytu dítěte ve škole.  

✓ Dítě není schopno z důvodu požívání omamných látek (ředidla, alkohol, drogy) dojít do 

školy nebo v ní zůstat po celou dobu výuky. 

✓ Dítě může být zapleteno do trestné činnosti.  

✓ Dítě se může jen nudit a hledat něco, co ho povzbudí, přinese vzrušení. 
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Příčin k záškoláctví je celá řada. Nechuť ke studiu a školní práci, porucha vztahů mezi třídní skupi-

nou, strach z učitele, ze školy. Dají se rozdělit do tří základních skupin: 

1. Negativní vztah ke škole – s pozitivním vztahem ke škole jde dítěti učení lépe a nemá důvod 

ze školy utíkat, oproti dítěti s nižším nadáním, jemuž se práce ve škole nedaří, dostává ne-

ustálou kritiku, tresty nebo je středem posměchu. Motivem k útěkům může být i odpor  

k učení z důvodu mimořádných vědomostí a schopností žáka, neboť i u dětí mimořádně 

nadaných se objevují zvláštnosti v chování, které jim nepřispívají na oblibě u spolužáků. 

Další příčinou negativního vztahu mohou být vysoké nároky na žáky. Následkem slabého 

prospěchu může docházet ke změnám v chování, až v poruchu chování v podobě náklon-

nosti k partám s agresivními nebo protispolečenskými cíli. Odmítány bývají i děti s různými 

zdravotními postiženími, jako jsou vady řeči nebo tělesné či smyslové postižení. Když nedo-

jde k jejich úspěšnému začlenění, vzniká u nich odpor ke škole a následně záškoláctví. Na 

dalším místě je negativní vztah ke škole způsoben školní fóbií. Jde o psychickou poruchu, 

spojenou s nepřiměřeným strachem a úzkostí z věcí a situací spojených se školou. A v ne-

poslední řadě se stále častěji podílí na počtu žáků s negativním vztahem ke škole skupina 

šikanovaných dětí, které z důvodu šikany mají strach nejen do školy chodit, ale mají strach 

už jen z cesty do školy a ze školy zpět domů. Celkově lze shrnout příčiny odporu ke škole do 

tří základních skupin – špatné přizpůsobení školnímu režimu, častá neúspěšnost vyplývající 

z nižší úrovně rozumových schopností nebo z mimořádného nadání, nefungující pozitivní 

mezilidské vztahy v kolektivu.  

2. Vliv rodinného prostředí – rodina má výrazný podíl na utváření osobnosti dítěte, jeho vlast-

ností, názorů, životního stylu. Stejně tak je třeba základy v patologickém chování, a tudíž  

i v záškoláctví dítěte, hledat v jeho rodině. Jak přehnaná péče, vysoké nároky, tak i nezájem 

o dítě, o školu, o studium, ze strany rodičů působí negativně na dítě. Dále má vliv na dítě  

i početnost rodiny, způsob soužití rodičů, jejich věk, vzdělání, sociální postavení, a přede-

vším kvalita výchovy. Jestliže rodiče nemají na své dítě čas, jsou nervózní a přetížení, péči 

dítěti nahrazují penězi, které potom hledá prostředí, které ho přijme a finance mu zajistí 

vysokou pozici na žebříčku hodnot. Dítě převážně inklinuje k partám, jejichž programem 

právě bývá záškoláctví.  

3. Trávení volného času a vliv party – v mnohých partách je záškoláctví hlavní podmínkou pro 

přijetí. Pobyt ve škole je nahrazován přítomností v partě, ve které často dochází k užívání 

návykový látek, alkoholu a kriminalitě, která mívá právě své kořeny v záškoláctví. Party  

s kriminálním programem se mohou zcela vymknout běžnému sociálnímu chování a běž-

ným společenským normám. (Martínek, 2009, str. 97-100) 

 

Neúspěch ve škole může být dále spojem i s dalšími pocity zklamání a stresu v závislosti na délce  

a intenzitě trvání. Dítě si může připadat vzhledem ke svým neúspěchům zklamané, ponížené a bez-

mocné, protože se snažilo a jeho úsilí nikdo neocenil a k ničemu nevedlo. Typickým příkladem je 

strach dítěte, prostřednictvím kterého dítě přestává mít motivaci k učení a nechuť celkově ke škole 

samotné. Bojí se neúspěchu, strach v něm vyvolává například zkoušení u tabule nebo kritický ko-

mentář učitele vzhledem k jeho neúspěchům. V tomto případě by rozhodně bylo na místě dítě ně-

jakým způsobem motivovat. Nabídnout mu podporu, možnost uklidnění, a hlavně vyloučení 
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stresových situací. Naopak mu pomoci zažít nějaký úspěch, aby mělo možnost si vybudovat nový 

kladný vztah ke škole. (Vágnerová, 2004, str. 36)  

  

Záškoláctví může mít příčinu i v různém socializačním vývoji dítěte. Pokud pro rodinu není škola 

významnou hodnotou, dítě si tento poznatek osvojuje a přijímá. I přesto, že se jedná o porušení 

norem a hodnot uznávaných společností, rodina dítě za záškoláctví netrestá, neboť sama školní do-

cházku neuznává a chození za školu nepovažuje za přestupek. (Vágnerová, 2004, str. 73) 

 

Kyriacou (2005, str. 51, 57) poukazuje na fakt, že pro první neomluvenou absenci má žák vždy jasný 

důvod. Může jím být nepřipravenost na výuku, šikana, snaha zapůsobit na přátelé atd. Důležité je, 

co následuje potom. V případě nezájmu ze strany rodičů nebo školy o prošetření a zjištění důvodu, 

může dojít k opakování absence vždy, kdy žák bude mít před sebou tentýž důvod. Mezi další časté 

důvody k záškoláctví řadí pocit žáka, že je násilím nucen studovat předměty nebo obor, který ho 

nebaví či nespokojenost žáka s klimatem školy.  

 

Příčiny záškoláctví Mertin s Krejčovou (2013, str. 150) dělí do následujících oblastí:  

✓ Osobnostní charakteristiky žáka a jeho osobní problémy – děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami, děti s ADHD, ADD, specifickými poruchami učení, sníženým intelektem, nízkým 

sebevědomím, poruchami chování aj.  

✓ Školní prostředí a školní neúspěšnost vyplývající z osnov či povahy škol a ze vztahů mezi 

spolužáky – problémy ve vztazích s učiteli a spolužáky, nezvládnutí učiva, pro žáka nevyho-

vující systém hodnocení. 

✓ Rodinné prostředí a styl výchovy v rodině – nízká podpora vzdělávání ze strany rodičů, ne-

dostatečný monitoring v rodině, rodina procházející krizí. 

 

6.3 Následky záškoláctví 

I následky záškoláctví jsou převážně stejné jako následky rizikového chování. Je velké množství dů-

sledků, které má záškoláctví na svědomí nebo které podporuje či vyvolává. Mezi nejlehčí následky 

se řadí neklasifikování žáka, a naopak mezi nejzávažnější vznik asociálního chování.  

 

6.3.1 Útěky z domova 

Pokud dítě utíká od rodiny, ze svého domova, je to signálem, že něco není v pořádku. Jedním  

z důvodů může být, že dítě už nepovažuje rodinu za pramen jistoty a bezpečí, kam se může vždy 

vrátit se svým problémem, kde se má na koho obrátit s žádostí o radu nebo o pomoc, a která mu je 

poskytnuta. Útěky lze rozdělit podle jejich průběhu a motivace: 

✓ Reaktivní, impulzivní útěky – na základě zkratkovitého jednání na nezvládnutou situaci 

doma nebo ve škole a potřeby úniku od této skutečnosti, například před strachem, trestem. 

✓ Chronické útěky – vznikají z dlouhodobých problémů, velmi často jsou předem plánované 

a připravené a opakují se. Dítě se z pravidla nechce vrátit. Jsou známkou nefunkční nebo 

narušené rodiny, kde nemá dítě potřebné zázemí a citové útočiště.  
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Jiným případem jsou útěky z diagnostických nebo výchovných ústavů a dětských domovů, jejíž hlav-

ním důvodem k útěku je reakce na ztrátu svobody a prostředí, které bylo pro dítě zázemím (Vágne-

rová, 2005, str. 163). 

 

Čačka (1994, str. 57) spatřuje útěky dospívajících od rodiny jako pasivní podobu řešení problémů, 

kdy udává, že toulavost se může stát až chorobnou. Jedinci kolikrát k tomuto činu stačí pouze 

drobné nedorozumění, ať už z prostředí školy, kamarádů nebo rodiny, kdy z pocitu strachu řeší 

situaci touto cestou, kterou považuje za ochrannou. V každém případě se jedná o reakci maladap-

tivní, která může být v krajním případě zakončena až sebevraždou.  

 

Matějček s Klégrovou (2011, str. 311,313) uvádí, že útěky dětí prožívají obzvláště těžce jejich rodiče. 

Zejména ze strachu o dítě, protože nevědí, kde se dítě nachází, zda je v pořádku, co se s ním děje, 

co prožívá a co ho vlastně k útěku vedlo. Rodiče zraňuje jednání vlastního dítěte o považují ho za 

nedůvěru vůči nim, někdy až pohrdání jejich láskou. Útěky rozlišují na dvě formy – útěky jako im-

pulzivní, zkratkovité jednání a útěky víceméně připravované a plánované. Přičemž každá forma 

útěku má svůj odlišný klinický obraz a odlišnou motivaci. Osamělý odchod dítěte z domova bývá 

výjimečným jevem, ale společné útěky dvou nebo tří dětí jsou již častější. Motivem bývá touha po 

osamostatnění, po zážitcích, po poznání světa.  

 

Martínek (2009, str. 102-104) k problematice útěků uvádí, že mohou být projevem psychického 

onemocnění, ale spíš jsou projevem špatné adaptace dítěte nebo nevhodným prostředím, ve kte-

rém dítě vyrůstá. Útěky mohou mít impulzivní ráz, kdy nemají žádnou motivaci, nejsou předem na-

plánované. V tomto případě dítě utíká nepřipravené, bez dostatečného oblečení, jídla, kdy hrozí 

riziko vyčerpání a nachladnutí dítěte. Tyto útěky se objevují především u dětí s ADHD. Další příčinou 

k útěkům může být touha po dobrodružství, po něčem novém a snaha zviditelnit se mezi vrstevníky. 

V tomto případě se již dítě nebo dospívající dopouští drobných krádeží, vloupání do cizích objektů, 

zcizení motorových vozidel, řízení bez řidičského oprávnění aj. Útěky s tímto zaměřením jsou již pře-

dem plánované, většinou neutíká jedinec sám, ale s početnější skupinou, která je hnací silou při 

útěku. Velký vliv zde má vůdce party, který ovládá ostatní členy, kteří za něho vykonávají trestnou 

činnost. Sám stojí v pozadí. Jako další způsob útěků Martínek uvádí reaktivní útěky, které řadí mezi 

nejčastější. Popisuje je jako zkratovou reakci na nepříjemnou situaci ve škole nebo doma, ze které 

dítě nevidí žádné východisko nebo nevidí žádné řešení a raději volí útěk s tím, že se většinou scho-

vává poblíž domova nebo u prarodičů či blízkých příbuzných. Tam kde má pocit bezpečí, ochrany  

a důvěru. Někdy je tato forma útěků již stereotypem, zejména v rodinách s narušenými vazbami 

mezi rodiči a dítětem. V oblasti útěků může preventivně působit i učitel dítěte. Na základě povídání 

si nebo sledování dítěte může vypozorovat negativní jevy nebo zvláštnosti v jeho chování, které by 

měl neprodleně sdělit a řešit s jeho rodiči. Pedagog má oproti rodičům výhodu v tom, že má mož-

nost srovnávat chování dětí a tím má i vyšší možnost odhalit určité zvláštnosti chování  

v kolektivu. Rodiče tuto výhodu nemají, protože v domácím prostředí se dítě nebo dospívající cho-

vají zcela jinak než v kolektivu svých vrstevníků. Zároveň však i škola může být důvodem pro útěk  

z domova. Zde hraje nejvýznamnější roli známkování a prospěch žáka. Dítě útěkem reaguje na 

strach z odezvy rodičů na špatnou známku, špatný prospěch nebo poznámku. Největší počet těchto 
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útěku je právě v klíčových obdobích školního roku, kterými je pololetní vysvědčení a konečné vy-

svědčení na konci školního roku.   

 

6.3.2 Toulání  

Vágnerová (2005, str. 163) popisuje toulání jako stav, kterému předchází útěk a prezentuje ho 

dlouho trvající opuštění domova, který neplní svou funkci a dospívající v něm odmítá žít, protože 

nemá žádné citové vazby k lidem a zázemí v něm. Tento volný způsob života se však může stát 

návykem, který mu znemožní ale i znechutí povinnost pevného pracovního poměru. Aby se tito 

jedinci dokázali o sebe postarat, uchylují se k dalším variantám problémového chování jako jsou 

krádeže a prostituce, a posléze k alkoholu a drogám a postupně skončí jako bezdomovci. 

 

Matějček s Klégrovou (2011, str. 314) popisují toulky jako jev, který doprovází záškoláctví a útěky  

z domova, především z dětských domovů. Dítě při toulání získá určité zkušenosti, dovede se o sebe 

postarat a může se mu to až zalíbit.  

 

I Martínek (2009, str. 104) je názoru, že toulky navazují na útěk, trvají delší dobu, jsou promyšlené 

dopředu – trasa, kam dítě půjde, kde sežene finance na obživu apod. a jsou spojeny se záškoláctvím. 

Končí převážně vypátráním dítěte policií. Jedná se především o chladné děti, které nemají stano-

vené hranice chování, a které nemají vytvořený žádný vztah k domovu. Po nalezení dítěte je vždy 

nezbytně nutná jeho lékařská prohlídka a následující terapeutická péče spolu s těsnou spoluprací 

rodičů. Hlavní podstatou je zjistit příčinu a proč k ní došlo. 

 

6.3.3 Krádeže 

Jsou chápány jako „násilné porušení normy respektu k vlastnictví jiné osoby, omezení jednoho z práv 

člověka nebo společnosti“ (Vágnerová, 2005, str. 167). Charakteristickou známkou krádeže je zá-

měrné jednání, v případě, že je doplněno o projevy násilí, jedná se o loupež nebo přepadení. Při 

hodnocení významu krádeže jako známky problémového chování dítěte je kladen podstatný důraz 

na způsob provedení. Příležitostné neplánované krádeže jsou impulzivní reakcí na potřebu vlastnit 

předmět či věc bez domyšlení následků svého činu a mají menší závažnost. Proti tomu závažnějším 

projevem poruchy chování jsou plánované a předem promyšlené krádeže, jejichž prognóza je o to 

závažnější, čím dříve se u dítěte objeví. Mnohdy je tento typ okradení spojen s další variantou po-

ruchového chování – šikanou. Nej-vážnější jsou krádeže, které provádí skupina, kdy má zloděj vel-

kou podporu ostatních členů party a neuvědomuje si závažnost svého jednání, protože ho nepova-

žuje za významnější porušení společenských pravidel. Podle cílů a motivace se krádeže dále dělí: 

✓ Dítě krade pro sebe – k získání něčeho, co nelze získat jiným, přijatelným způsobem. 

✓ Dítě krade pro druhé – důvodem je větší prestiž a oblíbenost mezi vrstevníky. 

✓ Dítě krade, aby demonstrovalo své kompetence – z důvodu začlenění se do skupiny, pro 

potvrzení, že do ní patří. 
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✓ Dítě krade s partou nebo pro partu – krádež je žádoucí, až normou party a povinnou aktivi-

tou. Její odmítnutí je klasifikováno jako provinění a potrestáno. (Vágnerová, 2005, str. 167-

169) 

 

I Matějček s Klégrovou (2011, str. 306-307) dělí krádeže do několika forem:  

✓ Dítě bere doma peníze a věci a rozdává je nebo za ně kupuje něco druhým, aby se jim zalí-

bilo, kupuje si jejich přízeň, protože nezná lepší a vhodnější způsob navázání kontaktu.  

✓ Dítě bere doma peníze, ale jen pro svoji potřebu, vše, co kupuje, tak pouze pro vlastní účely. 

Důvodem bývá projev náhradního uspokojení na nižší úrovni za neuspokojení v citové ob-

lasti.  

✓ Dítě bere doma peníze z důvodu nutkání mít něco, co rodiče nedovolí na základě argu-

mentu, že je to zbytečné, drahé nebo že je to už pod vývojovou úroveň dítěte.  

✓ Dítě krade v partě nebo pro partu. Příčinou bývá přijetí norem skupiny nebo party, snaha 

osvědčit se nebo vyznamenat či udržet krok s ostatními. Typické jsou krádeže v obchodech. 

✓ Kleptomanie – relativně vzácné neodolatelné nutkání něco vzít. Často i zcela zbytečné, ne-

užitečné věci. 

 

6.3.4 Vandalismus 

Jde o specifický typ agresivního chování, akt zlé vůle, kdy se jedinec snaží demonstrovat kontrolu 

své moci. Jedná se o logicky nezdůvodnitelné ničení a poškozování majetku, jak soukromého, tak 

veřejného, za účelem vlastního potěšení nebo z důvodu odreagování se. Často k němu dochází pod 

vlivem alkoholu a drog. Vandalismus patří zejména k životnímu stylu adolescentní mládeže a růz-

ných skupin a part. (Fischer, Škoda, 2009, str. 55) 

 

6.3.5  Nedokončené vzdělání 

V době dospívání dochází u rizikového žáka mimo jiné ke změnám v postoji ke vzdělání. Už tolik 

nepodléhá tlaku rodičů, nemá dostatečnou motivaci a začíná se řídit svými vlastními potřebami. 

Dospívající rezignuje na vzdělávání a začne chodit za školu, kde se věnuje jiným zájmům. Toto roz-

hodnutí ho ovlivní v jeho pracovním zařazení v celém jeho životě a v dalším rozvoji a růstu jeho 

osobnosti. (Vágnerová, 2005, str. 56) 
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7  POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ 

 

Problematika školní docházky žáka a omlouvání nepřítomnosti na vyučování, včetně jejich nedo-

statků, je v prvé řadě záležitostí školy. Vyskytne-li se problém s docházkou, měla by škola být 

schopna jej vyřešit vlastními silami, pomocí kompetencí, které jí zákon svěřuje. Je úlohou školy zjiš-

ťovat možné příčiny záškoláctví a jednat s rodiči o postupu k nastolení žádoucího stavu (Informace 

MPSV). 

 

O neomluvené a zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce, 

který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neo-

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

zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce nebo zletilý žák pozván 

doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítom-

nosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce nebo zletilého 

žáka s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru 

(doporučený vzor – příloha č. 1), do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástup-

cem nebo zletilým žákem. Zákonný zástupce nebo zletilý žák zápis podepíše a obdrží kopii zápisu. 

Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným zástupcem nebo zletilým žákem se do 

zápisu zaznamená. Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchov-

nou komisi, které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný 

zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní me-

todik protidrogové prevence, popř. další odborníci a zástupce rady školy, pokud byla zřízena. Po-

zvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí doporučeným dopisem.  

O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který zúčastněné osoby 

podepíšou (doporučený vzor – příloha č. 2). Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými 

zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník obdrží kopii zápisu. Během období, kdy škola vy-

hodnocuje neomluvenou nepřítomnost, může ředitel školy v zájmu zjištění pravé příčiny záškoláctví 

žáka a jejího odstranění požádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického po-

radentství, popř. orgány sociálně-právní ochrany dětí. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka 

přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví (doporu-

čený vzor – příloha č. 3) s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy.  

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

mocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle ustanovení zákona, 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. 

Kopie hlášení o zanedbání školní docházky bude zaslána příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. 

Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, výchovný poradce a školní metodik prevence ve spo-

lupráci a ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka a její součástí je: 

✓ pravidelné zpracování dokumentace o absenci žáků, 

✓ součinnost se zákonnými zástupci, 

✓ analýza příčin záškoláctví žáků včetně přijetí příslušných opatření, 
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✓ výchovné pohovory s žáky, 

✓ spolupráce se školním psychologem a institucemi pedagogicko-psychologického poraden-

ství, 

✓ konání výchovných komisí ve škole, 

✓ spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí apod. (Metodický pokyn MŠMT). 

 

Dojde-li učitel do fáze, kdy už si neví rady se záškoláctvím žáka, měl by se obrátit na odborníka  

s žádostí o pomoc. Jak učitel, tak i rodiče mohou mít od odborných pracovníků různá očekávání, ale 

i pochybnosti nebo naděje, které nelze splnit. Všichni odborní pracovníci mohou s problémem po-

moci a poradit, ale nemohou ho řešit sami, bez spolupráce s rodiči a školou. Jejich výhodou je ne-

zaujatost a odbornost k danému problému, a tak mohou fungovat jako rovnocenní účastníci, kte-

rým jde společně s rodinou a školou o vyřešení celé situace. (Vágnerová, 2005, str. 32)   

  

V praxi tedy projevy záškoláctví řeší nejprve učitel a když neuspěje, obrací se pro pomoc a pro radu 

na výchovného poradce přímo na škole, kterou záškolák navštěvuje. V případě dalšího pokračování 

žáka v záškoláctví se obrací na školního metodika prevence, ředitele školy a na další orgány a insti-

tuce, které se zabývají touto problematikou. 

 

7.1 Výchovný poradce 

Jde o základní poradenskou úroveň v problematice rizikového chování ve škole s úlohou prostřed-

níka. Zároveň je propojujícím článkem mezi školou a ostatními poradenskými pracovišti. Jeho výho-

dou je znalost školy a žáků, na které působí. (Vágnerová, 2005, str. 34) 

 

Tato funkce je obvykle na každé základní a střední škole, bývá i běžnou praxí, že výchovný poradce 

je zároveň i metodikem prevence. Tato pozice se řadí do pedagogicko-psychologického poradent-

ství. Výchovný poradce bývá většinou i učitelem na příslušné škole, takže vedle své pedagogické 

činnosti ještě plní úkoly pedagogického poradenství v oblasti vzdělávání, výchovy, volby studia nebo 

volby povolání žáků.  Mezi jeho úkoly patří péče o zdravý psychický a sociální vývoj žáků ve škole. 

Působí i v oblasti prevence a řešení sociálně negativních jevů jako je záškoláctví. Ve výchově se 

zaměřuje především na žáky s poruchami chování a se znaky sociální nepřizpůsobivosti, na děti tr-

pící vnitřními konflikty a na žáky v náročných životních situacích a vývojových krizích. Spolupracuje 

s učiteli, žáky a jejich rodiči, s PPP a dalšími institucemi, které se zabývají dětmi s problémovým 

chováním.  Dále řídí preventivní výchovné postupy v práci s rizikovými žáky. (Bendl, Hanušová, Lin-

ková, 2016, str. 52-53) 

 

Je první, na koho se rodiče ve škole obrací, když jde o rizikové chování jejich dítěte. Tato pozice musí 

být na každé škole obsazená. Kontakt na něho by měl být uveden i na internetových stránkách školy 

spolu s konzultačními hodinami, kdy je možné si domluvit schůzku. (Kendíková, Vosmik, 2013, str. 

27)  
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Mezi úkoly výchovného poradentství patří rozvoj a utváření všestranně rozvinuté a zdravé osob-

nosti dítěte a mládeže, vývoj a rozvoj jejich vzdělávání i výchovy, spoluúčast na řešení problémů ve 

vývoji, výchově a vzdělávání dětí a mládeže, pomoc při řešení pedagogických a psychologických 

otázek při rozhodování o budoucím povolání žáků základních a středních škol. (Lacena, 2010, str. 7) 

 

V současné době by se už měl výchovný poradce především zabývat výchovnými potížemi žáků, měl 

by sledovat problémové žáky, zvládat komunikaci s jejich rodiči, umět jim vysvětlit možnou příčinu 

záškoláctví dítěte. Právě rodiče jsou v případech záškoláctví svého dítěte bezmocní, neví si rady  

s dítětem a hledají pomoc. U někoho, kdo by jim poradil, pomohl a zároveň je i podpořil, aby věděli, 

že na problém nejsou sami. Zde je nutná i spolupráce se školním metodikem prevence. Bohužel  

v dnešní době je neustále mnoho případů, kdy je funkce výchovného poradce a školního metodika 

spojena v jednu a zastává ji jeden učitel, který nemá žádného kolegu, se kterým by se mohl v této 

problematice poradit a kdo by mu pomohl jak se záškolákem, tak v komunikaci s jeho rodiči. (Mar-

tínek, 2009, str. 101-102) 

 

Výchovný poradce je pedagogický zaměstnanec školy, je jmenovaný ředitelem školy na základě jme-

novacího dekretu. Jeho hlavní náplní je poskytování odborné psychologické a pedagogické pomoci 

žákům, rodičům a pedagogickým zaměstnancům školy. Jeho nejhlavnější činnosti je možné rozdělit 

podle následujících kritérií: 

✓ Kritérium poskytování služeb – informační, preventivní, identifikačně-diagnostická a orien-

tační činnost,  

✓ Kritérium způsobu realizace – individuální, skupinové a hromadné akce,  

✓ Kritérium cílové skupiny – služby, rady, návrhy, konzultace pro žáky, učitele, rodiče, vycho-

vatele, 

✓ Kritérium oblasti aktivit a služeb – problémy žáků s učením a chováním, rozhodování při 

volbě povolání, narušení sociálních vztahů ve třídním kolektivu, psychohygienické otázky 

ve školním prostředí. (Lacena, 2010, str. 8,10) 

 

7.2 Výchovná komise 

Je řešena v Metodickém pokynu MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a stu-

dentů ve školách a školských zařízení, č.j. 21 291/2010-28. V pokynu je uvedeno, že školní výchovná 

komise se svolává při více jak deseti neomluvených hodinách žáka. Slouží k řešení rizikového cho-

vání žáků, když nezaberou domluvy a výchovná opatření ze strany učitele, výchovného poradce  

a ředitele školy. Běžně ve složení třídní učitel, výchovný poradce, člen vedení školy. Na jednání jsou 

přizváni i rodiče žáka i žák. Komise má za cíl všechny strany vyslechnout a pokusit se nalézt společné 

řešení. Kladným faktorem komise je fakt, že se již jedná o oficiální jednání, které na žáka působí  

s respektem. Z jednání se pořizuje zápis. (Bendl, Hanušová, Linková, 2016, str. 50-51) 
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7.3 Školní metodik prevence 

Jedná se povinnou funkci, kterou musí mít každá škola. Metodik prevence řídí přípravu a realizaci 

Minimálního preventivního programu na škole a dále tento program neustále aktualizuje a inovuje 

a vyhodnocuje jeho účinnost. Pomáhá učitelům, v jejichž předmětech je možné vnášet do výuky 

etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu a další oblasti preventivní výchovy.  

Navrhuje vhodné metodické a odborné materiály, sleduje možnosti vzniku sociálně nežádoucích 

jevů, navrhuje opatření k odhalování a řešení problémů v chování žáků. Spolupracuje s dalšími po-

radenskými, krizovými a preventivními zařízeními, s institucemi sociálně-právní ochrany dětí a mlá-

deže a poskytuje informace o existenci a službách těchto zařízení. (Bendl, Hanušová, Linková, 2016, 

str. 54-55) 

 

7.4 Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) 

Po konzultaci s výchovným poradcem přímo na škole se v případě dalšího opakování záškoláctví 

dává podnět k řešení s psychologem. Tento postup může být pro rodiče nepříjemný, můžou ho 

považovat za ponižující a psychologické služby spolu s vyšetřením svého dítěte v závěru odmítnout. 

Bez informovaného souhlasu rodičů však nelze vyšetření dítěte provést. Vyšetření se provádí pro-

střednictvím psychologických metod – pozorováním, rozhovorem s rodiči i s dítětem, rozborem 

anamnestických údajů, kresbou dítěte, různými dotazníky a výkonovými testy.  Zmíněnému odporu 

rodičů je třeba předejít zavčasu. Je nutné předem rodiče informovat, že pedagogicko-psychologické 

poradny jsou partnery škol, které se věnují preventivní péči a rodičům nabízejí své služby v daném 

problému. (Lazarová, 1998, str. 52-53) 

 

 Pedagogicko-psychologické poradny spolu se speciálně pedagogickými centry se řadí do 

školských poradenských zařízení a jsou pilířem poradenského systému ve školství. Standartní čin-

ností je podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů. Poskytované služby jsou bezplatné, pouze v pří-

padě poskytnutí služby jinému subjektu, např. soud, je za úplatu. Mezi hlavní činnosti PPP patří 

práce s dětmi ve věku od 3 let do ukončení středního, resp. vyššího odborného vzdělání, včetně 

jejich rodičů. Samotným předmětem činnosti PPP je zajišťování psychologické a speciálně pedago-

gické diagnostiky, psychologické a speciálně pedagogické intervence, informační, poradenské a me-

todické podpory. Mezi nabízené služby poradny patří například:  

✓ psychologické vyšetření a poradenství předškolních dětí s výchovnými problémy,  

✓ orientační i komplexní vyšetření školní zralosti a posouzení vhodnosti odkladu školní do-

cházky,  

✓ diagnostika výchovných a výukových obtíží a doporučení vhodných metod k jejich zmírnění, 

✓ diagnostika specifických poruch učení a chování, 

✓ kariérové poradenství vycházejícím žákům a jejich rodičům, 

✓ posouzení vhodnosti výběru studijního nebo učebního oboru, 

✓ posouzení studijních předpokladů,  

✓ individuální konzultace s rodiči, učiteli,  

✓ metodické vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence atd.  
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Pracovníky poraden tvoří psychologové a speciální pedagogové a dále se na činnostech ještě podílí 

sociální a administrativní pracovníci. Dostupnost poraden je po celé republice dobrá, v každém kraji 

jsou detašovaná pracoviště nebo kontaktní místa. Služby jsou poskytovány na základě podání žá-

dosti zákonných zástupců dítěte, kdy má rodič na výběr více forem podání – telefonickou, elektro-

nickou nebo osobní. Po podání žádosti probíhá vyšetření dítěte, které obvykle trvá 1,5 až 2,5 ho-

diny, dle toho, jaké obtíže dítě má. Vyšetření se skládá z prvotní konzultace s rodičem ke zjištění 

stavu dítěte, poté je rodičem vyplněna anamnéza dítěte a již následuje práce dítěte s odborným 

pracovníkem PPP. Výsledky vyšetření se poté konzultují s rodiči a navrhují se doporučení. Výstupem 

z vyšetření je písemná zpráva, která je předána rodiči. Tuto zprávu mohou rodiče předat do školy, 

kterou dítě navštěvuje. Po vyšetření může dle možností poradny následovat práce s klientem, kdy 

dítě může docházet na terapii nebo práce s rodiči, kteří jsou procvičeni k práci s dítětem. (Bendl, 

Hanušová, Lin-ková, 2016, str. 63-65)   

      

7.5 Speciální pedagogická centra (SPC) 

Tato centra mají své specifické úkoly a jsou zaměřeny na určité oblasti problémů. Výhodou vyšet-

ření v těchto institucích je poskytnutí komplexní péče pacientovi – tzn. žákovi. Po vyšetření může 

ihned přejít žák k speciálnímu pedagogovi, dále lze nabídnout terapeutickou péči i celé rodině a celý 

případ může sledovat i příslušný školní psycholog, aby byl informován o postupu. Mezi tyto pomá-

hající instituce dále patří střediska výchovné péče, ambulantní centra diagnostických ústavů, psy-

chologická pracoviště na klinikách a poliklinikách, soukromě pracující psychologové. Zprávy z vyšet-

ření v těchto institucích jsou na stejné výši, musí obsahovat jméno psychologa, razítko instituce,  

u soukromých psychologů jejich identifikační číslo. (Lazarová, 1998, str. 53)   

 

Dle současného zákonodárného vymezení mají tyto poradny především sloužit k zajištění služeb pro 

žáky s různými druhy postižení – mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým, vícečetným, s vadami 

řeči, poruchou autistického spektra, ve věku od 3 do 19 let. Mezi činnosti SPC patří: 

✓ Komplexní speciálně pedagogická a psychologická diagnostika žáka, 

✓ Zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potře-

bami, 

✓ Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení, 

✓ Přímá práce se žákem ve smyslu různých forem edukace, reedukace a intervence, 

✓ Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením, podle specializace odborníků  

v SPC eventuálně i sociálně-právní poradentství či krizová intervence. 

Služby jsou poskytovány bezplatně na základě žádosti rodičů, ale podnět může podat i škola, školské 

zařízení, PPP, pediatr a další. Vždy ale s vůlí rodičů, která je prokázána informovaným souhlasem  

s vyšetřením. V centrech pracují speciální pedagogové, psychologové a sociální pracovníci a dle 

druhu a stupně postižení klienta mohou být přizváni další odborníci. Žádost lze podat telefonicky, 

osobně nebo e-mailem. Při první návštěvě sdělují rodiče své představy a očekávání od SPC. Zároveň 

by mělo dojít k předání zpráv z předchozích vyšetření. Po provedeném vyšetření jsou rodičům před-

loženy výsledky a jsou seznámeni s navrhovanými doporučeními, které se vztahují na další péči  
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o dítě nebo pro školu a jsou jim předloženy možnosti podpory a podpůrných opatření. (Bendl, Ha-

nušová, Linková, 2016, str. 65-67)   

 

7.6 Středisko výchovné péče 

Jedná se o školské zařízení, které nabízí různé druhy služeb – ambulantní, celodenní, pobytové (in-

ternátní po dobu 6-7 týdnů) nebo terénní (v rodině dítěte či ve školním prostředí). Činností tohoto 

zařízení je péče o děti, popřípadě zletilé osoby mladší 26 let, které se připravují na budoucí povolání, 

které mají nebo jim hrozí riziko vzniku poruch chování. Dále pečují o děti, které jsou zde na pobytu 

na základě rozhodnutí soudu. Služby jsou poskytovány i pedagogickým pracovníkům nebo osobám 

odpovědným za výchovou dítěte v rozsahu komplexní péče. To znamená služby v oblasti informační, 

výchovné, sociální, poradentství, terapeutické, diagnostické, speciálně pedagogické a psycholo-

gické. Středisko spolupracuje s institucemi a orgány, které se podílejí na prevenci rizikového chování 

a drogových závislostí, jako jsou PPP, SPC, OSPOD atd. (Bendl, Hanušová, Linková, 2016, str. 67-68) 

   

V praxi nabízí středisko pomoc dětem a mládeži ve věku od 10 do 26 let, převládají chlapci nad 

děvčaty. Jde například o péči dětem, které jsou závislé na alkoholu, drogách, hracích automatech, 

dětem v krizových situacích v souvislosti s rodinou nebo se školou nebo dětem, které se vracejí do 

běžného života po ústavním pobytu. Účast na programu ve středisku je dobrovolná. Do nabídky 

služeb a programů patří: krizová pomoc, individuální a skupinové terapeutické programy, doučovací 

programy pro klienty, zájmové kroužky, kluby a diskotéky, pracovní poradentství, přímá pomoc při 

umisťování klienta do školy nebo zaměstnání, prázdninové akce pro klienty, víkendové pobyty kli-

entů v přírodě, osvětové akce pro školy, terénní sociální práce aj. (Matoušek, Kroftová, 2003, str. 

201-202) 

 

7.7 Zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu 

Ústavní výchova by měla být nařízena pouze v případech, kdy je vážně ohrožena výchova dítěte  

a jiná opatření nevedla k nápravě a na základě soudního přezkoumání, zda není možné zajistit vý-

chovu dítěte formou náhradní rodinné péče.  Tato náhradní rodinná péče by měla být vždy možností 

před ústavní výchovou. Zejména nestátní organizace, zabývající se touto problematikou, propagují 

podporu nebo nápravu rodiny oproti ústavní výchově. Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv  

a povinností rodičů, kdy je rodič odpovědný za zdraví dítěte, jeho citový, tělesný, mravní a rozumový 

vývoj a kterou může v případě, kdy rodiči brání ve výchově překážka nebo to vyžaduje zájem dítěte, 

soud pozastavit.  Nápomocné jsou v těchto směrech terapeutické programy, které jsou zaměřené 

na rodiny, u kterých se snaží podporovat rodiče při zvládání stresu, naučit přiměřené reakci na po-

třeby dítěte, ale i nácvik hospodaření rodiny s financemi, nebo hygienické návyky a zásady správné 

výživy atd. (Matoušek, Kodymová, Koláčková, 2005, str. 32,36) 

 

Ústavní a ochranná výchova je u nás prováděna v těchto zařízeních – diagnostický ústav, dětský 

domov, dětský domov se školou, výchovný ústav. Tato zařízení jsou zřízena dle zákona č. 109/2002 

Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 
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výchovné péči ve školských zařízeních. Uvádí se, že v těchto institucích je přibližně kolem 20 000 

dětí, z nichž má 35 % nařízenou ústavní výchovu nebo uloženou ochrannou výchovu na základě 

rozhodnutí soudu. Ostatní děti jsou zde umístěné na žádost svého zákonného zástupce nebo jiné 

osoby, která je zodpovědná za jejich výchovu. V zařízeních je poskytováno dětem a mladistvým 

ubytování, stravování, ošacení, úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání včetně učebních 

pomůcek a potřeb, úhrada nákladů na zdravotní služby, léky, na které se nevztahuje zdravotní po-

jištění, kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení, úhrada nákladů na 

dopravu do sídla školy. Organizační jednotka, se kterou se zde pracuje, je výchovná nebo rodinná 

skupina o 4-8 dětech různého věku a pohlaví. Práva těchto dětí zabezpečuje pracovník OSPODu, 

který je povinen děti navštěvovat. Zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy je povinno s tě-

mito pracovníky spolupracovat. Dále je povinno spolupracovat s rodinou dítěte zde umístěného  

a poskytnout pomoc dítěti při přechodu zpět do jeho rodiny nebo do náhradní rodinné péče. (Bendl, 

Hanušová, Linková, 2016, str. 68-69) 

 

7.8 Sociálně-právní ochrana dětí 

Hlavní dokument, který v České republice upravuje ochranu dětí a mládeže je zákon č. 359/1999 

Sb. o sociálně-právní ochraně dětí s poslední novelou s účinností k 1.1.2013. Tento zákon zajišťuje 

dítěti ochranu jeho práv na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu jeho zájmů včetně ochrany 

jeho jmění. Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), 

jimiž jsou krajské úřady, obecní úřady obce s rozšířenou působností, obecní úřady, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí (MPSV) a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně (UMPOD) a dále 

poté obce v samostatné působnosti, poradní sbory pro SPOD, další právnické a fyzické osoby, jsou-

li pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany dítěte. Dohled sociálního pracovníka je nutný v přípa-

dech, kdy dítěti není poskytnuta řádná péče, nebo je vážně ohrožen či narušen život nebo vývoj či 

jiný důležitý zájem dítěte. Všechny tyto skutečnosti musejí trvat určitou dobu nebo mít takovou 

intenzitu, aby nepříznivě ovlivňovaly vývoj dítěte nebo byly příčinou nepříznivého vývoje dítěte  

a vyžadovaly umístění dítěte do zařízení. Dojde-li k takovému případu, může soud nebo OÚORP na 

nezbytně nutnou dobu dle občanského zákoníku použít při výchově dítěte zvláštní opatření – pre-

ventivní, výchovná a sankční, jimiž se omezuje odpovědnost rodičů a dochází k soudní úpravě po-

měrů v rodině na nezbytně nutnou dobu. Do těchto opatření patří: 

✓ Napomenutí nezletilého, jeho rodiče a osoby, které narušují jeho výchovu,  

✓ Stanovení dohledu nad nezletilým, který je prováděn za součinnosti školy, OSPOD, popří-

padě dalších institucí a osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte, 

✓ Uložení nezletilému nebo rodičům omezení, které zabrání škodlivým vlivům na jeho vý-

chovu – například zákaz určitých činností, návštěv, akcí či zařízení nevhodných pro dítě 

vzhledem k jeho osobě a vývoji.  

Pokud opatření nevedou k nápravě nebo rodiče nemohou ze závažných důvodů dítě zabezpečit  

a není možné dítěti zajistit náhradní rodinnou péči, může soud dítě odejmout z rodiny a umístit jej 

do střediska výchovné péče, do zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči či zařízení poskytovatele 

zdravotních služeb nebo v domově pro osoby se zdravotním postižením. Přitom vždy soud bere  
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v úvahu zařízení, které je nejblíže bydlišti rodičů nebo osob dítěti blízkých. (Bendl, Hanušová, Lin-

ková, 2016, str. 74-77) 

 

Je zřejmé, že již existuje velká řada institucí, na které je možné se obrátit v případě hledání pomoci 

s rizikovým chováním žáka. Aby však práce s rizikovými žáky byla funkční a efektivní, je zapotřebí, 

aby byly angažované instituce mezi sebou vzájemně koordinované, propojené, spolupůsobící a ne-

docházelo k jejich oslabování či narušování.  (Bendl, Hanušová, Linková, 2016, str. 104) 
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8  SOUČASNÝ SYSTÉM PŘI ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ 

V současnosti je zpracováno několik dokumentů a jsou přijata různá opatření z gesce Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, aby bylo možné co nejvíce předcházet záškoláctví. Jelikož záškolác-

tví přesahuje rámec tohoto ministerstva, jeho řešení probíhá ve spolupráci s Ministerstvem práce 

a sociálních věcí a Ministerstvem spravedlnosti. 

✓ Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, pre-

venci a postihu záškoláctví ze dne 11.03.2002, č.j. 10 194/2002-14 vydaný Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy. Zpracována prevence záškoláctví pro základní a střední 

školy. 

✓ Informace k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech záškoláctví ze dne 

14.03.2014, č.j. 2014/11306-231 vydaná Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vydána za 

účelem sjednocení postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve věci záškoláctví a v roz-

dělení kompetencí a jednoznačného vymezení úloh školy a obecního úřadu obce s rozšíře-

nou působností při řešení této problematiky. 

✓ Školní řád – upravuje práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, infor-

muje o provozu a vnitřním režimu školy, upravuje podmínky ochrany žáků před rizikovým 

chováním, obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků jejich vzdělání. Školní řád zveřejní ře-

ditel školy na přístupném místě ve škole a seznámí s ním zaměstnance i žáky. 

✓ Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–

2027 - hlavním cílem Národní strategie 2019-2027 je prostřednictvím efektivního systému 

primární prevence, fungujícího na základě komplexního působení všech na sebe vzájemně 

navazujících subjektů, snížit rizikové chování u dětí a mládeže a minimalizovat jeho vznik.  

V návaznosti na tento hlavní cíl a jeho naplnění bylo stanoveno šest hlavních pilířů politiky primární 

prevence: 

1. Systém – vymezit a ustálit jednotnou terminologii, stabilizovat přístupy, metody a nástroje 

efektivní primární prevence, sjednotit parametry výkonů v primární prevenci, 

2. Koordinace – nastavit efektivní, systémovou, provázanou, jednotnou a kooperující spolu-

práci všech subjektů participujících na oblasti primární prevence, a to na horizontální i ver-

tikální úrovni, 

3. Legislativa – upravit a aktualizovat právní rámec oblasti primární prevence rizikového cho-

vání za účelem jasného vymezení terminologie, rolí a kompetencí jednotlivých aktérů, 

4. Vzdělávání – zkvalitnit a zefektivnit systém vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších 

aktérů v oblasti primární prevence rizikového chování, který povede ke zvýšení znalostí, 

dovedností a kompetencí žáků a dalších cílových skupin, 

5. Financování – zajistit stabilní financování systému primární prevence rizikového chování  

v resortu MŠMT, 

6. Monitoring, hodnocení, výzkum – zajistit poskytování kvalitních a efektivních programů pri-

mární prevence rizikového chování na základě vědecky ověřených faktů a dat. 

 

 

 

 



 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 
  



 81 

9  FORMULACE VÝZKUMU 

Předmětem zkoumání je zjištění postupu řešení záškoláctví na vybraných základních školách, zda 

jsou tyto postupy řešení v souladu s platnými metodickými pokyny a dalšími předpisy, které daný 

problém řeší. Zároveň bude ověřeno, zda podle metodických pokynů dochází k omezení záškoláctví.  

 

Výzkum by měl ověřit, zda tento systém prevence proti záškoláctví ve vybraných školách funguje či 

nikoliv a zda jsou stanovené způsoby a postupy řešení shodné s platnou legislativou.  

 

Dále by měl výzkum odhalit a popsat možné pozitivní a negativní přístupy všech účastníků při řešení 

záškoláctví. 

 

9.1 Cíle, metodika a technika výzkumného šetření 

Cílem bakalářské práce je, zda existující Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a 

omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví ze dne 11.03.2002, č.j. 10 194/2002-14 

vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dostatečně reaguje na řešení záškoláctví na 

vybraných základních školách.  K naplnění cíle pomohou odpovědi na následující výzkumné otázky: 

1. Dochází na vybraných školách na Rychnovsku u žáků k záškoláctví?  

2. Jak a podle čeho řeší školy výskyt záškoláctví? 

3. Jsou navržená opatření k zamezení záškoláctví účinná? 

4. Jsou metodické pokyny a další předpisy, které záškoláctví řeší, účinné a dostačující? 

 

Metodika a technika výzkumného šetření: 

Pro výzkum je zvoleno kvantitativní pojetí výzkumného šetření formou řízeného strukturovaného 

rozhovoru dle předem stanovené osnovy. Rozhovory proběhnou s jednotlivými výchovnými poradci 

vybraných škol dle předem domluvených a odsouhlasených detailů - termín, čas a místo realizace. 

Osnova rozhovoru obsahuje otevřené otázky jdoucí po sobě v přesném pořadí. Celkový počet otá-

zek je 11. Otázky budou směřovány na ověření si výzkumných cílů práce. Inspirací pro vytvoření 

osnovy rozhovoru bude Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků 

z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví ze dne 11.03.2002, č.j. 10 194/2002-14 vydaný Minis-

terstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

Na každou otázku bude respondentovi dán dostatek času, k zamyšlení a k následné odpovědi.  

 

Z důvodu vytvoření bezpečného prostředí pro odpovědi výchovných poradců budou respondenti  

i základní školy zcela anonymizováni.  

 

Osnova otázek pro rozhovor: 

1. Jakými způsoby a dle jakých právních předpisů řeší Vaše škola záškoláctví?  

2. Kdo je zpravidla zván na jednání výchovné komise?  

3. Dostavili se pozvaní rodiče na výchovnou komisi?  

4. Na který způsob pozvání rodičů k řešení záškoláctví jejich dítěte podle Vás rodiče nejlépe reagují?  
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5. Zvete k řešení záškoláctví i odborníky z pedagogicko-psychologické poradny, popřípadě orgánu 

sociálně právní ochrany dětí?  

6. Jaký byl výsledek výchovných komisí a jaká opatření k řešení záškoláctví byla navržena? 

7. Byla navržená opatření účinná? 

8. Řešilo se záškoláctví aktivně s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí?  

9. Jaká opatření byla z této spolupráce navržena? 

10. Byla navržená opatření účinná?  

11. Shledáváte metodický pokyn k řešení záškoláctví účinný? Jaké změny nebo úpravy byste navr-

hoval/a? 

 

9.2 Charakteristika výzkumného vzorku 

Pro výzkum v bakalářské práci byly zvoleny základní školy na Rychnovsku. Důvodem výběru byla 

výhodná místní a časová dostupnost. Výzkumný vzorek tvoří výchovní poradci vybraných škol. Za 

Rychnovsko je v práci považováno území obce s rozšířenou působností.  

 

Kritériem pro výběr základních škol byl počet žáků. Do výzkumu jsou zahrnuty základní školy, které 

mají v době provádění výzkumu více jak 100 žáků přihlášených v předcházejícím školním roce 

2018/2019 ke studiu. Veškeré potřebné informace k výzkumu – počet žáků, jméno výchovného po-

radce, kontaktní údaje (e-mailová adresa, služební mobilní telefon) jsou volně k dispozici na webo-

vých stránkách jednotlivých škol.   

 

Důvodem k výběru pozice výchovného poradce pro výzkum je skutečnost, že výchovný poradce je 

první na škole, kdo působí v prevenci a v řešení záškoláctví.   

 

Dle stanoveného kritéria je vybráno celkem 10 výzkumných vzorků z Rychnovska. 

 

9.3 Realizace sběru dat 

Realizace sběru dat byla provedena na základě domluvy s jednotlivými výchovnými poradci. Ti byli 

prvotně kontaktováni dne 27.1.2020 e-mailem od vedoucí výchovných poradců na Rychnovsku 

s tím, že jim byla zaslána informace, že budou obesláni e-mailem s žádostí o zprostředkování roz-

hovoru. Poté byl dne 30.1.2020 každému výchovnému poradci jednotlivě odeslán e-mail s popisem 

situace a s žádostí o rozhovor. V případě neodezvy byli poté ještě jednou osloveni dne 3.2.2020 

formou sms zprávy na jejich služební mobilní telefon.  

    

✓ První rozhovor proveden dne 7.2.2020 v 10 hodin v budově školy, kde výchovný poradce 

působí.  

✓ Druhý rozhovor proveden dne 11.2. 2020 v 15 hodin v budově školy, kde výchovný poradce 

působí.  

✓ Třetí rozhovor proveden dne 22.2. 2020 v 10 hodin v restauraci v místě bydliště výchov-

ného poradce.  
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✓ Čtvrtý rozhovor proveden dne 22.2. 2020 v 15 hodin v restauraci v místě bydliště výchov-

ného poradce. 

✓ Pátý rozhovor proveden dne 24.2. 2020 v 15 hodin v budově školy, kde výchovný poradce 

působí.  

✓ Šestý rozhovor proveden dne 28.2.2020 v 15 hodin v budově školy, kde výchovný poradce 

působí.  

✓ Sedmý rozhovor se nemohl uskutečnit z důvodu odmítnutí. Výchovného poradce odmítl 

rozhovor na dané téma poskytnout. 

✓ Osmý rozhovor se nemohl uskutečnit z důvodu dlouhodobé nemoci výchovného poradce.  

✓ Devátý rozhovor se nemohl uskutečnit z důvodu nezájmu. Výchovný poradce vůbec nerea-

goval na výzvy, nezaslal žádný postoj k dané záležitosti ani vysvětlení nebo omluvu. 

✓ Desátý rozhovor se nemohl uskutečnit z důvodu nezájmu. Výchovný poradce vůbec nerea-

goval na výzvy, nezaslal žádný postoj k dané záležitosti ani vysvětlení nebo omluvu. 

 

9.4 Výsledky a vyhodnocení výzkumného šetření 

Otázka č. 1 - Jakými způsoby a dle jakých právních předpisů řeší Vaše škola záškoláctví?  

Výsledek 

- Dva z respondentů uvedli Metodický pokyn MŠMT č.j. 10 194/2002 – 14. 

- Dva respondenti uvedli Metodický pokyn MŠMT č.j. 10 194/2002 – 14 a školní řád v souladu 

s tímto metodickým pokynem.  

- Dva respondenti uvedli Metodický pokyn MŠMT č.j. 10 194/2002 – 14 a v souladu s ním 

Školní program prevence sociálně patologických jevů v souladu.  

Vyhodnocení 

Všechny zkoumané školy postupují při řešení záškoláctví dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 

10 194/2002 – 14, dvě školy mají v souladu s ním zpracovaný Školní řád a dvě školy mají v souladu 

s ním zpracovaný Školní program prevence sociálně patologických jevů. 

 

 

Otázka č. 2 - Kdo je zpravidla zván na jednání výchovné komise?  

Výsledek 

- První respondent – zákonný zástupce žáka, třídní učitel, ředitel školy, školní metodik pre-

vence, kurátor OSPOD, případně žák. 

- Druhý respondent – zákonný zástupce žáka, třídní učitel, výchovný poradce. 

- Třetí respondent - zákonný zástupce žáka, třídní učitel, ředitel školy, výchovný poradce, 

školní metodik prevence, žák. 

- Čtvrtý respondent – zákonný zástupce žáka, ředitel školy, výchovný poradce, školní metodik 

prevence, žák, případně zástupce OSPOD. 

- Pátý respondent – zákonný zástupce žáka, školní metodik prevence, zástupce OSPOD. 

- Šestý respondent - zákonný zástupce žáka, třídní učitel, ředitel školy, školní metodik pre-

vence, případně zástupce OSPOD.  
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Vyhodnocení 

Všichni respondenti odpověděli, že na jednání výchovné komise zvou zákonného zástupce žáka. 

Polovička respondentů zve na jednání přímo žáka. Každá škola poté individuálně zve na jednání 

výchovné komise další aktéry, a to z hlediska charakteru řešeného problému a možnosti školy.   

 

 

Otázka č. 3 - Dostavili se pozvaní rodiče na výchovnou komisi?  

Výsledek 

- Dva z respondentů odpověděli, že k řešení záškoláctví nesvolávali výchovnou komisi.  

- Dva respondenti uvedli, že většinou se rodiče dostavují. 

- Dva respondenti uvedli, že se rodiče dostavují. 

Vyhodnocení 

Rodiče na pozvání k jednání výchovných komisí reagují, ve většině případů se dostavují.   

 

 

Otázka č. 4 - Na který způsob pozvání rodičů k řešení záškoláctví jejich dítěte podle Vás rodiče 

nejlépe reagují?  

Výsledek 

- Dva z respondentů uvedli, že rodiče ještě nikdy k řešení záškoláctví nezvali.  

- Dva z respondentů odpověděli, že nejprve kontaktují rodiče telefonicky a poté zasílají do-

poručený dopis.  

- Jeden z respondentů odpověděl, že nejprve kontaktují rodiče telefonicky nebo e-mailem  

a poté zasílají doporučený dopis.  

- Jeden z respondentů odpověděl, že nejčastěji zvou rodiče zasláním doporučeného dopisu 

s vratkou.  

Vyhodnocení 

Z odpovědí respondentů lze konstatovat, že většina dotázaných škol volí neformálnější kontakt  

s rodiči, kdy je telefonicky nebo e-mailem informují o konání výchovné komise. Až poté posílají do-

poručený dopis, který slouží jako doklad o pozvání rodičů. 

 

 

Otázka č. 5 - Zvete k řešení záškoláctví i odborníky z Pedagogicko-psychologické poradny, popří-

padě Orgánu sociálně právní ochrany dětí?  

Výsledek 

- Dva z respondentů odpověděli, že záškoláctví na škole ještě neřešili.  

- Dva respondenti odpověděli, že v případě nutnosti zvou zástupce OSPOD k řešení záškolác-

tví.  

- Dva respondenti odpověděli, že zvou zástupce OSPOD k řešení záškoláctví. 

Vyhodnocení 

Dvě ze zkoumaných škol zvou k řešení záškoláctví zástupce OSPOD a dvě školy zvou zástupce OSPOD 

jen v případě nutnosti.    
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Otázka č. 6 - Jaký byl výsledek výchovných komisí a jaká opatření k řešení záškoláctví byla navr-

žena? 

Výsledek 

- Dva respondenti uvedli, že výchovnou komisi k řešení záškoláctví zatím neměli. 

- Čtyři respondenti uvedli, že výsledkem výchovných komisí je uložení opatření k zamezení 

záškoláctví. Dále uvedli formy uložených opatření: první - omlouvání absence pouze léka-

řem, okamžitá telefonická kontrola docházky učitel x rodič, doprovod žáka do školy rodi-

čem, druhý – kázeňský postih žáka s příslibem, že se nebude záškoláctví opakovat, příslib 

rodičů většího dohledu nad žákem, potvrzení omluvenky lékařem, třetí – při absenci žáka 

ve škole okamžitá informace telefonicky rodičům, čtvrtý – ředitelská důtka, zhoršená 

známka z chování, omlouvání absence pouze lékařem, telefonická omluva rodičem, že dítě 

do školy nepřijde ještě před vyučováním, ústavní péče.    

Vyhodnocení 

Výsledkem výchovných komisí jsou uložená výchovná opatření k zamezení záškoláctví.  

Mezi uložené formy opatření, které školy uložily je omluva absence žáka lékařem, telefonická kon-

trola docházky učitele a rodiče, doprovod žáka do školy rodičem, kázeňský postih žáka, příslib rodičů 

většího dohledu nad žákem, ředitelská důtka, zhoršená známka z chování a ústavní péče.  Je zřejmé, 

že školy využívají širokou škálu možných forem opatření vedoucích k minimalizaci záškoláctví. 

 

 

Otázka č. 7 - Byla navržená opatření účinná? 

Výsledek 

- Dva respondenti uvedli, že nemohou posoudit, neboť se záškoláctví na škole nevyskytuje  

a neřeší jej. 

- Dva respondenti uvedli, že účinnost opatření je individuální dle jednotlivých rodin. 

- Dva respondenti uvedli, že uložená opatření jsou účinná.  

Vyhodnocení 

Ze vzorku zkoumaných škol je polovina přesvědčena, že opatření jsou účinná, druhá polovina 

uvedla, že účinnost opatření je individuální a zcela závislá na aktivitě jednotlivých rodin. 

 

 

Otázka č. 8 - Řešilo se záškoláctví aktivně s příslušným Orgánem sociálně-právní ochrany dětí?  

Výsledek 

- Čtyři respondenti odpověděli ano, že bylo záškoláctví řešeno se zástupcem OSPOD. 

- Dva respondenti odpověděli, že záškoláctví na škole ještě neřešili. 

Vyhodnocení 

Ze šesti zkoumaných škol se ve čtyřech školách záškoláctví řeší se zástupcem z OSPOD.  

 

 

Otázka č. 9 - Jaká opatření byla z této spolupráce navržena? 

Výsledek 

- Dva respondenti odpověděli, že záškoláctví na škole ještě neřešili. 

- Jeden respondent uvedl, že bylo navrženo opatření formou předběžného opatření.  
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- Jeden respondent uvedl, že bylo navrženo opatření ve formě okamžitého nahlášení na 

OSPOD v případě dalších absencí.  

- Jeden respondent uvedl, že bylo navrženo opatření formou předání případu před přestup-

kovou komisi v případě přetrvávání záškoláctví.  

- Jeden respondent uvedl, že navržená opatření jsou: omluvenky absencí pouze lékařem, in-

formovanost rodiče škole o tom, že se dítě nedostaví, ředitelské důtky, zhoršené známky 

z chování, ústavní péče.  

Vyhodnocení 

Čtyři školy uvedly, že při společném jednání výchovné komise s pracovníky OSPOD došlo k uložení 

opatření jako předběžné opatření, předání řešení záškoláctví na OSPOD, podání návrhu na přestup-

kovou komisi apod. Lze konstatovat, že ve všech případech se postupovalo v souladu s metodickým 

pokynem o řešení záškoláctví.  

 

 

Otázka č. 10 - Byla navržená opatření účinná?  

Výsledek 

- Dva respondenti odpověděli, že záškoláctví na škole ještě neřešili, nemohou tedy posoudit. 

- Dva respondenti odpověděli, že uložená opatření jsou účinná.  

- Jeden respondent odpověděl, že účinnost opatření je individuální dle rodiny žáka.  

- Jeden respondent odpověděl, že uložená opatření jsou většinou účinná. 

Vyhodnocení 

Ze vzorku zkoumaných škol jsou dvě školy přesvědčeny, že opatření jsou účinná a dvě školy uvedly, 

že účinnost opatření je individuální a zcela závislá na aktivitě jednotlivých rodin. 

 

 

Otázka č. 11 - Shledáváte metodický pokyn k řešení záškoláctví účinný? Jaké změny nebo úpravy 

byste navrhoval/a? 

Výsledek 

- Čtyři respondenti odpověděli, že metodický pokyn je účinný, neuvedli žádné úpravy nebo 

změny. 

- Jeden respondent odpověděl, nedokáže posoudit účinnost metodického pokynu. 

- Jeden respondent odpověděl, že metodický pokyn není účinný. 

Vyhodnocení 

Ze šesti zkoumaných škol čtyři školy shledaly metodický pokyn za účinný, neuvedly žádné úpravy 

nebo změny. Jedna škola nedokáže posoudit účinnost metodického pokynu a jedna škola shledává 

pokyn neúčinný. 

 

9.5 Vyhodnocení výzkumných otázek 

1. Dochází na vybraných školách na Rychnovsku u žáků k záškoláctví?  

Z výzkumu je patrné, že ze šesti zkoumaných škol se na čtyřech školách záškoláctví vyskytuje a že 

všechny čtyři školy záškoláctví řeší. 
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2. Jak a podle čeho řeší školy výskyt záškoláctví? 

Šetření potvrdilo, že školy řeší záškoláctví prostřednictvím výchovných komisí, jejichž výsledkem 

jsou navržena opatření k zamezení záškoláctví.  

Veškeré postupy řešení záškoláctví školy provádí v souladu s Metodickým pokynem k jednotnému 

postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví ze dne 

11.03.2002, č.j. 10 194/2002-14 vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

  

3. Jsou navržená opatření k zamezení záškoláctví účinná? 

Většina respondentů se ve svých závěrech přiklonila k názoru, že opatření vedoucí k řešení záško-

láctví jsou účinná.  

 

4. Jsou metodické pokyny a další předpisy, které záškoláctví řeší, účinné a dostačující? 

Ano, Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, pre-

venci a postihu záškoláctví ze dne 11.03.2002, č.j. 10 194/2002-14 vydaný Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy je účinný a dostačující.  

 

9.6 Návrh opatření  

Dle výsledků výzkumného šetření je zřejmé, že Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňo-

vání a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví ze dne 11.03.2002, č.j. 10 

194/2002-14 vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je plně dostačují pro řešení 

dané problematiky a není třeba žádných úprav nebo dodatků.  

 

Jak je tedy z výsledků výzkumu patrné, záškoláctví se na školách objevuje a školy jej řeší v rámci 

platné legislativy. Nejúčinnějším postupem k zamezení záškoláctví je rychlé a soudržné jednání s ro-

diči včetně jejich včasné informovanosti ihned po absenci dítěte ve škole. Školy záškoláctví netole-

rují a rodiče ho rovněž nemohou ignorovat.  

 

Mimo řešení záškoláctví je nejvýznamnějším faktorem v této problematice prevence. Předcházení 

rizikovému chování. Co tedy mohou školy ještě víc udělat v prevenci pro to, aby omezily záškoláctví?  

 

Školy by měly žákům zajistit jistotu a podporu, a to pomocí dokonalého systému péče, který může 

žák operativně použít v případě, kdy se dostane do jakýchkoliv potíží. V případě problémů si větši-

nou žák neumí sám poradit, je nervózní, deprimovaný a nespokojený a potíže se mohou projevit 

zhoršenou prací nebo chováním a když se včas nepodchytí, mohou skončit právě záškoláctvím. (Ky-

riacou, 2005, str. 59) 

 

Systém péče o žáky s jejich problémy spadá do kompetence školního poradenského pracoviště. To 

by mělo být plně funkční a v základní variantě týmu by měl být výchovný poradce, školní metodik 

prevence, třídní učitel, učitelé výchov, učitel-metodik pro přípravu školních vzdělávacích programů. 

Cílem těchto poradenských pracovišť by měla být poradenská podpora žáků, ale i jejich rodičů  
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a učitelů. Výhodami je, že tým zná velmi dobře prostředí školy, poskytuje pomoc ihned na místě  

a je snadno pro všechny dosažitelný. (Ciklová, 2016. str. 34-35) 

 

Toto pracoviště zároveň řeší i prevenci záškoláctví. Tu na jednotlivých školách koordinuje školní 

metodik prevence a neustále ji posiluje. Aby však byla prevence účinná a předcházení rizik bylo 

efektivní, musí být kvalitně nastavena pravidla fungování v dokumentech školy – školní řád, preven-

tivní programy, vnitřní směrnice. Dále musí být plně funkční školské poradenské pracoviště  

a chceme-li, aby pracovalo efektivně a systematicky, musí být systém prevence celkově propojený.  

 

Kyriacou (2005, str. 55) uvádí jako účinná opatření proti záškoláctví:  

✓ zavedení přísných opatření musí být cílem celoškolní politiky, to znamená, že se musí zapo-

jit všichni učitelé, žáci, rodiče, může být i se spoluprací policie a jiných subjektů a institucí, 

✓ pravidla chování musí být jednoznačně stanovena a konzistentně uplatňována tak, aby se 

vyloučila šikana nebo negativní vliv spolužáků, 

✓ docházku zpracovávat elektronicky, v této podobě je možné rozpoznat určité vzorce a pří-

činy v absencích,  

✓ včas řešit problémy žáků s učením, pomoci při doplňování zameškané látky, upravit osnovy 

těm žákům, kteří by nezvládli závěrečné zkoušky, 

✓ zpřístupnit zájmové činnosti nad rámec osnov s cílem motivace žáků, u kterých hrozí averze 

vůči škole. (Kyriacou, 2005, str. 55) 

 

Některé školy realizují v boji se záškoláctvím různé intervenční programy, jejichž pomocí je přispět 

k vytvoření vhodného klimatu školy, které očekává a zároveň oceňuje pravidelnou docházku do 

školy. A které zároveň brání vzniku subkultury, kde by se mohlo záškoláctví rozvíjet. (Kyriacou, 2005, 

str. 55)  

 

Příkladem můžou být různá varování zveřejňované žákům, kteří by měli zájem se vyhnout vyučo-

vání.  Varování může mít znění:  

Když opustím na jeden den školu, může se stát, že 

✓ se můžu stát obětí šikany, 

✓ budu mít problém udržet si přátelství se spolužáky,  

✓ opozdím se s učením, 

✓ nebudu se moci zúčastňovat školních aktivit, 

✓ budu mít špatné výsledky u závěrečných zkoušek a nebudu moci jít dále studovat,  

✓ nebudu moci využít své schopnosti a znalosti a nedostanu práci, kterou bych chtěl dělat, 

✓ můžu se dostat do nesnází s policií. (Kyriacou, 2005, str.54) 

 

Dalšími programy, které jsou směřovány k zásahu proti záškoláctví a mají motivační prvky můžou 

být:  

✓ různé soutěže v docházce mezi jednotlivými třídami s vyhodnocováním a zároveň odmě-

nami za lepší docházku, 

✓ odměňování žákům se stoprocentní docházkou za předem stanovené období, 
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✓ účast školních týmů například ve fotbale, volejbale na podporovacích programech dobré 

docházky s udělováním diplomů a cen, 

✓ možnost pro žáky s omluveným absencemi spolupracovat v programech proti záškoláctví, 

✓ pořádání aktivit, při kterých se rodičům zdůrazní jejich významná úloha při dodržování do-

cházky dítěte do školy. (Kyriacou, 2005, str. 54) 

 

Odměnami v programech mohou být různé dary v podobě diplomů, psacích potřeb, vstupenek do 

plaveckých bazénů nebo na různá sportovních utkání ve fotbale, tenise, lístků do kina a mnoho 

dalších.  

 

Dalšími účinnými opatřeními v prevenci proti záškoláctví jsou i preventivní screeningy ve třídách 

zaměřené na vytipování rizikových žáků nebo vzdělávání učitelů, co se týká záškoláctví, jeho signálů 

a toho, jak na něj včas reagovat. A v neposlední řadě dobrá spolupráce rodiny a školy.  

 

Je třeba začít měnit školy. Tak, aby v nich kvalitně fungovaly mezilidské vztahy, jejichž základem je 

vzájemné uspokojování potřeb všech. Nejprve však musí být naplněny potřeby učitelů, aby měli 

chuť uspokojovat potřeby svých žáků. Pracuje-li učitel pod stálým tlakem a strachem z neustálého 

hodnocení a posuzování, nepřináší to žádná pozitiva do jeho práce. Učitelé nejsou volní. Stejně jako 

jejich žáci jsou stále pod dozorem nadřízených orgánů a podléhají jejich vedení. (Gordon, 2015, str. 

307-308) 

 

„Navzdory tvrzení, že školy jsou demokratické instituce sloužící demokratické společnosti, je skuteč-

nost taková, že školy mají k demokracii velmi daleko, což si nikdo neuvědomuje lépe než učitelé. 

Realitou většiny škol je, že se spory řeší autoritativně za použití moci“ (Gordon, 2015, str. 308-309). 

 

Je tedy nutné zefektivnit a změnit vztahy ve školách.  Nejen proto, aby se lépe učilo, ale pro celkové 

klima školy. Aby byla pro všechny místem klidu, bezpečí a dobré spolupráce.  
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda se dnes vyskytuje záškoláctví na základních školách na Rych-

novsku, kdo a jak tento jev řeší, dle jakých předpisů a pravidel, jaká se ukládají opatření k jeho za-

mezení a zda jsou tato opatření účinná. 

 

V teoretické části práce jsou nejprve vymezeny základní pojmy celé problematiky záškoláctví - soci-

alizace, výchova, rizikové chování. Dále už je práce zaměřena přímo na záškoláctví, jeho příčiny, 

dělení, následky. Je popsán systém řešení tohoto problému platný v České republice, jsou uvedeny 

platné předpisy a pokyny pro řešení, aktéři poradenské činnosti v této oblasti.   

 

Praktická část je zaměřena na kvantitativní výzkumné šetření formou strukturovaného rozhovoru. 

Výzkumným vzorkem jsou výchovní poradci základních škol na Rychnovsku, kritériem pro výběr škol 

počet přihlášených žáků ke studiu.   

 

Výsledkem zkoumání je zjištěná skutečnost, že na čtyřech zkoumaných školách se záškoláctví vy-

skytuje, dvě ze šesti zkoumaných škol uvedly, že se u nich záškoláctví vůbec nevyskytuje. Dle získa-

ných výsledků se nedá prohlásit, že je záškoláctví vážným problémem škol na Rychnovsku. 

 

Školy, které mají výskyt neomluvené absence tuto formu rizikového chování svých žáků řeší, mají 

vytvořena poradenská pracoviště, která postupují dle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a po-

stihu záškoláctví, kde jsou stanoveny a sjednoceny přesné postupy při řešení záškoláctví pro školy. 

Tento metodický pokyn čtyři zkoumané školy považují za dostatečný a účinný. Dále se tyto školy 

nebrání při řešení záškoláctví v případě potřeby využít i možnosti spolupráce s OSPOD. 

 

K řešení záškoláctví školy svolávají výchovné komise, jejichž výsledkem je uložení opatření vedoucí 

k zamezení tohoto jevu. Ze zkoumání je patrné, že není přesně stanovená posloupnost jednotlivých 

opatření a je v kompetenci každé školy výběr formy uloženého opatření. Účinnost opatření bývá 

velká, ale je i individuální dle rodin záškoláků.  
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Seznam příloh 

Příloha č. l.  

Doporučený vzor záznamu o pohovoru o neomluvené nepřítomnosti žáka 

Záznam o pohovoru  

o neomluvené nepřítomnosti žáka 

Jméno žáka /žákyně:   

Datum narození:    

Bydliště:   

Škola – třída – ročník:   

 

   

Zákonní zástupci žáka navštívili školu: - na vyzvání - z vlastního zájmu  

   

Účastníci pohovoru (jméno a pracovní zařazení):  

   

   

 

  Stanovisko výchovného poradce:  

   

   

   

Zápis z pohovoru:  

   

   

   

 

Závěry pohovoru, doporučení, dohodnutý další postup:  

   

   

   

S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit závěry pohovoru.  

V případě pokračující neomluvené absence berou zákonní zástupci na vědomí možné následky 

spojené s přestupkovým řízením, popř. následným trestním oznámením.  

   

Datum: Podpis zákonných zástupců:  

   

Razítko školy: Podpis třídního učitele / učitelky:    
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Příloha č. 2  

Doporučený vzor zápisu z výchovné komise  

Zápis z výchovné komise k řešení neomluvené nepřítomnosti žáka  

Jméno žáka /žákyně:   

Datum narození:   

Bydliště:   

Škola – třída - ročník:   

   

Účastníci jednání: zákonní zástupci žáka  

 

třídní učitel  

výchovný poradce  

vedení školy  

kurátor sociálně-právní ochrany dětí  

školní metodik protidrogové prevence  

zástupce rady školy  

ostatní  

 

Předmět jednání:  

   

   

   

   

   

   

Výchovná opatření:  

   

   

   

Zapsal/a/:  

 

 S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit závěry tohoto jednání.  

V případě pokračující neomluvené absence berou zákonní zástupci na vědomí možné následky 

spojené s přestupkovým řízením, popř. následným trestním oznámením.  

   

Datum: Podpis zákonných zástupců:  

 

Razítko školy: Podpis ředitele / ředitelky školy: 
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Příloha č. 3  

Doporučený vzor oznámení o zanedbání školní docházky 

Přestupková komise obce či městské části v.........………………  

 oznámení o zanedbání školní docházky 

Žák/žákyně: Bydliště: 

R.Č.:  Ročník:   

Rok školní docházky:    

Počet zameškaných hodin celkem:  

Z toho neomluveno:  

Jedná se o záškoláctví: a) jednorázové  

b) opakované 

Dítě je ve výchově:  

1) zákon. zástupců: a) obou rodičů  

b) pouze otce  

c) pouze matky 

2) ostatní: ………............................................  

Zákonný zástupce: Bydliště/sídlo:   

     

Zaměstnavatel:    

Zákonný zástupce: Bydliště/sídlo:  

     

Zaměstnavatel:    

 

   

Opatření k řešení záškoláctví přijatá školou:  

1/ Ve věci neomluvené absence byli dne.....................zákonní zástupci žáka písemně pozváni k ná-

vštěvě školy.  

2/ Pohovor se zákonnými zástupci žáka se konal dne ……..……….………..  

3/ Ve spolupráci třídního učitele s lékařem byla ověřena fakta (věrohodnost omluvenky, porušo-

vání léčebného řádu apod.).  

4/ Výchovným poradcem bylo zpracováno vyjádření k případu záškoláctví.  

5/ Vzhledem k pokračujícímu záškoláctví žáka byli dne...........................zákonní zástupci písemně 

pozváni do školy na jednání výchovné komise.  

6/ Jednání výchovné komise se konalo dne ………………  

7/ Záškoláctví přesáhlo (25)....... neomluvených hodin a pokračuje. Oznamuje se jako přestupek na  

Školskou přestupkovou komisi ................................................................................ .  
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Poznámka: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

Datum, třídní učitel/učitelka, ředitel/ředitelka, razítko školy 

 

 

  

   

Přílohy: podklady k jednání Školské přestupkové komise  

1. Kopie písemného pozvání zákonných zástupců žáka k návštěvě školy  

2. Kopie zápisu z pohovoru se zákonnými zástupci žáka 

3. Písemné vyjádření výchovného poradce  

4. Kopie písemného pozvání zákonných zástupců žáka na jednání výchovné komise  

5. Kopie zápisu z jednání výchovné komise 
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Přepis rozhovorů 

Rozhovor č. 1 

Otázka č. 1 Jakými způsoby a dle jakých právních a metodických předpisů řeší Vaše škola záškolác-

tví?  

Odpověď: Máme zpracovaný Školní program prevence sociálně patologických jevů, podle kterého 

se v případě záškoláctví řídíme. Ten je vypracován v souladu s Metodickým pokynem MŠMT k pre-

venci a postihu záškoláctví. 

 

Otázka č. 2 Kdo je zpravidla zván na jednání výchovné komise?  

Odpověď: Ředitelka školy, školní metodik prevence, protože v naší škole dnes tyto problémy již ne-

řeší výchovná poradkyně, třídní učitel/ka, kurátor OSPOD RK, zákonný zástupce žáka, případně žák 

 

Otázka č. 3 Dostavují se pozvaní rodiče na výchovnou komisi?  

Odpověď: Většinou ano – záleží na rodině, na jejím společenském a sociálním postavení a dle jejího 

postoje ke vzdělání svých dětí. 

 

Otázka č. 4 Který způsob pozvání rodičů k řešení záškoláctví jejich dítěte, se Vám nejlépe osvědčil? 

Odpověď: Je to hodně individuální, ale nejčastěji asi prostřednictvím písemné pozvánky s vratkou. 

S doporučeným dopisem nemáme dobré zkušenosti, většinou se nám vracel zpět do školy jako ne-

vyzvednutý.  

 

Otázka č. 5 Zvete k řešení záškoláctví i odborníky z pedagogicko-psychologické poradny, popřípadě 

orgánu sociálně právní ochrany dětí?  

Odpověď: Ano, zveme zástupce Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Ještě před konáním výchovné 

komise s vedoucím OSPODu celý případ konzultujeme, radíme se, jak se bude postupovat, jaká se 

navrhnou opatření.  

 

Otázka č. 6 Jaký byl výsledek výchovných komisí a jaká opatření k řešení záškoláctví byla navržena? 

Odpověď: Z výchovných komisí vzešlo několik navržených nařízení. Jedno z nařízení bylo omlouvání 

absence pouze lékařem, další z navržených opatření bylo nařízená okamžitá kontrola docházky ro-

dič-třídní učitel telefonicky, kdy v případě, že žák nepřijde do školy musí rodič o tomto informovat 

učitele dopředu a v případě, že žák nedorazí do školy učitel ihned informuje rodiče. Další navržené 

opatření bylo doprovod žáka až do školy rodičem. 

 

Otázka č. 7 Byla navržená opatření účinná?  

Odpověď: Je to individuální, zase záleží na rodině. V každé rodině je účinné jiné z možných opatření, 

každá rodina má jiné možnosti, jiný přístup ke škole i k žákovi. Vždy se snažíme najít vhodné opat-

ření, tak aby splnilo svůj účel – zamezení záškoláctví.    

 

Otázka č. 8 Řešilo se záškoláctví aktivně s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí?  

Odpověď: Ano řešilo. V případě záškoláctví se obracíme na OSPOD, jak jsem již uvedla výše.  
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Otázka č. 9 Jaká opatření byla z této spolupráce navržena?  

Odpověď: Bylo navrženo předběžné opatření – k tomu Vám bližší informace nemůžu sdělit, dalším 

opatřením byly navrženy konzultace na OSPODu mimo školu, rodičům byly předány kontakty na 

neziskové organizace, které se specializují na řešení záškoláctví a mohou jim bezplatně pomoci. 

 

Otázka č. 10 Byla navržená opatření účinná?  

Odpověď: Většinou ano. Většinou došlo k zamezení záškoláctví žáka. 

 

Otázka č. 11 Shledáváte metodický pokyn k řešení záškoláctví účinný? Jaké změny nebo úpravy 

byste navrhoval/a?  

Odpověď: Vše je o konkrétní komunikaci – podklad je dostačující. Záleží, jak škola s tímto materiá-

lem pracuje. Dále záleží i na tom, jak jsou pedagogové ve shodě v přístupu v těchto otázkách. Zda 

zaujímají stejné názory na postup při řešení záškoláctví a zda souhlasí s navrženými opatřeními. 

 

 

Rozhovor č.2: 

Otázka č. 1 Jakými způsoby a dle jakých právních a metodických předpisů řeší Vaše škola záškolác-

tví?  

Odpověď: Na naší škole se záškoláctví nevyskytuje. Kdyby se záškoláctví objevilo, postup řešení by-

chom vedli dle schváleného Metodického pokynu č.j. 10 194/2002-14. 

 

Otázka č. 2 Kdo je zpravidla zván na jednání výchovné komise?  

Odpověď: Třídní učitel, výchovný poradce a zákonný zástupce dítěte. Jak jsem již řekla, problémy 

se záškoláctvím, ale na naší škole nemáme. Učím tu již šestým rokem, ale výchovná komise v této 

záležitosti se ještě nesešla. Odpovědi na další otázky by tedy byly jen hypotetické. Řešili jsme jen 

zvýšenou omluvenou absenci a v tomto případě rodiče museli začít dokládat absenci dítěte lékař-

ským potvrzením. Situace se zlepšila. 

 

Otázka č. 3 Dostavují se pozvaní rodiče na výchovnou komisi?  

Odpověď: Z důvodu záškoláctví jsme výchovnou komisi nemuseli svolávat. Nelze tedy odpovědět.   

 

Otázka č. 4 Který způsob pozvání rodičů k řešení záškoláctví jejich dítěte, se Vám nejlépe osvědčil?  

Odpověď: Zde platí stejná odpověď, jako u předchozí otázky. Z důvodu záškoláctví jsme výchovnou 

komisi nemuseli svolávat, takže nejde odpovědět.  

 

Otázka č. 5 Zvete k řešení záškoláctví i odborníky z pedagogicko-psychologické poradny, popřípadě 

orgánu sociálně právní ochrany dětí?  

Odpověď: Opět stejná odpověď. Záškoláctví se na naší škole nevyskytuje, nemusíme ho řešit s od-

borníky z jiných institucí.   

 

Otázka č. 6 Jaký byl výsledek výchovných komisí a jaká opatření k řešení záškoláctví byla navržena? 

Odpověď: Opět stejná odpověď. Záškoláctví se na naší škole nevyskytuje, nelze odpovědět.  
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Otázka č. 7 Byla navržená opatření účinná? 

Odpověď: Nemám odpověď.  

 

Otázka č. 8 Řešilo se záškoláctví aktivně s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí?  

Odpověď: Opět stejná odpověď. Záškoláctví se na naší škole nevyskytuje, nelze odpovědět.    

 

Otázka č. 9 Jaká opatření byla z této spolupráce navržena? 

Odpověď: Nemám odpověď.  

 

Otázka č. 10 Byla navržená opatření účinná?  

Odpověď: Nemám odpověď.  

 

Otázka č. 11 Shledáváte metodický pokyn k řešení záškoláctví účinný? Jaké změny nebo úpravy 

byste navrhoval/a? 

Odpověď: Pro potřeby naší školy je rozhodně metodický pokyn dostačující. Z mé praxe ale nejsem 

schopna hodnotit jeho klady či zápory. Jak jsem již uvedla, se záškoláctvím nepřicházím na naší škole 

do styku. Za což jsem velmi ráda.  

 

 

Rozhovor č. 3 

Otázka č. 1 Jakými způsoby a dle jakých právních a metodických předpisů řeší Vaše škola záškolác-

tví?  

Odpověď: Postupujeme podle Metodického pokynu MŠMT č.j. 10 194/2002-14 ze dne 11.3.2002.  

Nepřítomnost žáka ve škole se musí omlouvat vždy písemně, a to zápisem do omluvného listu v 

žákovské knížce nebo do notýsku. Při absenci žáka je třeba o tomto informovat třídního učitele, 

sdělením nejpozději do druhého dne. Informaci o příčině absence žáka je možné předat osobně, 

písemně nebo telefonicky. Při opětovném nástupu do školy, žák nejpozději do 3 dnů od skončení 

absence, musí předložit omluvenku třídnímu učiteli. Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučo-

vání, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci 

si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění.  

Při zjištěném záškoláctví, ať už je jen hodinové nebo až jednodenní, škola ihned telefonicky infor-

muje rodiče o absenci žáka a je s nimi veden pohovor s účastí žáka, třídního učitele, výchovného 

poradce nebo metodika prevence, ředitele školy. Pokud se neomluvená absence opakuje nebo je 

zjištěna vyšší než 10 vyučovacích hodin, je svolána výchovná komise.  

 

Otázka č. 2 Kdo je zpravidla zván na jednání výchovné komise?  

Odpověď: Zákonný zástupce žáka, ředitel, výchovný poradce, metodik prevence, třídní učitel a žák.  

 

Otázka č. 3 Dostavují se pozvaní rodiče na výchovnou komisi?  

Odpověď: Ano, s tím nemáme problém. Zatím vždy všichni pozvaní rodiče přišli na jednání výchovné 

komise bez problémů. 
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Otázka č. 4 Který způsob pozvání rodičů k řešení záškoláctví jejich dítěte, se Vám nejlépe osvědčil?  

Odpověď: Nejprve rodiče kontaktujeme telefonicky, kdy si můžeme s nimi domluvit konkrétní ter-

mín, který nám všem vyhovuje a následně posíláme doporučený dopis. 

 

Otázka č. 5 Zvete k řešení záškoláctví i odborníky z pedagogicko-psychologické poradny, popřípadě 

orgánu sociálně právní ochrany dětí?  

Odpověď: Pracovníky PPP nezveme. OSPOD jsme z důvodu záškoláctví ještě nemuseli zvát. 

 

Otázka č. 6 Jaký byl výsledek výchovných komisí a jaká opatření k řešení záškoláctví byla navržena? 

Odpověď: Výsledkem výchovných komisí je kázeňský postih žáka a jeho příslib, že se to nebude více 

opakovat. Ze strany rodičů je dán příslib většího dohledu nad žákem. Častým opatřením ještě bývá 

nutnost potvrzení omluvenky ošetřujícím lékařem. Prozatím nám tato opatření vždy stačila.  

 

Otázka č. 7 Byla navržená opatření účinná? 

Odpověď: Ano, určitě. Rodiče se snaží více dohlížet na žáka i se snaží mu více věnovat, co se týká 

záležitostí školy. Potvrzení omluvenky ošetřujícím lékařem je požadováno vcelku minimálně a je-li 

navrženo, je taky účinné.  

 

Otázka č. 8 Řešilo se záškoláctví aktivně s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí?  

Odpověď: Ano, řešilo, zatím poradní a pomocnou formou. A to v případě vyššího počtu absence. 

Tato hranice je u nás stanovena dle metodického pokynu na více než 10 zameškaných vyučovacích 

hodin. 

 

Otázka č. 9 Jaká opatření byla z této spolupráce navržena? 

Odpověď: Bylo dohodnuto, že jakékoliv delší nejasné absence žáka budou okamžitě hlášeny na 

OSPOD a budou ihned řešeny s touto institucí. Všichni s tímto navrženým řešením souhlasili.  

 

Otázka č. 10 Byla navržená opatření účinná?  

Odpověď: Ano, určitě. Došlo k zamezení absencí. Takže opatření vedlo k vyřešení situace.  

 

Otázka č. 11 Shledáváte metodický pokyn k řešení záškoláctví účinný? Jaké změny nebo úpravy 

byste navrhoval/a? 

Odpověď: Myslím, že je účinný. Nebo alespoň u nás, v naší škole, dané postupy dle pokynu byly 

vždy účinné.  Nevím o změnách nebo úpravách, které bych navrhla nebo které by se měli upravit.  

 

 

Rozhovor č. 4 

Otázka č. 1 Jakými způsoby a dle jakých právních a metodických předpisů řeší Vaše škola záškolác-

tví?  

Odpověď: Nechci nic přivolávat, ale v naší škole se řeší záškoláctví opravdu jen ojediněle. Kdyby se 

mělo řešit, určitě bychom postupovali dle metodického pokynu MŠMT. V souladu s tímto pokynem 

je i náš školní řád.  
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Otázka č. 2 Kdo je zpravidla zván na jednání výchovné komise?  

Odpověď: Z důvodu záškoláctví jsme v minulých čtyřech letech, to je doba, po kterou jsem zaměst-

naná v této škole, výchovnou komisi nesvolávali. Kdyby bylo třeba komisi svolat, byl by přítomen 

daný žák/žákyně, jeho zákonní zástupci, vedení školy, výchovná poradkyně, preventista a pokud 

bychom to považovali za vhodné, přizvali bychom pracovníka OSPOD. 

 

Otázka č. 3 Dostavují se pozvaní rodiče na výchovnou komisi?  

Odpověď: Výchovnou komisi máme jen zřídka, ale ne z důvodu záškoláctví. A zatím se vždy zákonní 

zástupci na vyzvání dostavili a byli přítomni jednání.  

 

Otázka č. 4 Který způsob pozvání rodičů k řešení záškoláctví jejich dítěte, se Vám nejlépe osvědčil?  

Odpověď: Rodiče zveme pouze telefonicky. K jinému způsobu jsme nemuseli zatím přistoupit. Jsme 

malá škola, kde se převážně s rodiči známe. Ale zase se odpověď nevztahuje k záškoláctví. Pouze 

k pozvání rodičů do školy z důvodu řešení přestupku jejich dítěte.  

 

Otázka č. 5 Zvete k řešení záškoláctví i odborníky z pedagogicko-psychologické poradny, popřípadě 

orgánu sociálně právní ochrany dětí?  

Odpověď: Jak už jsem uvedla, k řešení záškoláctví jsme v min. čtyřech letech výchovnou komisi ne-

měli. Pouze v jednom případě jsme řešili psychiatrickou chorobu dítěte, se kterou souviselo špatné 

zvládaní docházky do školy. Zde jsme spolupracovali spolu s matkou dítěte a s dětským psychiat-

rem, se kterým jsme konzultovali postup. O typické záškoláctví se však nejednalo. Takže odpověď 

bude znít, že nezveme žádné odborníky, protože nemáme žádné záškoláctví u našich žáků a není co 

s odborníky řešit.  

 

Otázka č. 6 Jaký byl výsledek výchovných komisí a jaká opatření k řešení záškoláctví byla navržena? 

Odpověď: Opět bude odpověď podobná. Jak jsem již uvedla u předchozí otázky, výchovnou komisi 

jsme k řešení záškoláctví nesvolávali. Pouze pokud máme pochybnosti kvůli vysoké absenci, jsme s 

rodiči domluveni na intenzivnější komunikaci s třídní učitelkou nebo třídním učitelem. Pokud dítě 

nedorazí do školy, kontaktujeme rodiče, že dítě není daný den ve škole.  

 

Otázka č. 7 Byla navržená opatření účinná? 

Odpověď: - Co se týká záškoláctví, nenavrhovali jsme žádná opatření, neboť se záškoláctví na naší 

škole neobjevuje. Jak jsem již uvedla u předchozí otázky, navrhli jsme zatím pouze opatření k ome-

zení vysoké absence žáka. Prozatím nám tato navržená opatření formou intenzivnější komunikace 

rodičů s třídní učitelkou fungují, takže v tomto případě jsou opatření účinná. Jinak Vám na tuto 

otázku nemůžu odpovědět.  

 

Otázka č. 8 Řešilo se záškoláctví aktivně s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí?  

Odpověď: - Neřešilo, protože nemáme záškoláctví na škole.   

 

Otázka č. 9 Jaká opatření byla z této spolupráce navržena? 

Žádná. Jinak nelze odpovědět.  
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Otázka č. 10 Byla navržená opatření účinná?  

Nelze odpovědět.  

 

Otázka č. 11 Shledáváte metodický pokyn k řešení záškoláctví účinný? Jaké změny nebo úpravy 

byste navrhoval/a? 

Odpověď: Dle mého názoru je účinný.  

Ve škole klademe velký důraz na primární prevenci, hlavně na komunikaci s žáky, na jejich vztah ke 

škole. Roli jistě hraje i fakt, že jsme venkovská škola do 200 žáků. 

 

 

Rozhovor č. 5  

Otázka č. 1 Jakými způsoby a dle jakých právních a metodických předpisů řeší Vaše škola záškolác-

tví?  

Odpověď: Využíváme Metodický pokyn pro řešení záškoláctví a školní řád. 

 

Otázka č. 2 Kdo je zpravidla zván na jednání výchovné komise?  

Odpověď: Rodiče, zástupce OSPOD, metodik prevence. 

 

Otázka č. 3 Dostavují se pozvaní rodiče na výchovnou komisi?  

Odpověď: Ano, dostaví se.  Termín je zvolen tak, aby jim to vyhovovalo.  

 

Otázka č. 4 Který způsob pozvání rodičů k řešení záškoláctví jejich dítěte, se Vám nejlépe osvědčil?  

Odpověď: E- mail a doporučený dopis poštou. Vše je předem předjednáno telefonicky. 

 

Otázka č. 5 Zvete k řešení záškoláctví i odborníky z pedagogicko-psychologické poradny, popřípadě 

orgánu sociálně právní ochrany dětí?  

Odpověď: Je-li to nutné, tak ano. 

 

Otázka č. 6 Jaký byl výsledek výchovných komisí a jaká opatření k řešení záškoláctví byla navržena? 

Odpověď: Výchovné komise proběhly v klidu se stanoveným opatřením na závěr. Jako opatření bylo 

prozatím vždy navrženo, že pokud se žák nedostaví do školy, ihned informujeme telefonicky rodiče. 

Buď zasíláme sms zprávu nebo přímo voláme. K jiným opatřením jsme zatím nemuseli přistoupit. 

 

Otázka č. 7 Byla navržená opatření účinná? 

Odpověď: V našem případě ano. Absence se vždy upravila. 

 

Otázka č. 8 Řešilo se záškoláctví aktivně s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí?  

Odpověď: Pouze v jednom případě ano. Nezlobte se, případ nebudu blíže specifikovat.  

 

Otázka č. 9 Jaká opatření byla z této spolupráce navržena? 

Odpověď: Bylo navrženo opatření, že v případě, že bude záškoláctví přetrvávající, nahlásí se k řešení 

na přestupkovou komisi. 
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Otázka č. 10 Byla navržená opatření účinná?  

Odpověď: Nevím, ale asi ano, protože k nahlášení před přestupkovou komisi nedošlo. 

 

Otázka č. 11 Shledáváte metodický pokyn k řešení záškoláctví účinný? Jaké změny nebo úpravy 

byste navrhoval/a? 

Odpověď: Těžko odpovím, na naší škole je záškoláctví v minimální míře. Spíš bojujeme s nadměrným 

uvolňováním žáků rodiči během školní roku. Nejčastějšími důvody jsou různé rekreační pobyty na 

horách a u moře. Zejména v poslední době.  

 

 

Rozhovor č. 6 

Otázka č. 1 Jakými způsoby a dle jakých právních a metodických předpisů řeší Vaše škola záškolác-

tví?  

Odpověď: Vše vychází z metodického pokynu k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání 

žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č. j. 10194/2002-14. Je to rozvedeno ve školním 

programu prevence sociálně patologických jevů.  

Záškoláctví je vždy řešeno se zákonnými zástupci žáka na výchovné komisi. 

 

Otázka č. 2 Kdo je zpravidla zván na jednání výchovné komise?  

Odpověď: Podle toho, jak závažný přestupek je řešen. Jaký počet hodin absence žáka se řeší.  Podle 

počtu zameškaných hodin je odvislé složení výchovné komise. V naší škole jsou rodiče zváni už při 

prvním zjištěném případu záškoláctví. V tomto případě jsou přítomni metodik prevence, třídní uči-

tel, vedení školy a zákonný zástupce. Při opakovaném přestupku a vyšším počtu hodin je zván na 

výchovnou komisi i zástupce z OSPOD. 

 

Otázka č. 3 Dostavují se pozvaní rodiče na výchovnou komisi?  

Odpověď: Ve většině případů ano. Jsou případy, že se nedostaví bez omluvy, ale to je spíše výji-

mečně.  

 

Otázka č. 4 Který způsob pozvání rodičů k řešení záškoláctví jejich dítěte, se Vám nejlépe osvědčil?  

Odpověď: Rodiče jsou informováni telefonicky buď třídním učitelem nebo metodikem prevence, a 

ještě se jim pozvánka posílá písemnou formou k podpisu. Podepsaný formulář se ukládá do složky 

dítěte. 

 

Otázka č. 5 Zvete k řešení záškoláctví i odborníky z pedagogicko-psychologické poradny, popřípadě 

orgánu sociálně právní ochrany dětí?  

Odpověď: Zveme pouze zástupce OSPOD, a to v případech, kdy je vyšší počet zameškaných hodin. 

 

Otázka č. 6 Jaký byl výsledek výchovných komisí a jaká opatření k řešení záškoláctví byla navržena? 

Odpověď: Liší se to případ od případu. Postihy a opatření se odvíjí jak podle počtu zameškaných 

hodin, tak podle toho, zda je to opakovaný nebo ojedinělý případ.  

Jako postihy a řešení používáme ředitelské důtky, dvojky z chování a v krajních případech i ústavní 

péči. Všichni žáci, kteří praktikují záškoláctví opakovaně, musí mít omluvenky pouze od lékaře. 
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Zákonný zástupce musí volat hned první den ráno, pokud dítě nepřijde do školy. Oproti běžným 

případům, kdy je rodič povinen informovat třídního učitele do 3 dnů od zahájené absence. 

 

Otázka č. 7 Byla navržená opatření účinná? 

Odpověď: Je to opět případ od případu. U někoho se to už neopakuje a je to účinné. Máme i případy, 

že se díky záškoláctví dostali rodiče i s dítětem například až do střediska výchovné péče Návrat 

v Hradci Králové. Případně byl i případ předán na přestupkovou komisi a řešen s rodiči na této 

úrovni. 

 

Otázka č. 8 Řešilo se záškoláctví aktivně s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí?  

Odpověď: Pokud je to záškoláctví opakované, případně s velkým počtem zameškaných hodin, vždy 

se to řeší s pracovníkem OSPODu. 

 

Otázka č. 9 Jaká opatření byla z této spolupráce navržena? 

Odpověď: Zde platí stejná odpověď jako už u předchozí otázky na toto téma. Postihy jsou odvislé 

od počtu zameškaných hodin a od toho, zda jde o ojedinělý případ nebo zda se absence opakuje.   

 

Otázka č. 10 Byla navržená opatření účinná?  

Odpověď: I zde použiji stejnou odpověď jako už u jedné otázky výše. Vše je odvislé případ od pří-

padu. Pro někoho je mírné opatření dostačující, u jiných rodin musíme přistoupit k razantnějším 

opatřením, aby došlo k zamezení záškoláctví.  

 

Otázka č. 11 Shledáváte metodický pokyn k řešení záškoláctví účinný? Jaké změny nebo úpravy 

byste navrhoval/a? 

Odpověď: Jelikož se na naší škole ve většině případů řeší záškoláctví s romskými žáky, metodické 

pokyny nejsou v tomto případě téměř k ničemu. Musí se používat selský rozum. Každý případ zá-

školáctví a z toho vycházející opatření jsou řešena zcela individuálně. 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, že bude tuto 

práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 

 

Jméno a příjmení: Jana Šulcová 

V Praze dne: 24. 04. 2020 Podpis:  
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