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Realita záškoláctví:  
Nejde pouze o rebelii 

Snad každého někdy na-
padlo, že by jednou nešel 
do školy. Někdo dokon-
ce tuto myšlenku změnil 
ve skutek. Jednorázový, 
omluvitelný a možná i po-
chopitelný. U některých 
žáků je ale chození za ško-
lu na denním pořádku. Jaké 
jsou jeho příčiny a jak se 
popasovat s prevencí zá-
školáctví ze strany vedení 
školy a učitelů?

PhDr. Alena Petriščová

Hranice mezi skutečným záško-
láctvím a klukovinou může být 
velmi tenká, zejména pokud hraje 
u dítěte roli negativní vliv vrstev-
níků. Je tu ovšem skupina žáků/
studentů, kteří se vymykají pás-
mu širší normy, do školy nechodí, 
a přes veškeré snahy dalších osob 
to ani nehodlají změnit. Buď mají 
totiž ve svém životě něčeho málo 
(lásky, péče, motivace, podně-
tů, sebevědomí, dohledu, pravi-
del…), nebo je toho naopak moc 
a hledají únik (moc organizování 
jejich času, nároků, povinností, 
jiných aktivit). Výsledkem je, že 
do školy prostě nechodí.  

Užitečná literatura 
o záškoláctví
■  KROWATSCHEK, D.  

Do školy beze strachu
■  SATIROVÁ, V. Kniha 

o rodině
■  KYRIACOU, CH. Řešení 

výchovných problémů 
v rodině

■  BĚLOHLÁVKOVÁ, L.  
Jak přežít, když se často 
bojím

Co o záškoláctví říká zákon?
Záškoláctví bývá většinou defi-
nováno jako úmyslné zamešká-
vání školního vyučování. Žák se 
z vlastní vůle, bez vědomí a sou-
hlasu rodičů vyhýbá pobytu ve 
škole. Záškoláctví se klasicky roz-
lišuje na dvě základní formy:
■  impulzivní – dítě neplánuje, 

že nepůjde do školy, zachová 
se tak až na základě náhlého 
impulzu (například po druhé 
hodině odejde ze školy, aniž by 
ho to ráno napadlo),

■  plánované – žák plánuje od-
chod/absenci ze školy dopředu, 
vymýšlí si různé záminky, pád-
né důvody (například bolesti 
břicha, případně se z psychic-
kých příčin bolesti opravdu 
objevují).

Únikový typ chování znamená, že 
jde v podstatě o obranný mechani-
smus, jímž se dítě chrání a vyhýbá 
zdroji úzkosti, konfliktů a trestu. 
Takové chování má vždy svou pří-
činu, které je potřeba věnovat při 
řešení problému velkou pozornost.

Povinnou školní docházku nám uklá-
dá školský zákon (č. 561/2004 Sb., 
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zákon o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání). Je to jedna z mála vý-
sad, které si stát ponechal z dob, kdy 
šlechta rozhodovala o osudu svých 
poddaných. Tento zákon říká, že je 
školní docházka povinná po dobu 
devíti školních roků. Nejvýše však do 
konce školního roku, v němž žák do-
sáhne sedmnáctého roku věku.

V tomto zákoně je jasně defino-
váno, kdy má dítě do školy na-
stoupit, výjimky, kdy může dojít 
k odkladu, způsoby plnění povin-
né školní docházky a samozřejmě 
kdy jeho povinnost a povinnost 
zákonných zástupců končí. Ne-
zmin�uje však, jak takové plnění 
školní docházky vypadá, tedy jak 
často by mělo dítě docházet.

Je to na škole
Pokud žák nebo student nechodí 
do školy řádně, tedy nemá omlu-
vené absence, pak se jedná o zá-
školáctví. Ve školském zákoně 
je jasně definováno, že zákonný 
zástupce či zletilý žák je povinen 
doložit důvody nepřítomnosti nej-
později do 3 kalendářních dnů.

Nikde se nepíše, že má učitel žá-
kům a rodičům připomínat omlu-
vení absence, dokonce z toho 
vyplývá, že dodatečná omluvenka 
by neměla být učitelem uznávána 
a nepřítomnost by měla být pova-
žována za neomluvenou. Realita 
je ovšem jinde. Často se jedná 
o neúnavnou detektivní práci pe-
dagoga, jejímž cílem je, aby měl 
žák vše řádně omluvené. Ve ško-
lách potkáme také žáky, kteří vše 
„řádně“ omluvené mají, jen nějak 
cítíme, že je kolem jejich absencí 

jakési tajemno a spousty nevyslo-
vených fantazií a hypotéz.

Žák základní školy by se měl během 
jednoho školního roku účastnit 
přibližně mezi 1 000–1 300 vyučo-
vacích hodin (záleží na vzděláva-
cím stupni žáka a typu základní 
školy).

■  do 10 neomluvených hodin  
absence – řešení situace je 
v kompetenci třídního učitele,

■  do 25 hodin – svolává se vý-
chovná komise,

■  více než 25 neomluvených 
hodin – je nutné informovat 
OSPOD (Orgán sociálně-práv-
ní ochrany dětí a mládeže).

Každá škola si sama určuje hra-
nici, kdy neomluvené hodiny na-
hlásí. Tato nesourodost vyplývá 
z odlišného vedení škol, uchopení 
problému, vyžadování řešení ve-
dením školy a samozřejmě z indi-
viduálního přístupu třídních uči-
telů. Dalším významným faktorem 
je rodinné zázemí, z nějž dítě do 
školy přichází. S některými rodiči 
učitelé totiž nechtějí nebo se bojí 
vstoupit do konfliktu.

Z předchozích vymezení je patrný 
rozdíl, který zároven� poukazuje na 
křehkost tématu chození za školu. 
Z hlediska pravidel je záškoláctví 
už to, že žák má neomluvenou ab-
senci bez ohledu na počet hodin 
(jednu hodinu nejspíš jako zá-
školáctví sice nikdo nenazve, ale 
pět hodin už v některé škole ano). 
Z pohledu psychologie, speciální 
pedagogiky nebo psychiatrie je 
podstatné, že chození za školu 
probíhá opakovaně po dlouhou 

dobu. Nabývá tak definice pojmu 
závislosti.

Co děti láká za školou?
Z vymezení záškoláctví a výše 
uvedených řádků bychom mohli 
mít pocit, že dítě, které chodí za 
školu, ve škole vlastně trpí nebo 
je výrazně neúspěšné, neumí na-
vazovat vztahy s vrstevníky, ko-
munikovat ve skupině. Ale pozor, 
může to být i jinak. Za školu často 
chodí i dítě, na kterém byste to na 
první pohled nepoznali. Může mít 
doma veškerou péči, ve škole ka-
marády, dobrý prospěch a dobré 
postavení ve skupině.

Příčiny chození za školu
■  Experiment a touha po dob-

rodružství, které mohou mít 
v životě dítěte pouze epizodic-
kou úlohu. Není třeba jí přiklá-
dat příliš velký význam. Často 
se jedná o jednorázový případ 
a věnovat mu více pozornosti 
má za výsledek efekt, jemuž 
jsme se chtěli vyhnout.

■  Strach ze střetu s vysokými 
nároky školy a uvědomění si 
vlastní neúspěšnosti. Rodiče 
mají často nerealistické před-
stavy a jejich děti je z nejrůz-
nějších důvodů nemohou napl-
nit. Nenuťte potomky do studia 
škol, které jsou mimo jejich 
zájem nebo na ně nemusí svými 
výkony, schopnostmi či doved-
nostmi stačit.

■  Obrana, například útěk před 
problematickým začleněním 
dítěte do kolektivu nebo před 
šikanou.

■  Důsledek problémů vyplývají-
cích ze specifických poruch uče-
ní a chování, ADHD/ADD, PAS, 
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odlišného životního stylu rodi-
ny či zdravotního handicapu.

■  Může jít také o výsledek nad-
měrné tolerance, odlišného vý-
chovného působení a nadměrné 
ochrany rodičů, kteří na vyžádání 
dítěte vystavují jedno či dvou-
denní omluvenky ze školy.

Dochází k dalšímu zhoršování 
všech výše uvedených problémů: 
dítě se obtížně zapojuje do třídní-
ho kolektivu a zaplétá se do nej-
různějších lží a polopravd, které 
jej stále více stresují.

V čem je vlastně problém?
Na první pohled žádný problém 
není. Dítě prostě porušuje školní 
řád, nechodí do školy a bude po-
trestáno. Je ale porušení pravidla 
skutečně ten největší problém?

Když se řekne záškoláctví, je důle-
žité si uvědomit, že to není jen to 
klasické chození za školu. Vlastně 
by se spíše hodilo napsat, že se 
jedná o zviditeln�ování jiných (ne)
viditelných problémů, které nám 
dosud unikají, a dítě si s ním po 
svém poradí. Ukazuje, co jej trápí 
svým vlastním pojetím. Nemusí si 
ani tento způsob hledání pomoci 
uvědomovat. Je proto potřeba 
odlišovat, jaký motiv žáka vedl 
k tomu, aby šel za školu. Podstat-
né je také to, o jak staré dítě se 
jedná.

U dospívajícího to můžeme 
vnímat jako snahu o autonomii 
a popírání pravidel, s čímž běžně 
mladší děti problém nemívají. 
Dítě se chová tak, aby si udrželo 
vlastní integritu, vnitřní stabilitu. 
Kdyby bylo všechno v pořádku, 

dítě by za školu nechodilo, nekři-
čelo o pomoc a nepoužívalo nej-
různější destruktivní strategie 
ke zvládnutí svých nepříjemných 
emocí.

Rodiče, zbystřete!
Podstatné je věnovat pozornost 
drobnostem a dítěti naslouchat. 
Někdy je mu třeba nepříjemné 
o něčem mluvit, takže to spíš jen 
naznačuje a popisuje věci znač-
nou oklikou.

Důležité je zkusit dítě chápat 
a podat mu pomocnou ruku spíše 
než ho kritizovat a trestat. Pokud 
se snažíte dát svým dětem to nej-
lepší z vašeho subjektivního po-
hledu, může se stát, že vám uniká 
něco důležitého. Vaše dítě vám 
nepatří. Není vaším majetkem. 
Dítě má právo být zcela samo se-
bou a vést takový život, jaký od-
povídá jeho osobnosti. Ačkoliv se 
to na první pohled zdá jen těžko 
přijatelné. Kritikou a trestem si 

Čeho si máme u dětí všímat?

■  Zhoršení prospěchu.
■  Stažení se do sebe, uzavřenosti, nechuti k rozhovoru obecně a ze-

jména o škole.
■  Zvýšené podrážděnosti, změny v chování obecně.
■  Nechuti k učení, psaní úkolů, zapírání úkolů.
■  Negativního vztahu ke škole, stížností na školu, kolektiv, pedago-

gy, konkrétní předmět.
■  Častých stížností na zdravotní potíže před odchodem do školy 

nebo na konci víkendu.
■  Vyhýbání se školním akcím, výletů, školách v přírodě a podobně.
■  Výkyvů nálad – nadměrného výskytu smutku, depresí, úzkosti, 

zvýšených obav ze školy.
■  Výskytu nebo zhoršení nutkavého chování, zlozvyků – kousání 

nehtů, škrabání kůže, trhání vlasů a podobně.
■  Ustrašenosti, pláče nebo nervozity při odchodu do školy.
■  Poruch spánku – špatného usínání, brzkého probouzení, noční 

můry, častého buzení.
■  Problémů v třídním kolektivu, vyhýbání se tématu kamarádů ve 

škole, stížností na spolužáky.
■  Zvýšené únavy, otrávenosti.
■  Změny ve vztahu k sourozencům i  k rodičům – dítě se na rodiče 

nápadně upne nebo se jich naopak straní, narůstají konflikty mezi 
ním a rodiči; dítě je na svého sourozence vulgární, agresivní, pře-
citlivělé na spravedlnost.

■  Bagatelizace významu školní docházky, upřednostn�ování koníčků.
■  Častého používání výmluv, lhaní, zatajování/ztrácení žákovské knížky.
■  Nedodržování domluvených časů příchodu domů, dítě se toulá po 

večerech nebo po nocích.

Čeho si máme u dětí všímat?
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dítě v daný okamžik rychle odci-
zíme a přijdeme o možnost po-
chopit, co se vlastně děje, a tím 
i o nejsnadnější cestu k nápravě.

Objeví-li se u dítěte některý 
z uvedených projevů, je to signál, 
který byl měl rodiče motivovat 
k větší bdělosti a k tomu, aby se 
více zajímali o dítě samotné, mlu-
vili s ním a ptali se ho. Nebo s ním 
prostě jen byli a čekali na chvíli, 
kdy dítě zjistí, že s nimi může 
bezpečně mluvit. Tu chvíli určuje 
dítě, nikoliv rodič.

Pravidla a hranice
Při zjištění záškoláctví je důležité 
si říct, co dítě dělá v době, kterou 
má trávit ve škole. Čas, jejž tráví 
mimo školu (i domov), musí nějak 
naplnit a může se stát prostorem 
pro vznik dalších rizikových si-
tuací, zvláště pokud se tak děje 
v rámci party.

Dítě by mělo cítit, že mu jeho 
záškoláctví nebudete automa-
ticky omlouvat. Děti potřebují 
hranice a překvapivě dobře je 
umí pojmenovávat. Dohodněte 
si pravidla, za jakých je možné si 
znovu vzájemně věřit. Tato pravi-
dla ovšem musí dodržovat nejen 
dítě, je to nárok i na vás. Vy sami 
jste strážci pravidel, stejně jako 
následně udílíte odměny a samo-
zřejmě také sankce.

Rodič a škola musí 
komunikovat
Všichni zúčastnění by se měli na 
schůzce domluvit předem. Dej-
te si vzájemně najevo ochotu se 
vnímat, spolupracovat a respek-
tovat. Dáváte si tím zprávu, že 

v sobě nevidíte viníka, ale spojen-
ce k řešení problémů. Rodiče ne-
potěší, je-li peskován, a ani učitel 
nezajásá nad rodičem, který mís-
to pozdravu používá výrazy jako 
ČŠI, právník, magistrát a odbor 
školství.

Pokud máte pocit, že se vám ne-
daří komunikovat a najít vhodné 
řešení, stojí za to si k jednání při-
zvat školního metodika prevence, 

psychologa, výchovného porad-
ce, speciálního pedagoga nebo 
vedení školy, kteří mohou dělat 
prostředníky a udržet komunikaci 
na obecné rovině u bodů, které 
chcete projednat.

Rodič je největším odborníkem 
na své dítě a zná ho nejlépe. Je 
zodpovědný za jeho výchovu a má 
zásadní vliv na jeho vývoj. Učitel 
zná dítě v kolektivu vrstevníků 

Krok za krokem k nápravě

Přijměte situaci sami za sebe, smiřte se s tím, co se stalo. Minulost ne-
změníte a vyčerpáváte se kvůli ní. I když je to vážné, většinou nejde o život.

Mluvte s dítětem. Nalaďte se na jeho chování a reakce, věnujte 
mu dostatek pozornosti a zájmu. Věnujte mu svůj čas. Pokud chcete 
dítěti něco zakazovat, nezapomen�te mu nabídnout alespon� trochu 
zajímavou alternativu.

Nastavte jasná, jednoduchá a srozumitelná pravidla, o nichž si 
s dítětem promluvíte a která vysvětlíte. Dítě by mělo vašim krokům 
a případným opatřením dobře rozumět, a to včetně vaší motivace 
k nim. Důležitá je důslednost a shoda obou rodičů, i když už neži-
jí ve společné domácnosti. Z pravidel není dobré ustupovat příliš 
brzy. Mají smysl v delším časovém úseku.

Domluvte se na způsobu rychlých zpráv „hlášení se“, co dítě dělá ve 
volném čase. Stanovte si čas na společné učení, plnění domácích 
úkolů, a hlavně pevného, nenarušitelného práva dítěte mít čas jen 
pro sebe. Konkrétní a podrobné stanovení podmínek, kdy bude dítěti 
omluvena absence.

Stanovte si krátkodobé cíle a až pak ty dlouhodobé. Pomohou dí-
těti strukturovat čas, uvidí výsledky, které ho motivují dodržet sliby. 
Těžko bude dítě respektovat něco, co vy v jeho očích neuznáváte 
a svým chování jste v rozporu s tím, co mu říkáte.

Zachovejte kontakt se školou a pravidelně komunikujte s učiteli, 
zejména s třídním učitelem. Domluvte se na možnosti předávání in-
formace, že dítě přišlo do školy. Vytvářejte aliance dítě–rodič–uči-
tel, nikoliv koalice proti jedné ze stran.
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tak, jak ho nemusí znát ani jeho 
rodič. A mnohdy s ním během 
týdne tráví více hodin. Škola je 
pro dítě místem, kde je samo za 
sebe, navazuje vztahy s vrstev-
níky, učí se sociálním dovednos-
tem. Omluvit má smysl pouze 
to, kdy o dítěti víte, znáte důvod, 
proč do školy nešlo, a zároven� ten 
důvod chápete a považujete ho za 
smysluplný a omluvitelný.

Prevence záškoláctví  
aneb mluvte s dítětem
V rámci předcházení problému je 
důležité s dětmi mluvit o tom, jak 
jim ve škole bylo, a nespokojit se 
s odpovědí: „Dobře“. Stejně tak je 
důležité se dětí ptát na kamarády, 
volný čas, a především na jejich 
názor a pocity.

Zkuste se vyhýbat otázkám, 
které začínají slovem „proč“. 
Dítě, natož dospívající, na ni 
neznají odpověď, zabloku-
jete si tím možnost dalšího 
povídání. Spíše se snažte 
ptát otázkami začínající slo-
vy: „Jak? Co? Čím?“ (co ho 
nejvíc zaujalo; co se mu po-
vedlo; čím ho někdo pobavil/
překvapil; s kým pracoval; ja-
kou by chtěl zítra svačinu…) 
a hledejte příčiny.

Dejte dítěti najevo, že mu chcete 
pomoct a je pro vás důležité, aby se 
cítilo dobře. Příčina totiž může být 
úzce spojena s výchovným přístu-
pem a atmosférou v rodině, a pak 
je třeba si i přes všechny bariéry 
připustit, že se něco nepovedlo a je 
čas začít to dělat jinak. V každé ro-
dině existuje nějaký rituál, způsob 

komunikace, ve kterém se všichni 
členové víc naladí na spolupráci.

Je jasné, že v situaci, kdy zjistíme, 
že dítě chodí za školu, je velmi těž-
ké ovládat emoce a nemít chuť mu 
vynadat. Dítě určitě ví, že udělalo 
něco špatného a že s tím nesouhla-
síte. Pokud mu ale hned vynadáte, 
uložíte mu trest a odsoudíte ho, 
většinou si zavřete cestu k nalezení 
příčin jeho chování a všech dalších 
problémů v budoucnosti.

Nejde totiž jen o to, aby dítě za-
čalo řádně plnit školní docházku, 
ale také o to, aby se nebálo znovu 
přijít. Důležité je situaci s dítětem 
řešit v klidu a dát si na to řešení 
prostor a čas. Bez účasti souro-
zenců a širší rodiny. Samozřejmě 
je dobré zvolit způsob komunikace 
odpovídající věku dítěte.

Kde hledat pomoc?
Pro rodiče je důležité vědět, jaká 
opatření škola má, jak řeší záško-
láctví, jak často jsou pořádány 
třídní schůzky a jak učitelé ko-
munikují s rodiči. Školy měly mít 
vlastní preventivní program  
a aktivity ve výuce.

Pokud už problém nastal nebo 
máte podezření, je možné se 
poradit se školním metodikem 
prevence, výchovným poradcem 
nebo školním psychologem. 
K dispozici je rovněž koordi-
nátor primární prevence pro 
danou oblast (město, městskou 
část). Poradí krizové linky, linky 
bezpečí nebo webové poradny, 
kde se můžete anonymně ptát 
a zjistit více informací, popřípa-
dě vyhledat organizaci, na niž se 
můžete dále obrátit.

Autorka pracuje jako školní speciální psycholožka 
a lektorka programů primární prevence rizikového chování.

Organizace zaměřené na prevenci a řešení rizikového chování.
• Linka důvěry RIAPS, tel. 222 580 697 – nonstop
• Linka bezpečí, tel. 116 111 – nonstop
• Linka důvěry Centra krizové intervence, tel. 284 016 666 – nonstop
• Linka důvěry Dětského krizového centra, tel. 241 484 149 – nonstop
• Rodičovská linka, tel. 606 021 021


