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Záškoláctví
• Pokud se jedná o skupinové záškoláctví dětí 

pak možno: 
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• 1. seznámit třídu s tím jak se učitel 
dozvěděl o záškoláctví a s tím co cítí a  
potřebu si v tom udělat jasno. 

• Nehřímat, netrestat, být komunikativně v 
normě. Stavět se k tomu jako k problému, 
který máme jako třída a hledat co s tím 
můžeme udělat.
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• 2. čekat na vysvětlení, položit pár otázek 
upřesnění a čekat. Nebát se ticha ani 
nespěchat. Pokud budou zapírat. Rozdat 
papír na anketu a položit otázky.

• průběžně opakovat, že je to problém celé 
třídy, s kterým je třeba něco dělat 

• pokud nepříjdou sami s řešením 
• rozdělit do skupinek po třech a nechat 

napsat možnosti řešení.
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Seznámit se zákonou stránkou 
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1 O neomluvené či zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce. 
Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou 
pohovoru, na který je zákonný zástupce žáka pozván doporučeným dopisem. Projedná důvod 
nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou 
zákonem. Seznámí zákonného zástupce žáka s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené 
absence. Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným 
zástupcem žáka. Zákonný zástupce žáka zápis podepíše a obdrží kopii zápisu.

2. Při počtu neomluvených hodin nad 10 svolává ředitel školy výchovnou komisi, které se účastní: ředitel 
školy, zákonný zástupce žáka, třídní učitel, výchovný poradce či metodik prevence. Pozvání zákonných 
zástupců žáka na jednání se provádí doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání se provede 
zápis, které zúčastněné osoby podepíší.

3. V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy bezodkladně pošle oznámení 
o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
nebo pověřenému Obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy (zákon 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, par. 6
a 10).



• nespokojit se s návrhem trestů 
• hledat ještě jiné formy jak to odčinit
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• Po přijetí opatření otevřít druhou část 
hodiny. 

• Co uděláme pro to, aby se to neopakovalo: 
• Nechat děti napsat, co by měly udělat. 

7



• Nakonec zarámovat a pochválit třídu za 
zodpovědený přístup. 

• Říci dětem co cítíte, že jim věříte a přenést 
na ně důvěru. Mluvit autenticky. Pokud 
nevěříte, raději o důvěře nemluvte. Pak lze 
říci, že jste zvědaví atd. Nedůvěru raději 
neventilovat. 

• Navrhnout kompenzaci. Když jste byly za 
školou, jak si teď jako třída opravíme 
reputaci ve škole? Připravíme se třídou 
něco čím to symbolicky napraví. 
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Otázky do ankety

• Proč jste byli za školou?
• Jaké k tomu vedli pohnutky?
• Kde jste byli? 
• Byl jsi s ostatními? Pokud ne, tak kde jsi 

byl? ...
• ....
• ....
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Přeji vám hodné děti
h.vrbkova@seznam.cz


