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Predhovor 

 

Milí pedagógovia,  

vieme, že záškoláctvo je jeden z vážnych problémov, s ktorým sa školy pri vzdelávaní stretávajú. Radi by sme sa 

s vami podelili o skúsenosti z praxe, ktoré máme a možno sa nám podarí vás povzbudiť pri odstraňovaní toho 

sociálno-patologického javu u detí.  

Cieľom eBOOKu „Záškoláctvo, netráp našu školu!“ je poskytnúť riaditeľom a učiteľom praktickú inšpiráciu na vytvorenie 

funkčného systému prevencie záškoláctva a účelovej absencie v škole, či triede. Možno nevyrieši všetky vaše problémy so záškoláctvom, 

ale uplatnené princípy môžu výrazne napomôcť jeho eliminácii. Nám sa to z veľkej časti podarilo.  

eBOOK je určený vedeniam škôl a učiteľom, ktorí cítia, že v škole nemajú celkom pod kontrolou pravidelnú dochádzku žiakov a záleží im 

na zlepšení tohto stavu. eBOOK má byť hlavne inšpiráciou a jednotlivé časti je dobré, aby škola prispôsobila na svoje podmienky. Prajeme 

vám príjemné čítanie a budeme radi ak sa s nami podelíte o prípadné postrehy na adrese ebook@edusmile.sk.  

Chcete dostať nabudúce podobné materiály, editovateľný pohovor s rodičom, plagátik o záškoláctve do tried a aktualizácie tohto 

dokumentu ? Zanechajte nám vašu e-mailovú adresu TU . Vaše údaje nesprístupňujeme ďalej.  

Ak by ste vo svojej škole chceli pravidlá zaviesť s našou pomocou a chceli by ste problematiku podchytiť krok po kroku profesionálne, 

môžete si u nás objednať túto službu.  

mailto:ebook@edusmile.sk
https://app.smartemailing.cz/public/web-forms/subscribe/54331-rtwjxqk145sx25ngzth9mw8s7wt1a2gpc6d9yj035l6zyeei5vn2vkfrs8xiiomr5canahwatqs1izxkwi913wfxwl33aku6bqki?displayNow=1
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1 Úvod 

 

Snahou takmer každého učiteľa a riaditeľa školy sú 

dobré výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov. Okrem 

osobného potenciálu vzdelávaných detí a prístupu učiteľa, na 

výsledky pôsobia aj ďalšie faktory, ktoré rozhodujú 

o vedomostiach a zručnostiach žiakov. Jedným z týchto 

faktorov je pravidelná školská dochádzka.  

 

Je známe, že aktívna účasť žiaka na vyučovaní je 

jedným z predpokladov zvládnutia obsahu vzdelávania. Ak má 

škola dobre podchytenú prevenciu záškoláctva  a zbytočnej 

absencie, môže byť k svojim vzdelávacím cieľom oveľa bližšie. 

Navyše každý žiak, ktorý opúšťa na dlhý čas školu, sa stáva do 

budúcnosti potenciálne ťažko zamestnateľným a závislým na 

štátnej pomoci.  
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Vedeli ste, že školy často „klamú“ v absencii pred zriaďovateľom a verejnosťou ? Je to žiaľ tak. Niekedy je v tom konkurenčný 

boj, niekedy je to hrozba tlaku zriaďovateľa, niekedy len ide o snahu nestratiť svoje meno v rebríčku a očiach miestnej komunity. Nie sme 

tu však preto, aby sme súdili, ale aby sme pomáhali. 

 

NEBOJTE SA PROBLÉMY RIEŠIŤ, VAŠA KREDIBILITA RASTIE PRÁVE TÝM. 

Ak sa vás téma týka alebo máte chuť posunúť vašu školu ďalej, stlačte tlačidlo CHCEM. 

 

 

 

 

 

 

 

CHCEM NECHCEM 
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2 Zisky a straty 

ČO môžete získať zavedením nových pravidiel a ČO stratiť ?  

  

Každá zmena nejaký čas trvá. Paradoxne najdlhšie trvá vyslovenie rozhodnutia či sa do zmeny pustiť. Výhodou však je, že problém 

záškoláctva a zbytočnej absencie je trochu štruktúrovaný, takže sa dajú jednotlivé problémy riešiť postupne a systémom nabaľovania, či 

prechodu. Dôležité je nestratiť cieľ a nezľaknúť sa kritikov, ktorí sa budú chcieť zubami-nechtami držať osvedčených praktík v duchu „len, 

aby sa nič nemenilo“.  

zisky

• zlepšenie dochádzky

• menej neospravedlnených hodín

• jasné pravidlá

• postupy v jednotlivých situáciách

• nové poznatky z legislatívy

• podklady pre ďalšie riešenie

• status školy, ktorá problémy otvorene 
rieši

straty

• kolegovia učitelia môžu frflať 

• budete možno musieť aktualizovať 
školský poriadok

• na začiatku budú možno negatívne 
ohlasy
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3 Typy „absenčne“ problémových žiakov 

 

Toto sú skupiny, s ktorými je zväčša problém. Aby sme mohli navrhnúť nejaké riešenia, je potrebné si položiť otázku, ktorý žiak nám 

kam patrí. Pre riaditeľa to môže byť prirodzene kvôli množstvu žiakov problém identifikovať, avšak triedni učitelia by to mohli zvládnuť. 

Možno sa stane, že niektorí budú vo viacerých skupinách, ale to nevadí. Podstatné je pochopiť, že : 

PRE KAŽDÚ SKUPINKU JE POTREBNÉ ZVOLIŤ INÝ PRÍSTUP. 

Predpokladom pre úspech je, aby dieťa a rodič spolupracovali a aby naše opatrenia boli adresné. Tiež dostatočne asertívne 

a prísne, ale s funkčným motivačným prvkom. A nemusíte ísť na všetkých hneď. Podchytávajte to postupne, tak aby ste stále mali energiu 

a videli zmeny k lepšiemu.  

Trochu si našich absentérov predstavme. Pokojne si niekde na papier môžete písať mená žiakov, ak vám na niektorých konkrétnych sedia.  

zaspávači

deti s  pravidelne neskorými 
príchodmi

vyhýbači

deti, ktoré absenutjú kvôli 
písomkám, skúšaniu...

sem-tam blicéri

experimentátori so záškoláctvom

záškoláci

záškoláci s vyšším počtom 
nesopravedlnených hodín
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3.1 Zaspávači 

 

Sú to žiaci, ktorí neustále chodia neskoro na vyučovanie. Raz kvôli tomu, že zaspali, inokedy kvôli rodičom, potom zase kvôli spojom... 

Výhovoriek vždy býva niekoľko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Zdroj:https://i2-prod.mirror.co.uk/incoming/article10725175.ece/ALTERNATES/s615/A-teacher-scolding-a-student-for-late-arrival-for-the-exam.jpg 

 

Aký je ich problém ? 

vyrušujú učiteľa, ktorému narúšajú 
priebeh hodiny

vyrušujú žiakov pokiaľ sa vybalia, usadia, 
vypýtajú kľúče

chodia neprezutí, dlhšie im trvá kým sa 
dostanú „do deja“

žiaci vnímajú negatívne, že musia prísť 
presne a zaspávači nie
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Ako je možné tento problém riešiť ?  

 

Pozorujte napr. týždeň ktorí žiaci majú s včasným príchodom problém. Zistiť to môžete buď z triednych kníh alebo od triednych učiteľov. 

Keď budete mať po týždni mená, vyselektujte tých s objektívnymi príčinami (odbery, meškajúci spoj...) a ostatných žiakov zvolajte do 

riaditeľne alebo triedy. Tam im písomne oznámte (adresujte to žiakom a ich rodičom), že ste zaevidovali ich neskorý príchod 

a upozornite ich, že od nasledujúcich dní platí v škole pravidlo, ktoré si určíte. Napr. zamykanie vchodu a otvorenie až cez prestávky. 

PRÍKLAD 01 

„Vážení rodičia, v minulom týždni sme sa zamerali na neskoré príchody žiakov na vyučovanie a Váš syn, Jozef Adamec, bol medzi 

žiakmi, ktorí neprišli včas. Chceme Vám oznámiť, že od zajtra (dátum) zavádzame v škole pravidlo, že vchod do školy sa zamkne so zvonením 

na prvú vyučovaciu hodinu o 8.00 a otvorený bude až po ukončení prvej hodiny. Meškajúci žiaci budú prvú hodinu evidovaní ako neprítomní. 

V prípade, že sa situácia bude opakovať viackrát (napr. 3, 4, 5...,), žiak bude mať absenciu neospravedlnenú. Dôvodom na ospravedlnenú 

vytvorte všeobecne známe 
pravidlo

začnite aplikovať istý čas

vyhodnoťte a uložte 
sankciu
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neúčasť na vyučovaní je výlučne choroba dieťaťa, mimoriadne udalosti v rodine, prerušenie dopravy a reprezentácia školy. Veríme, 

že spoločnými silami problém odstránime.“ 

PRÍKLAD 02 

„Vážení rodičia, v minulom týždni sme sa zamerali na neskoré príchody žiakov na vyučovanie a Váš syn Jozef Adamec bol medzi žiakmi, 

ktorí neprišli včas 3x v týždni.  V prípade, že sa bude situácia opakovať, tieto skutočnosti budeme evidovať a jeho neúčasť na vyučovaní 

neospravedlníme, nakoľko je dôvodom na ospravedlnenú neúčasť na vyučovaní výlučne choroba dieťaťa, mimoriadne udalosti v  rodine, 

prerušenie dopravy a reprezentácia školy. V zmysle školského poriadku môže riaditeľ školy za 10 neospravedlnených hodín hodnotiť žiaka 

zníženou známkou zo správania. Veríme, že sa podarí spoločnými silami problémom predísť.“ 

Takýto oznam podpíše žiak a dá ho podpísať aj rodičom. Je dôležité, aby toto pravidlo platilo pre všetkých, takže je dobré o ňom povedať 

v triedach, zverejniť ho na webstránke, prípadne ho poslať ako správu rodičom cez (elektronickú) žiacku knižku. Rozdiel je v tom, že 

písomne informovaní budú iba  žiaci, ktorí s príchodmi majú problém. To je záruka adresnosti.  

Ak by ste chceli riešiť oznam inými spôsobmi, skúste dodržať pár zásad, ktoré sú dôležité. Každý oznam by mal obsahovať.:  

 

oslovenie
hmatateľný 

dôvod
vašu 

podmienku

oporu v 
zákone / 

šk.poriadku

vieru v 
zlepšenie
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Možno sa Vám to zdá príliš kvetnaté a zbytočne byrokratické. Výhodou tohto postupu však je, že u dieťaťa aj rodiča vyvoláva pocit 

„oficiality“ – niečo sa deje, informuje rodiča o podmienkach, motivuje dieťa vyhnúť sa problému a získavate písomný podklad v prípade 

nevyriešenia problému touto cestou. Najdôležitejším prvkom, aj keď sa to nezdá, je posledná časť - a tou je viera v zlepšenie. To je 

najdôležitejšia hodnota, ktorou operujeme, pretože dáva žiakovi pocit, že má vec vo svojich rukách a že sme ochotní náhľad na neho za 

istých podmienok zmeniť.  

Deti, ktoré sú zaspávačmi, sa vplyvom tohto pravidla preklopia buď do roviny bezproblémového žiaka (čo sa týka príchodov) alebo do 

niektorej z ďalších kategórií. Ak teda zaspávača v tejto fáze nemotivujeme k zmene a budeme dôslední a dodržíme to, čo sme deklarovali, 

bude mať zníženú známku a niekoľko neospravedlnených hodín. To môže byť dôvodom na zamietnutú účasť školských podujatiach za 

odmenu, alebo nevyhovenie pri fakultatívnych rozhodnutiach triedneho učiteľa, či vedenia. Môže to byť ale aj dôvod na oznámenie 

nevhodného správania sa obci resp. Úradu práce soc. vecí a rodiny, čo byť mohol byť opäť vonkajší motivátor pre žiaka a rodiča zmeniť 

svoj prístup.  
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3.2 Vyhýbači 

Jednoducho by sme ich mohli nazvať deťmi, ktoré si (niekedy aj s podporou rodiča) robia voľno vtedy, keď sa im to hodí. Často cez 

písomky, plánované skúšania...  Pozadie vyhýbačov môže byť rôznorodé. Tu by sme mali byť opatrní, pretože sa medzi nimi môžu 

nachádzať aj žiaci, ktorí sú v nepriaznivej situácii. A toto je jediný spôsob ako vedia reagovať na tlak, ktorý k nim prichádza z niektorej 

strany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aký je ich problém ? 

majú nepravidelnú dochádzku

zneužívajú systém 
ospravedlnenia rodičom

majú vyššiu absenciu 
v niektorom z predmetov

majú kusé vedomosti 

majú menej známok ako 
ostatní
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Pri tomto type žiakov už ide o vážnejší problém, ktorý treba riešiť. Tu sa môžeme oprieť aj o klauzulu z §144 zo „školského 

zákona“, ktorá hovorí, že „vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe 

dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.“  

Aj samotné riešenie tohto problému asi nebude rýchlosťou „zo dňa na deň“. Postupnosťou sa však môžeme v rámci štvrťroku alebo 

polroku dopracovať k pozitívnemu výsledku. Musíme tu však intenzívnejšie zapojiť seba, dieťa aj rodiča. Na začiatku by sme si mali pre 

seba pomenovať čo nám prekáža a v čom vidíme problém my. Pohovorom s dieťaťom a neskôr s rodičom môžeme zistiť dôvody, ktoré 

dieťa vedú k vymeškávaniu. Podľa toho, čo nám povie dieťa, prípadne rodič, stanovíme adresné opatrenia. Potom sledujeme ich účinnosť 

a dbáme na pravidelnú spätnú väzbu dieťaťu. Spoločné vyhodnotenie je bodom, v ktorom buď uznáme pozitívnu zmenu alebo stanovíme 

ďalšie prísnejšie opatrenia.  
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Veľmi dôležité je vedieť so žiakom odkomunikovať v čom vidíme problém. Skúste sa vyhnúť témam spravodlivosti voči 

ostatným a posudzovaniu. Oveľa viac sa sústreďte na problém, pre ktorý dieťa reaguje vyhýbaním, snažte sa ho počúvať. Práve v tomto 

type problémov so školskou dochádzkou je najviac detí ktoré majú reálny často objektívny problém.  

Môže tkvieť v: 

• zdanlivo nesplniteľných nárokoch školy 

• nesplniteľných nárokoch rodičov 

• podmienené odmeny (mobil za lepšie známky a atď.) 

• využívanie dieťaťa na stráženie súrodencov 

• problémy v triede vo vzťahoch 

• neschopnosť čeliť nepríjemným situáciám 

• neživotaschopnosť 

• pocit neúspešnosti 

• problémy v rodine 

• iných veľa vecí... 
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PRÍKLAD 03: 

„Ahoj Zuzka, zavolala som si ťa kvôli tvojej absencii. Hoci máš ospravedlnenia od rodiča, tvoja nepravidelná dochádzka sa začína prejavovať 

na zhoršených známkach, učitelia niektorých predmetov ťa nevedia vyskúšať, alebo buď chýbaš alebo sa ospravedlňuješ po chorobe. 

Zaujíma ma čo si o tom myslíš. Aké máš dôvody ?...  

 

PRÍKLAD 04: 

Ahoj Adam, už dlhšie sledujem tvoje absencie a musím povedať, že sa mi to nepáči. Tvojou povinnosťou je pravidelne chodiť do školy 

a napriek tomu každú chvíľu chýbaš. Už si raz bol upozornený na to, že zneužívaš to, že rodičia robia v inom meste a vyhováraš sa na bolesti, 

pritom poobede ťa vidia spolužiaci vonku. Chcem ťa informovať, že som sa rozhodla, že si zavolám rodičov a budeme ako škola od nich 

žiadať pri každej tvojej neprítomnosti potvrdenie od lekára. Čo si o takomto riešení myslíš ?  

 

Oproti zaspávačom by opatrenia mali byť pre vyhýbačov oveľa viac personalizované. Je totiž rozdiel ak niekto chýba z lenivosti a ak chýba 

kvôli šikanovaniu.  V tejto fáze má triedny učiteľ možnosť pedagogicky manévrovať a dať dieťaťu možnosť postaviť sa k svojmu problému 

zodpovedne. Ak sa nepodarí, mal by nastúpiť pohovor s rodičom.  

 

 



Záškoláctvo, netráp našu školu! 

 

15 
 

3.2.1 Pohovor s rodičom  

Aj preto by mal tento pohovor prebehnúť osobne a jeho priebeh by mal byť zdokumentovaný písomne. Pozrite si príklad na postup. 

 

pozvem rodiča 
do školy (list, 
mail, cez ŽK, 
telefonicky

stretneme sa v 
škole

vysvetlím mu 
problém

diskutujem s 
ním o 
príčinách

definujem 
očakávania 
(zmena v 
určitom čase)

formulujem 
opatrenia

zapíšem 
dohodnuté

dám podpísať 
rodičovi (aj 
žiakovi napr. 
na druhý deň)

Ciele pohovoru s rodičom

preukázateľné 
informovanie rodiča

zistenie jeho pohľadu na 
vec

stanovenie spoločného 
postupu a pravidiel
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Pri pohovore s rodičom je dôležité byť nad vecou. Oproti vám môže sedieť 

rodič, ktorý je šokovaný, zaskočený. Môže situáciu  aj zľahčovať, poukazovať 

na to, že občasná absencia neuškodí, prípadne vinu hľadať v zlyhaniach školy, 

či učiteľov. Pre mnohých rodičov sa však pravda o jeho dieťati prijíma 

rovnako ťažko ako sa prijímajú dôsledky a opatrenia. Preto by aj tu mal byť 

učiteľ ohľaduplný a chápať rozpaky rodiča a možno aj niektoré čudné reakcie. 

Ak nám ide o najlepší záujem dieťaťa, nielen o trestanie, potom je 

nevyhnutné rodiča dostať na našu stranu. To sa nám podarí len vtedy, ak 

nájdeme s rodičom správnu vlnu komunikácie, na ktorej sa budeme 

pohybovať. Mali by sme mu zdôvodniť nevyhnutné opatrenia, ktoré musíme 

vyvodiť voči nemu aj dieťaťu, na druhej strane by však mal cítiť podporu, že 

nám spoločne záleží na tom, aby sa čo najrýchlejšie veci dali do 

akceptovateľných koľají. Pri rozhovore s rodičom možno prídeme na to, že 

vyhýbanie sa vyučovaniu je dôsledkom šikany v škole, vzťahov v triede, ale 

možno aj rodinných problémov, či nízkej frustračnej tolerancie dieťaťa. Každý 

z dôvodov by mal byť podchytený tak, aby sa vyhýbanie sa škole nemuselo 

opakovať.  

Vpravo si môžete pozrieť možný vzhľad tlačiva, ktoré môže slúžiť ako záznam 

pohovoru so zákonným zástupcom dieťaťa.  
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3.2.2 Výber opatrenia 

Opatrenie je najdôležitejšia súčasť riešenia. Aby bolo funkčné, musí byť vyvážené, dostatočne represívne a zároveň motivujúce. 

Práve pri opatrení je potrebné zvažovať čo pomôže a čo uškodí. Pri opatreniach je dôležité vychádzať z toho, čo na rodiča a dieťa môže 

platiť. Ak je rodič prístupný, môžeme si dovoliť tvorivejšie opatrenia. Ak je rodič neprístupný, je potrebné si pomôcť školským poriadkom 

a legislatívou. Tieto opatrenia je možné kombinovať s opatreniami vo výchove (pokarhania) 

Príklady opatrení : 

• Povinnosť rodiča hneď ráno telefonicky/mailom hlásiť triednemu učiteľovi/škole príčinu neprítomnosti dieťaťa 

• Povinnosť dieťaťa navštíviť triedneho učiteľa pred začiatkom vyučovania 

• Povinnosť dokladovať dôvod neprítomnosti pečiatkou od lekára alebo inštitúcie 

• Odporučenie rodičovi konzultovať problém so psychológom, príp. psychiatrom (pri podozrení na školskú fóbiu) 

• Týždenne spoločne vyhodnocovať dochádzku 

• Odporučenie rodičovi kontaktovať UPSVaR 

• ... 

 

Opatrenie by malo byť vždy časovo ohraničené a jeho obsah sledovateľný. Napr. nedám povinnosť žiakovi navštíviť triedneho pred 

vyučovaním, keď 3x do týždňa začína učiteľ v inej budove...) 
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Po stanovení opatrenia samozrejme nastupuje jeho priebežné vyhodnocovanie. Práve v tomto smere školy nerobia 

dostatok a v tejto fáze považujú vec za vyriešenú. Dajú výchovné opatrenie a do ďalšieho klasifikačného obdobia nevyhodnocujú priebeh 

zmeny. Sledovanie účinnosti opatrenia nám pritom dáva cenný obraz o tom, či žiak berie dohodu vážne, či má tendenciu bojovať alebo sa 

opúšťať, ale aj to, či sú učitelia okolo neho ochotní veriť v jeho zmenu a či ho viac podporujú alebo udržujú v nálepke, ktorú mal.  

Pri monitorovaní reakcií žiaka na opatrenie musí byť učiteľ a učiteľský zbor „nad vecou“ a musí nechať žiakovi priestor na zmenu. Ani my 

sa nemeníme hneď a zaraz, ale napr. s týždňovým, polmesačným alebo mesačným odstupom môžeme celkom dobre vidieť ako žiak 

napreduje, stagnuje alebo sa zhoršuje. K tomu potom prispôsobujeme svoje ďalšie kroky. Niekedy potrebuje žiak povzbudenie, niekedy 

naopak je lepšie tému nerozoberať. Už samotný učiteľ musí zvoliť na žiaka vhodnú taktiku, aby príliš netlačil, ale zároveň bol dôsledný.  

Vyhodnotenie opatrenia môže byť pri príležitosti štvrťroka alebo iného obdobia, ktoré sme si so žiakom a rodičom určili na začiatku. Ak sa 

nám zdá, že žiak plnil dohodu a opatrenie malo význam, môžeme opatrenie zmierniť. Napríklad ak sa žiak chodil hlásiť každé ráno 

triednemu a počas mesiaca nemal žiadnu neospravedlnenú absenciu, môžeme mu zmierniť opatrenie, že bude chodiť len v pondelok alebo 

len v piatok a zhodnotí si týždeň. Takto postupne môže učiteľ opatrenie zrušiť úplne. Dobré je však žiaka upozorniť, že ak by sa situácia 

opakovala, opäť siahne po opatrení.  

Na záver nášho snaženia prichádza polročné, resp. koncoročné hodnotenie. Keďže je hodnotenie polročné, mali by sme do úvahy brať celý 

polrok, nielen jeho posledné dni  týždne, ale potrebné je tiež zvážiť účel a význam hodnotenia pre žiaka. Ak sme ho napriek zlepšeniu 

rozhodnutí hodnotiť zníženou známkou zo správania, pretože zlyhal, je potrebné to s ním podrobne odkomunikovať. Musí vedieť, že 

napriek prísnemu hodnoteniu vnímame jeho zmenu a veríme, že v budúcom polroku ho bude možné hodnotiť lepšou známkou.  
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3.3 Sem-tam blicéri 

Blicovanie a drobné záškoláctvo je už vážnym porušením školského poriadku. Schopnosť neprísť do školy signalizuje znížený pocit 

zodpovednosti a ukazuje na odvahu žiaka experimentovať aj napriek tomu, že evidentne vie, že robí zlú vec. Ak žiak chodí poza školu 

a blicuje, buď experimentuje a čaká na reakciu okolia alebo rezignuje na pravidlá a rebeluje. Dôvodov samozrejme môže byť viac, ale 

nepravidelné „blicovanie“ možno naznačuje, že bojuje medzi poslušnosťou a rebéliou. Môžu byť za tým komplikované vzťahy doma, či v 

škole, snaha urobiť si po svojom, trestať rodičov, ale aj hľadanie samého seba a miesta v partii, či spoločnosti. Oproti vyhýbačom tu už 

nejde len o zakrývanie neúspechu bolesťami brucha, chorobou, či výhovorkami, v tomto momente sa dieťa a študent rozhoduje neprísť 

do školy aj napriek vysokému riziku sankcie zo strany školy, či rodiča.  

  

Aký je ich problém  ? 

klamú a stávajú sa nedôveryhodnými

strácajú dôveru rodičov a učiteľov

časť spolužiakov ich odmieta

zakrývajú vážnejšie problémy

sú ovplyvniteľní

zvádzajú vnútorný boj

zhoršujú sa im výsledky

spôsobujú problémy sebe a rodičom
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Riešenie blicovania a experimentovania so záškoláctvom by malo byť kombináciou represie a podchytenia žiaka. V praxi sa 

takéto deti vyznačovali zväčša tým, že sa chceli presadiť v partii, rebelovali voči nejakému rodinnému, či školskému problému alebo volali 

o pomoc. Občasné blicovanie a experimentovanie je akási skúška systému, kedy dieťa čaká čo to spraví s ním, čo to spraví v škole a doma. 

Reakcie sú kľúčovým východiskom pre to, či sa experiment preklopí do pravidelného záškoláctva alebo sa z toho stane osobná vtipná 

príhoda, ktorá sa bude hovoriť, keď všetko prehrmí. Z pohľadu riešenia zo strany školy, je potrebné siahnuť na legislatívne možnosti. Hoci 

množstvo pedagógov volí v tomto prípade dohovor typu „stalo sa ti to prvý  posledný raz“, ja osobne túto stratégiu neodporúčam. Jednak 

preto, že to, či to je prvý raz, my nemusíme vedieť a tiež preto, lebo práve „bezproblémové prepečenie sa“ môže u žiaka spustiť chuť 

dobrodružstva pre budúce razy. Ja osobne som síce zástanca „mäkkých“ riešení, ale istil by som situáciu aj nejakou formou represie. Aj 

preto, že ak sa situácia u žiaka zopakuje, je dobré, aby už škola mala v rukách pripravenú pôdu pre ďalšie opatrenia.  

3.3.1  Možné opatrenia pre sem-tam blicérov  

 

 

výchovné opatrenia

• pokarhanie triednym 
učiteľom

• pokarhanie riaditeľom

• pohovor s rodičom

hodnotenie

• hodnotenie zníženou 
známkou

alterantívne opatrenia

• obmedzenie prístupu k 
školským aktivitám "za 
odmenu"

• stanovenie určenej 
povinnosti

• povinnosť rodiča vodiť 
dieťa

zákonné opatrenia

• pohovor s kurátorom na 
UPSVaR

• oznámenie na obec príp. 
na UPSVaR

• odporučenie vyšetrenia 
na CPPPaP
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Aj pri tejto skupinke platí, že problém by sa mal 

riešiť za aktívnej účasti toho, kto ho má.  A rovnako 

snahou dospelých by malo byť hľadanie spôsobu ako 

nájsť pravé príčiny problému a cestu von. Nemusí to 

učiteľ robiť sám, môže odporučiť dieťaťu psychologickú 

pomoc v CPPPaP, prípadne rodičovi poskytnú nejaký 

kontakt na ľudí, ktorí dokážu pomôcť. S rodičom, ako už 

bolo spomenuté aj pri vyhýbačoch, by mal pedagóg, či 

riaditeľ komunikovať so snahou o úspešné vyriešenie 

problému. Môžu motivovať rodiča, ktorý sa zdá príliš 

„ťažkopádny“ na to, aby sa pohol s miesta, je vhodné 

upovedomiť o možných sankciách pre rodiča. Napríklad 

je dobré spomenúť povinnosť hlásiť prípady záškoláctva na obec a na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (kurátorovi), hrozbu 

pozastavenia prídavku na dieťa (pri 15 a viac neospravedlnených hodinách v mesiaci), na hrozbu pokuty od obce až do výšky 331,5€, 

skomplikovanie prechodu žiaka na strednú školu v prípade zníženej známky a výchovných problémov, atď... Aj keď to môže znieť ako 

vyhrážanie sa, je dobré rodiča týmito informáciami stimulovať k podpore svojho dieťaťa.  

 

 

Zdroj: https://www.campusexplorer.com/college-advice-tips/07C98FBF/Salary-Guide-Child-Family-School-Social-Workers/-advice-

Workers/ 
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3.4 Záškoláci 

Týmto pojmom v pomáhajúcich profesiách označujeme skupinku detí, u ktorých sa prejavuje sociálno-patologický jav záškoláctvo. 

Z pohľadu školy sú to žiaci, ktorí majú vážny problém, vymeškávajú neospravedlnene z vyučovania a ich problém presahuje účinnosť 

jednoduchých aj zložitejších opatrení. Aj tu platí, že treba pracovať s dieťaťom aj rodinou. Rozdielom oproti sem-tam blicérom, je však 

v tom, že pokiaľ oni len experimentujú so záškoláctvom, záškoláci už vnímajú neprítomnosť v škole ako bežnejší jav. Neobzerajú sa, či ich 

niekto vidí alebo nie, majú naučené svoje spôsoby ako oklamať, kde sa „zašiť“ aj to, čo komu povedať. Deti z tejto skupiny potrebujú na 

jednej strane odbornú intervenciu psychológa, niekedy detského psychiatra, na druhej strane aj škole vznikajú v súvislosti so záškoláctvom 

povinnosti voči úradom.  

 

 

Pohovory s rodičom aj dieťaťom by v tomto smere mali byť čo najlepšie zaznamenané. Je to preto, aby sa mohli subjekty ako obec, 

ÚPSVaR a polícia o podklady zo školy oprieť. Pri riešení rozsiahlejšieho záškoláctva totiž možno predpokladať, že samotné záškoláctvo je 

len získaným časopriestorom pre vykonávanie ďalších činností, ktoré dieťa a žiaka ohrozujú. Napr. požívanie alkoholu, zneužívanie drog, 

sex pod hranicou zákona, prostitúcia, kriminalita...  
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V kolektíve, kde sa nachádzajú záškoláci, je potrebné s deťmi s pravidelnou dochádzkou často hovoriť o záškoláctve. Nemyslím 

tým moralizovanie o nástrahách záškoláctva, ale kvalitnú tvorbu postojov k tomuto javu, monitoring toho, čo si deti myslia o záškoláctve. 

V pubertálnom veku sú totiž záškoláci vnímaní spolužiakmi často ako hrdinovia a odvážlivci, ktorí sa dokázali postaviť systému. Žiaci však 

často nevidia čo všetko záškoláci svojimi aktivitami zakrývajú, a preto má učiteľ sťaženú pozíciu. Ak sa však v kolektíve o tomto probléme 

nehovorí, alebo sa len moralizuje, môže dôjsť k stiahnutiu niektorých ovplyvniteľných detí, alebo k získaniu presvedčenia, že záškoláctvo 

je spôsob riešenia problémov. Podobný fenomén „odkukávania“ môžeme pozorovať napríklad aj pri sebapoškodzovaní.  

Práca so záškolákom, ktorý má už vážnejší problém, by sa mohla znázorniť v nasledovnom diagrame. Na konci by mohlo byť pomyselné 

vyriešenie problému. 

 

•písomný pohovor 
s rodičom

•písomný pohovor 
s dieťaťom

•zdokumentovanie

•oznámenie 
vedeniu školy

výskyt 
záškoláctva

•obci nad 15 
hodín/mesiac

•obci pri 60 
hodin/rok

•ÚPSVaRu  -
kurátorovi pre 
deti

•polícii - nad 100 
hodín/rok

oznamovacie 
povinnosti

•výchovné 
opatrenie

•stanovenie 
personalizovaných 
pravidiel

•stanovenie dĺžky 
plynutia opatrení

•priebežné 
vyhodnocovanie

uloženie 
opatrenia

•pravidlený 
monitoring jeho 
dochádzky

•odporučenie k 
odborníkovi (PSY, 
PedPSY...)

•spolupráca s 
kurátorom 

•pravidelné 
stretnutie s 
rodičmi

práca so 
žiakom
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4 Úlohy inštitúcií 

Pri čítaní sa vám môže občas zdať, že si poviete „na tých našich záškolákov by asi toto neplatilo“. Pravdou je, že existuje percento 

detí, ktoré majú tak komplikovaný problém, že sa jednoducho s ich záškoláctvom nedá pohnúť, a to napriek všemožným opatreniam. 

Dôležité je ale vnímať aj fakt, že je časť detí, s ktorými sa dá pohnúť, aj keď to tak nevyzerá. Mnohí učitelia argumentujú, že im nemôže 

záležať na školských deťoch viac ako ich rodičom, ale pravdou tiež je, že každé dieťa, ktoré unikne zo školského systému, je potenciálne 

závislý občan na podpore štátu. Aj preto by mala byť spoločná motivácia dieťa vo vzdelávaní udržať a podporiť ho.  

Systém inštitúcií, ktoré so záškolákom môžu alebo musia pracovať, je upravený legislatívou, ktorú by mal pedagóg i riaditeľ poznať. 

Aj preto prinášame stručný prehľad základných úloh v súvislosti so záškoláctvom.  

 

škola

•monitoring dochádzky -
ospravedlňovanie 
neprítomnosti žiaka.

•oznamovacie povinnosti

•spracovanie správ o 
dieťati pre účely konaní

•hodnotenie správania 
dieťaťa

•ukladanie školských 
výchovných opatrení

•komunikácia s rodičom a 
dieťaťom

•práca s rodičom a 
dieťaťom

obec

•vykonáva opatrenia podľa 
Zákona o sociálnoprávnej 
ochrane (§75)

•organizuje programy pre 
problémové deti

•spolupôsobí pri výkone 
opatrení

•pri pozastavení prídavku 
na dieťa sa stáva 
osobitným príjemcom 
prídavku

•ukladá pokuty podľa § 37 
zákona č. 596/2003 Z.z.

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny

•vykonáva pohovor deťmi 
s rodičmi na áklade 
oznámenia

•ukladá výchovné 
opratrenia podľa zákona 
305/2005 a 36/2005

•pozastavuje vyplácanie 
prídavku na dieťa

•spracúva návrhy na súd v 
prípade, že si to opatrenia 
vyžadujú

Súd

•rozhoduje o vyňatí dieťaťa 
z rodiny

•rozhoduje o niektorých 
výchovnývh opatreniach

•rozhoduje o ďalších 
veciach, ktorými sleduje 
najlepší záujem dieťaťa.

•rozhoduje o vine a nevine 
zákonného zástupcu - ak 
je v súvislosti so 
záškoláctvom v konflikte s 
trestným zákonom. 

Polícia

•prijíma podnety pre 
začatie trestného stíhania 
(nad 100 
neopsravedlnených 
hodín)

•vedie a zastavuje trestné 
stíhanie zákonného 
zástupcu

•vznáša obvinenie
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4.1 Dôležité pojmy 

V súvislosti so záškoláctvom a jeho riešením je potrebné si uvedomiť niektoré pojmy, ktorými jasne definujeme v komunikácii 

s inštitúciami jednotlivé javy a subjekty.  

• maloletý – dieťa do 18 rokov (UPSVaR, obec...), do 15 rokov (polícia) 

• mladistvý – dieťa od 15 do 18 rokov (polícia) 

• ospravedlňujúci sa sám – žiak nad 18 rokov nespadá pod problém sociálnoprávnej ochrany detí z dôvodu plnoletosti a je 

v jeho réžii a v réžii školy ako sa vysporiada s neospravedlnenou absenciou, škola má možnosť takého žiaka vylúčiť 

• záškoláctvo – termín označujúci sociálno-patologický jav (pomáhajúce profesie, psychológ, pedagóg, sociálny pracovník) 

• zanedbávanie povinnej školskej dochádzky – jav, kedy dieťa neospravedlnene vymešká 15 hodín v kalendárnom mesiaci 

(ÚSPVaR, obec, súd....) 

• podozrenie zo spáchania trestného činu – (polícia pri neospravedlnenej neprítomnosti prevyšujúcej 100 hodín/školský rok) 

• podozrenie z priestupku – (obec pri neospravedlnenej neprítomnosti nad 60 hodín v školskom roku) 

• prídavok na dieťa – štátna sociálna dávka, ktorú poukazuje mesačne ÚPSVaR rodičovi na každé dieťa – je viazaný zákonom na 

plnenie povinnej školskej dochádzky.  

• neospravedlnená neprítomnosť – počet hodín, ktoré triedny učiteľ neospravedlnil  

• ospravedlnená neprítomnosť - výlučne choroba dieťaťa, mimoriadne udalosti v rodine, prerušenie dopravy a reprezentácia 

školy 

• preukazovanie choroby dieťaťa – 1 až 3 dni rodič písomným oznámením, 3 a viac dní lekár pečiatkou 
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4.2 Náležitosti oznámenia záškoláctva 

 

Pri oznámení obci alebo úradu školou je potrebné dodržať zásady, ktorými proces zbytočne nespomalíte. Platí zásada, že čím skôr 

poskytneme dobré podklady, tým skôr môžu začať úrady konať. Forma oznámenia nie je veľmi dôležitá, skôr je dôležité, aby ste spomenuli 

všetky pre úrad dôležité veci.  

Meno je samozrejme najdôležitejší údaj. Dátum narodenia je dôležitý 

preto, aby bolo jasné o koho ide, nakoľko existujú menovci. Trieda napovedá 

aj to, či je to žiak neskôr zaškolený, opakujúci ročník, atď...  

Adresa je dôležitá kvôli tomu, že niektoré rodiny sa častejšie sťahujú, škola 

má zväčša tú najbližšiu súčasnosti. Počet vymeškaných neospravedlnených 

hodín je kľúčovou informáciu, na základe ktorej úrad koná. Mnohé školy majú 

tendenciu nahlasovať podozrivú ospravedlnenú neprítomnosť, avšak tu je 

potrebné si uvedomiť, že úrad nebude riešiť žiaka s ospravedlnenými 

hodinami kvôli záškoláctvu. Kompetenciou školy je ospravedlniť a neospravedlniť neprítomnosť. Pri menách rodičov dieťaťa je dobré úrad 

upozorniť ak rodičia spolu nežijú, resp. je tam ešte iná osoba. (druh, priateľ...) Dôležité sú tiež opatrenia, ktoré boli pred tým. Napríklad 
o

zn
ám

en
ie

meno žiaka

dátum narodenia

trieda

adresa

počet vymeškaných neospravedlnených hodín

obdobie neospravedlnenej neprítomnosti

mená zákonných zástupcov

aké boli vykonané opatrenia pred oznámením

meno triedneho učiteľa

iné skutočnosti
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pokarhania, pohovory, znížená známka..., aby kurátor vedel či sa jedná o jednorazové zlyhanie alebo už je problém širší. Meno 

triedneho učiteľa napomáha pri komunikácii o opatreniach. Iné skutočnosti sú dôležité tiež. Môže ísť napríklad o informáciu o rodinných 

pomeroch, dovtedajších problémoch a Ďalších súvislostiach. 

Oznámenie škola robí s cieľom zefektívniť opatrenia, ktoré dieťaťu zamedzujú v opakovaní alebo prehlbovaní patologického 

správania. To je dôležité mať vždy na pamäti. Opatreniami dieťa netrestáme, ale snažíme sa o jeho návrat do spoločensky 

akceptovateľných pravidiel.  

Dôležitý pri oznamovaní je tiež adresát. Platí tu zásada miestnej príslušnosti. Zanedbávanie dochádzky oznamujeme obci-mestu, 

kde má dieťa trvalý pobyt, nie obci, kde je škola. Rovnako oznamujeme záškoláctvo na Úrad práce sociálnych vecí a  rodiny do okresu, 

z ktorého dieťa pochádza. Podnet nesprávnemu úradu sa síce nestratí, ale predĺži sa čas jeho doručenia. Adresátom na Úrade práce, 

sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) je Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK).  

Nakoľko je množstvo prípadov, ktoré školy nahlásili a nedostali spätnú väzbu, odporúčame posielať podnety výlučne doporučenou 

poštou, prípadne osobne odovzdať v podateľni úradu oznámenie a kópiu oznámenia si nechať potvrdiť pracovníkom podateľne. 

V oznámení je tiež dobré formulovať požiadavku o zaslaní spätnej väzby a tiež použiť klauzulu, v ktorej žiadate informáciu o postupe 

v horizonte napr. dvoch týždňov alebo mesiaca. V prípade, že spätnú väzbu nedostávate, informujte sa na úrade o dôvodoch, prípadne 

písomne vyzvite príslušné alebo nadradené inštitúcie o zdôvodnenie. Na druhej strane si tiež musíte uvedomiť, že riešenie závažnejších 

prípadov, v ktorých sú uložené výchovné opatrenia podľa zákonov o rodine a o sociálnoprávnej ochrane, nie sú otázkou niekoľkých dní 

ani týždňov, ale dlhšieho obdobia. Často sú k jednotlivým prípadom organizované sedenia s rodičmi, sedenia u psychológa, či zasadnutie 

súdu.  
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5 Prevencia záškoláctva 

Prevencia záškoláctva je jedna z najúčinnejších metód boja proti záškoláctvu. Ak škola pre žiakov, učiteľov a rodičov zavedie jasné 

pravidlá, systém môže byť stabilný a pre deti uvažujúce o záškoláctve komplikovaný na obídenie.  

Keďže školy už nejaký život a možno nejaké záškoláctvo majú, je dôležité fungovať paralelne. Na jednej strane „hasiť“ tých, ktorí majú už 

problém a na druhej strane súčasne budovať systém u detí a ročníkov, kde ešte problém nie je.  

Základnými piliermi účinnej prevencie záškoláctva sú:  

jasné pravidlá 
ospravedlňovania

pre žiakov

pre rodičov

pre triednych učiteľov

prepojenie so školským 
poriadkom

sankcie a opatrenia za 
konkrétny počet hodín

znižovanie známky zo správania 
za neosprvaedlné hodiny

alterantívne opatrenia pre 
záškolákov

dostupné a zrozumiteľné 
informovanie o pravidlách

veku primerane v triedach na 
nástenke

na triednickej hodine

na rodičovskom združení 
prezentáciou

na letáku pre rodiča s 
podpísanou návratkou

v každom kabinete

v zborovni

na webe

jasné postupy

kedy zaslať oznámenie rodičovi

kedy pozvať na pohovor rodiča

kedy informovať aký úrad

za aký počet znižovať známku 
zo správania

ako postupovať pri prvom a pri 
opakovanom záškoláctve
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Prevencia záškoláctva by sa mala odohrávať najmä nenásilnou komunikáciou so žiakmi. Pritom, ako už bolo spomínané 

pred tým, záškoláctvo je zväčša prejav – symptóm nejakého iného problému, ktorým dieťa prechádza. Ventilovanie tlaku, ktorý dieťa 

má, umožnenie dieťaťu nájsť v škole sebarealizáciu a komunitu ľudí, s ktorými sa môže poradiť, je jednou z najúčinnejších metód. Popri 

jasných pravidlách môže v škole takto vzniknúť skutočne stabilný systém prevencie záškoláctva a účinnej podpory tých, ktorý do problému 

spadnú.  

Príklad na plagátik do tried: 
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6 A sme na konci 

 Veríme, že informácie, ktoré ste tu našli vás inšpirujú. Možno mnohé veci robíte už dávno, možno ste našli nový prístup alebo 

pohľad na vec. Záškoláci, ktorých som poznal ja, boli rôzni. Niektorí sa „zachránili“ prístupom, ktorý ich nepotopil, ale podporil, na 

niektorých bolo potrebné tlačiť len trochu, na niektorých veľa. Boli však aj takí, ktorí majú problémy ešte dnes aj ako dospelí. Ide najmä 

o snahu spraviť všetko preto, „aby nevypadli zo systému, ktorý im dá chlieb“. Ďakujeme za pozornosť 

Peter Lengyel, Edusmile s.r.o. 

ebook@edusmile.sk 

http://www.edusmile.sk/ 

Ak chcete dostať editovateľný pohovor s rodičom, plagátik o záškoláctve do tried a aktualizácie tohto dokumentu, zanechajte nám 

vašu e-mailovú adresu TU.  

Pozrite si tiež naše ďalšie eBOOKy (kliknutím na obrázok) 
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