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ZÁŠKOLÁCTVO
Záškoláctvo je rozšírená porucha správania a prejavuje sa tým, že žiak úmyselne vynecháva
školskú dochádzku a zámerne sa vyhýba školským povinnostiam.
Príčiny vedúce k záškoláctvu môžu byť rôzne a je potrebné ich hľadať v rodine, v škole
a v kolektíve rovesníkov alebo u samotného žiaka, kedy sa zameriavame na osobnostné
vlastnosti žiaka a vnútorné prežívanie.
Ak máte podozrenie, že u žiaka môže ísť o záškoláctvo:
- kontaktujte rodičov žiaka (telefonicky, písomnou formou)
- zamerajte sa na zistenie príčiny nechodenia do školy
- rozhovor so žiakom
- odporučenie návštevy CPPPaP
Možnosti riešenia:
Záškoláctvo je potrebné riešiť interdisciplinárnym prístupom (učiteľ, výchovný poradca,
špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ, detský lekár, príslušník polície, právnik za
prítomnosti rodičov). V správaní žiaka je potrebné všímať si varovné signály, ktoré môžu byť
prejavom rôznych problémov (žiak sa prehnane uzatvára, cíti sa osamelý, odmietaný, obeťou
násilia, u žiaka sa v minulosti objavili problémy s disciplínou, správa sa impulzívne, vyskytli
sa prípady užívania alkoholu a podobne ). Ak bude okolie voči týmto signálom vnímavé, tak
môže zasiahnuť skôr, ako sa problémy vyhrotia. Najdôležitejšie je však zamerať sa na to, čo
je za daným signálom a nie len na samotný signál.
K riešeniu záškoláctva môže prispieť sledovanie dochádzky a informovanie rodiča hneď
v prvý deň, kedy žiak bez predchádzajúceho upozornenia chýba. Dôležitá je aj podpora pri
študijných problémoch a zavedenie príjemného školského prostredia. V určitých prípadoch je
potrebný dozor nad záškolákmi, kedy učitelia vykonávajú dozor v priestoroch školy. Pri 15
neospravedlnených hodinách v jednom mesiaci sa posiela na úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny oznámenie o pozastavení detských prídavkov. Nie je výnimkou, že rodičia
chronických záškolákov nemajú záujem spolupracovať so školou. V prípade, že žiak vymešká
viac ako 60 neospravedlnených hodín, škola dáva podnet na Školský úrad v obci, ktorý to
rieši v priestupkovom konaní (1. stupeň).
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