Děti a škola…
Spojitost těchto dvou slov je jednoduše
řečeno jedinečné a patří odjakživa k sobě.
-

Je zde ale také školní ABSENCE a tato
problematika je stará, jako škola sama.
Ruku v ruce s absencí se setkáváme s velmi
vážným jevem ZÁŠKOLÁCKVÍ .
DŮSLEDKY ABSENCE VE ŠKOLE
Řádné plnění školní docházky je pro dítě
ve školním věku jednou ze základních
povinností.
Zajistit pravidelnou docházku dětí do školy
mají ze zákona jejich rodiče,
příp. zákonní zástupci. „Nechození do
školy“ – neomluvená, ale i omluvená
absence, a to i ze zdravotních důvodů, mají
své negativní důsledky, a to nejen pro
žáka, ale i pro jeho spolužáky ve třídě, pro
učitele a výuku a v případě záškoláctví
také pro rodiče.

„Omluvená nepřítomnost je
nepřítomnost, kterou dovolil učitel nebo
jiný oprávněný zástupce školy. Patří sem
případy absencí, pro které bylo
poskytnuto uspokojivé vysvětlení (např. z
důvodu nemoci).“
„Neomluvená nepřítomnost je
nepřítomnost, k níž učitel nebo jiný
oprávněný zástupce školy své svolení
nedal. Sem patří veškeré nevysvětlitelné
a neoprávněné absence.“
( Záškoláctví)
OMLUVENÁ ABSENCE A JEJÍ DŮSLEDKY
Můžeme říci, že nejčastěji bývá absence
dětí ve škole omlouvána jako nemoc.
Dnes je samozřejmostí, že v době, kdy je
dítě nemocné a lékař indikuje jeho
setrvání na lůžku, omlouvají jeho
nepřítomnost ve škole rodiče. Omlouvají
dítě také na základě LŽÍ A VÝMYSLŮ DĚTÍ.
Avšak tuto možnost omlouvat děti
zneužívají a z různých důvodů nechávají
své děti RODIČE doma (skryté záškoláctví).
Někdy může mít i zdravé dítě pokušení jít
za školu, protože se potřebuje vyhnout
zkoušení či prověrce. Rodičům se přizná a
slibuje, že se vše doma doučí. Projeví-li

rodiče pochopení a poskytnou dítěti
omluvenku, může tak dítě s největší
pravděpodobností řešit prospěchové
problémy i příště. V žákovských knížkách
se pak za jednodenní absence objevují
omluvenky „ze zdravotních důvodů“ pro:
nemoc, nachlazení, zdravotní potíže,
zvýšenou teplotu, návštěvu lékaře, střevní
potíže, nevolnost, zvracení, bolesti břicha,
bolesti hlavy, bolesti končetin, bolesti
zubů atp. Mnohé děti absolvují
odůvodněně vyšetření u lékaře. Často se
vracejí domů ještě v době, kdy probíhá
vyučování, ale do školy již nepřijdou.
Některé děti mají ze svých rodičů strach, a
proto se pokoušejí nemoc u lékaře
simulovat. Nezřídka tak omluvenku získají.
DŮSLEDKY ZÁŠKOLÁCTVÍ
Jakmile pro dítě ztratí původní motiv smysl,
začne je pronásledovat strach
z prozrazení a trestu. Po návratu domů lže
rodičům a podvádí s omluvenkami.
Opakovaným chozením za školu je stále
více pozadu v učení a škola se pro ně
stává nepřitažlivou. Více se zaplétá do lží,

což mu znesnadňuje svěřit se nebo
požádat někoho o pomoc .
Záškoláctví
může
být
spouštěcím
mechanismem dalších asociálních až
antisociálních poruch chování. Dítě
potřebuje vyplnit čas, kdy je za školou.
Velká část kriminality se odehrává během
dne, kdy žáci chodí za školu. Odhaduje se,
že každý den je v Anglii za školou50 000
žáků a že 40 % veškeré pouliční kriminality,
25 % drobných krádeží, 20 % vandalismu a
třetinu krádeží aut mají na svědomí 10 –
16letí žáci v době vyučování.“ Efektivní
opatření vedoucí ke snížení záškoláctví by
tak mohla vést zároveň ke snížení
kriminality. Důsledkem absence dítěte ve
vzdělávacím procesu může být negativní
hodnocení školy v podobě zhoršení
prospěchu, neklasifikování, opakování
ročníku rodiče pohovor či pravidelná
spolupráce se sociálními pracovníky. Je
možné stanovení dohledu, diagnostický
pobyt, v krajním případě i odebrání dítěte z
rodiny (zejména v případě, váže-li se na
záškoláctví trestná činnost). Osobám, které
neplní rodičovskou
povinnost a jsou
zároveň příjemci dávek sociální péče, hrozí

odejmutí těchto dávek a v krajním případě
i trestní stíhání, protože u opakovaného
záškoláctví dítěte řeší tyto případy Policie
ČR. Žáci, kteří chodili za školu na základní
škole, často přinášejí tuto pověst i na novou
školu. Důsledkem pro žáka může být také
nedokončení školy, které ovlivní volbu
dalšího vzdělávání, získání nižší kvalifikace
a tím i jeho další život. Ekonomické
nesnáze , pak mohou vést od drobné
kriminality až k závažnému zločinu.

Beseda na téma:

Děti a škola

Tato beseda je realizována
v rámci projektu
Beseda na téma:

„Společně za práva a bezpečí“

NÁSILÍ A SMLUVENÉ BITKY

Vzájemné soužití o.p.s.

