
ZÁŠKOLÁCTVÍ – JEHO PŘÍČINY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 

 

Tematická rešerše z Pedagogické bibliografické databáze 

Plné texty článků lze objednat prostřednictvím  

elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/ 

(elektronická nebo papírová forma) nebo e-mailem na adrese 

petrovicova@npmk.cz (pouze papírová forma). 
 

 

1. 

Assessing Reasons for School Non-attendance / Trude Havik, Edvin Bru, 

Sigrun K. Ertesvåg -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Scandinavian journal of educational research -- ISSN 0031-3831 -- Roč. 59, č. 

3 (2015), s. 316-336. 

 

Cílem prezentované studie je posouzení důvodů školní neúčasti (včetně 

somatických symptomů, subjektivních zdravotních problémů, záškoláctví, 

odmítání školy) z hlediska genderu, stupně školní docházky a specifických 

vzdělávacích potřeb. Výzkum probíhal ve školách sedmi větších norských měst a 

zúčastnilo se ho 5 465 žáků od šesté do desáté třídy (11-15 let). Podrobné 

výsledky jsou zachyceny v tabulkách. Celkový závěr odhalil, že přibližně 2 žáci z 

každé třídy (25 žáků) mají tendenci k záškoláctví z různých důvodů. To je signál 

pro učitele, aby byli informováni o těchto skutečnostech a prostřednictvím vhodné 

intervence zabránili vyhýbání se školní docházce. 

základní škola ; druhý stupeň ; záškoláctví ; docházka ; postoj ke škole ; 

absentérství ; nesprávné chování ; role učitele ; pedopsychologie ; výsledek 

výzkumu ; Norsko ; odmítání 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/444424 

 

2. 

Máme doma záškoláka -- slo 

In: Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov -- ISSN 0231-6463 -- Roč. 

62, č. 8 (október) (2014), s. 12-13. 

 

Rady rodičům, co dělat, když zjistí, že jejich dítě chodí za školu. Nejčastější 

příčiny záškoláctví z okruhu školy, rodiny nebo samotného žáka. Doporučení 

spolupracovat se školním psychologem. 

záškoláctví ; absentérství ; pomoc ; rodiče ; spolupráce ve výchově ; školní 

psycholog 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/434481 

 

http://www.epk.cz/
mailto:petrovicova@npmk.cz
http://katalog.npmk.cz/documents/444424
http://katalog.npmk.cz/documents/434481


3. 

Ohne Eltern geht es nicht : Stärkung von Eltern als Teil unterstützender 

Förderangebote [ Bez rodičů to nejde : posílení rodičů jako součásti podpůrné 

nabídky ]  / Uta Rodenkirchen -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 64, č. 9 (2012), s. 20-22. 

 

Záškoláctví dětí je také pro rodiče obtížnou situací. I když mají zájem dítěti 

pomoci, nejsou toho často schopni. Posílení vztahu mezi rodiči a dítětem je 

efektivní forma prevence záškoláctví. Rodiče poznávají, že záškoláctví dětí je 

třeba chápat jako symptom prožívaného problému. 

záškoláctví ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; výchova dítěte ; výchovné 

působení ; rodičovská role ; SRN 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/404855 

 

4. 

Pflegerische Tätigkeiten in der Familie - eine mögliche Ursache für 

Schulabsentismus bei Kindern und Jugendlichen [ Pečovatelské činnosti v 

rodině - možná příčina školního absentérství u dětí ]  / Steffen Kaiser, Gisela C. 

Schulze -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Zeitschrift für Heilpädagogik -- ISSN 0513-9066 -- Roč. 65, č. 9 (2014), s. 

332-346. 

 

Téma školního absentérství se objevuje v četných výzkumech. Kromě typických 

záškoláků a dětí, které do školy nejdou z různých obav, existuje třetí skupina 

absentérů, kteří se (občas) starají o někoho z rodiny (mladší sourozenec, nemocná 

matka apod.). Nebylo dokázáno, že by tato péče měla negativní vliv na školní 

vzdělání dítěte. Častěji však mají tyto děti konflikty s vyučujícími nebo jsou 

neposlušné či se hůře soustřeďují na výuku. 

záškoláctví ; absence pro nemoc ; rodina ; péče ; nemoc ; rodinné prostředí 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/431391 

 

5. 

Problém záškoláctva u adolescentov a možnosti jeho riešenia / Katarína 

Bradová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9 

In: Vychovávatel' -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 60, č. 3-4 (2011), s. 9-12. 

 

Problémy a konflikty v období adolescence. Záškoláctví je sociálněpatologický 

problém, který představuje úmyslné vynechání školního vyučování, a to bez 

závažných důvodů. Různé typy záškoláků (např. psychický záškolák - lenost, 

strach ze školy, odpor vůči učiteli aj.). Tradiční záškoláci chtějí být obvykle 

http://katalog.npmk.cz/documents/404855
http://katalog.npmk.cz/documents/431391


izolováni, pocházejí z nepodnětného rodinného prostředí. Chlapci i děvčata mají v 

období adolescence tendenci vzdorovat a nerespektovat stanovené normy. 

záškoláctví ; adolescence ; nesprávné chování ; rodinné prostředí ; školní fobie ; 

Slovensko 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/369868 

 

6. 

Problematika záškoláctví a omlouvání nepřítomnosti žáka střední školy / 

Monika Puškinová -- cze 

In: Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- 

Roč. 2015, č. 2 (2015), s. 1-3. 

 

Cílem příspěvku je shrnout základní pravidla školského zákona, ze kterých 

vyplývají podmínky dokládání důvodů nepřítomnosti, omlouvání nepřítomnosti 

žáka střední školy a případné vyhodnocení situace jako záškoláctví. 

záškoláctví ; omluvená nepřítomnost ; žák ; střední škola ; školská legislativa ; 

pravidlo ; školský zákon ; dokumentace žáka ; důvod ; vyhodnocení dat ; situace 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/444948 

 

7. 

Proti skrytému záškoláctví nejsme bezbranní / Lenka Svobodová -- cze 

In: Školní poradenství v praxi -- ISSN 2336-3436 -- Roč. 2, č. 5 (2015), s. 12-14. 

 

Autorka článku se dlouhodobě věnuje problematice záškoláctví a upozorňuje na 

problém skrytého záškoláctví, kterému se na školách nevěnuje pozornost. Uvádí 

příklady skrytého záškoláctví a pomáhá tento typ podezřelých absencí žáků řešit. 

Oporu hledá v legislativě a uvádí § 22 zákona č. 561/2004 sb., školský zákon. 

Klíč v boji proti záškoláctví vidí v kvalitním zpracování školního řádu. 

Samostatnou kapitolou jsou omluvenky od lékařů. Při řešení záškoláctví 

doporučuje spolupracovat s OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí). 

žák ; učitel ; role učitele ; nesprávné chování ; záškoláctví ; absentérství ; 

docházka ; postoj rodičů ; postoj žáka ; rodičovská odpovědnost ; legislativa ; 

sociální prevence ; péče o dítě 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/447208 

 

8. 

Schulverweigerung - auch im Gymnasium : das kommt in den besten 

Familien vor [ Záškoláctví - také na gymnáziu : vyskytuje se v nejlepších 

rodinách ]  / Sylvia Schlieper, Roland Kühler -- ger 

In: Pädagogik -- ISSN 0933-422X -- Roč. 64, č. 9 (2012), s. 14-[17]. 

http://katalog.npmk.cz/documents/369868
http://katalog.npmk.cz/documents/444948
http://katalog.npmk.cz/documents/447208


 

Autoři se zabývají otázkami, na kterých školách se záškoláctví vyskytuje, co 

může žáky k záškoláctví vést, jaké jsou varovné signály před záškoláctvím, jaké 

mohou být nápomocné kroky, kdo se na nich musí podílet. Případ chlapce, který 

byl v rodině vystaven stresujícím faktorům a řešil je záškoláctvím. 

záškoláctví ; nesprávné chování ; absentérství ; docházka ; gymnázium ; rodina ; 

rodinné prostředí ; SRN 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/404854 

 

9. 

Skryté záškoláctví / Lenka Svobodová -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 

6 

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 

9, č. 10 (2012), s. 27-29. 

 

Článek se věnuje záškoláctví, které je často vnímáno jen jako neomluvená 

absence. Autorka rozebírá příčiny tohoto jevu, kterými jsou nejednotnost v pojetí 

záškoláctví, neznalost terminologie, určení role učitele při řešení tohoto problému 

(míra tolerance nebo netolerance ze strany učitele) a definuje typy záškoláctví – 

bez vědomí (souhlasu rodičů), s vědomím (klamáním) rodičů a s podporou rodičů. 

záškoláctví ; žák ; student ; učitel ; rodičovská odpovědnost ; role učitele ; postoj 

rodičů ; postoj žáka ; postoj studenta ; postoj učitele ; taxonomie ; tolerance ; 

docházka 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/403302 

 

10. 

The dynamics of absence behaviour : interrelations between absence from 

class and absence in class [ Dynamika absentérského chování : vztah mezi 

absencí mimo třídu a absencí ve třídě ]  / Charlotte Jonasson -- eng -- Obsahuje 

bibliografické odkazy 

In: Educational research : a review for teachers and all concerned with progress in 

education -- ISSN 0013-1881 -- Roč. 53, č. 1 (2011), s. [17]-32. 

 

Studie, která zjišťovala koncepci absence a způsob, jakým se vyvíjí absentérské 

chování. Zúčastnilo se jí 850 studentů, 4 učitelé a 3 manažeři škol. Probíhala půl 

roku na odborných středních školách v Dánsku. Absence mimo třídu a absence ve 

třídě. Vztah mezi absencí a prospěchem. Prevence absentérství. Ukázky z 

rozhovorů. 

absentérství ; střední odborná škola ; chování žáka ; prospěch ; působení ; třída ; 

prevence ; výzkum ; Dánsko 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/404854
http://katalog.npmk.cz/documents/403302


http://katalog.npmk.cz/documents/307707 

 

11. 

Vplyv rodiny na výskyt záškoláctva u žiakov stredných škôl / Katarína 

Bradová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 

In: Vychovávatel' -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 60, č. 1-2 (2011), s. 25-32. 

 

Rodina patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující vývoj dítěte. Dítě od narození 

pociťuje potřebu rodičovské lásky a jistoty. Rodinné prostředí může být příčinou 

záškoláctví zejména v tom případě, kdy rodič není pro dítě kladným vzorem a k 

povinnostem má často nezodpovědný přístup. Výrazným vlivem na vznik 

záškoláctví může být i nízká sociálně kulturní úroveň rodiny. Rozdělení 

záškoláků z hlediska typu rodiny, ve které žijí. 

záškoláctví ; žák ; střední škola ; rodinné prostředí ; rodinná výchova 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/369289 

 

12. 

Výskyt záškoláctva u stredoškolákov z pohľadu učiteľov stredných škôl  / 

Katarína Bradová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 

In: Vychovávatel' -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 59, č. 5-6 (2010/2011), s. 33-39. 

 

Záškoláctví patří mezi poruchy chování. Příčiny záškoláctví mohou být v rodině, 

ve škole, v kolektivu i u samotného žáka. Typologie záškoláctví - problémové 

děti, porušování sociálních norem, reakce na nepříjemnou situaci, zábava, motiv 

prožít něco příjemnějšího a další důvody. Učitelé gymnázia zařazují mezi 

nejčastější příčiny záškoláctví strach z písemek a zkoušek. 

záškoláctví ; nesprávné chování ; porucha chování ; odchylka v chování ; žák ; 

střední škola ; problémové dítě 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/308283 

 

13. 

Záškoláctví : možnosti řešení z pohledu školního psychologa / Pavlína 

Hlaváčová -- cze 

In: Školní poradenství v praxi -- ISSN 2336-3436 -- Roč. 2, č. 3 (2015), s. 32-35. 

 

Záškoláctví jako vážný problém, který ztěžuje práci pedagogů a zároveň znamená 

velké riziko pro žáka samotného. Vždy se jedná o psychickou reakci dítěte na 

určitý sled událostí. Proto je nutné věnovat tomuto tématu pozornost v oblasti 

nápravy, následné intervence, ale převážně v oblasti prevence. Definování 

záškoláctví jako společenského problému, formy záškoláctví, příčiny záškoláctví, 

možnosti řešení na straně školy a na straně rodiny. 

http://katalog.npmk.cz/documents/307707
http://katalog.npmk.cz/documents/369289
http://katalog.npmk.cz/documents/308283


žák ; chování žáka ; pedopsychologie ; docházka ; postoj ke škole ; záškoláctví ; 

absentérství ; nesprávné chování ; problémové dítě ; prevence ; spolupráce ve 

výchově ; školní psycholog ; role učitele 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/443588 

 

14. 

Záškoláctví z perspektivy státního zástupce / Miroslav Petrák -- cze 

In: Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol -- ISSN 1214-8679 -- Roč. 

9, č. 10 (2012), s. 18-20. 

 

Autor v úvodu článku vyjmenovává povinnosti žáků, studentů, ale i jejich rodičů, 

které pro ně plynou ze zákonných ustanovení školského zákona. Obsah článku 

pak věnuje tomu, jaké důsledky může mít neplnění těchto povinností pro všechny 

zúčastněné strany. 

docházka ; žák ; student ; rodiče ; rodičovská odpovědnost ; role učitele ; statut ; 

školský zákon ; záškoláctví ; výklad ; legislativa ; povinnost 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/403300 

 

15. 

Záškoláctvo ako výchovný problém u žiakov základných i stredných škôl - 

možnosti jeho prevencie a riešenia / Ingrid Emmerová -- slo -- Obsahuje 

bibliografické odkazy 

In: Vychovávatel' -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 62, č. 5-6 (2014), s. 2-8. 

 

Záškoláctví představuje závažný sociálně výchovný problém, který se týká snad 

každé školy. Individuální a skupinové záškoláctví. Nejčastější příčiny záškoláctví 

- nezvládání učiva, strach ze školy nebo šikanování, málo podnětné rodinné 

prostředí, touha po dobrodružství, nátlak party, adaptační problémy spojené s 

přechodem na jiný typ školy, nástup do školy po delší chorobě a rekonvalescenci. 

Nutnost kontaktů školy s rodiči při neomluvené absenci žáků ve vyučování. 

Řešení těžkého stupně záškoláctví - vedení školy s výchovným poradcem, 

psychologem a kurátorem. 

záškoláctví ; absentérství ; škola ; docházka ; nesprávné chování ; vztah rodiče-

škola ; spolupráce ve výchově 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/426737 
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