
Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků 

Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice 

(dokument ŠPP - projednán na pedagogické radě 20. 11. 2017) 

 

Příčiny školní neúspěšnosti 

 

Školní neúspěšnost je vážným problémem, jehož řešení si vyžaduje náročnou práci s dítětem a často 

také s rodinou dítěte. Bývá důsledkem individuálních rozdílů v osobnosti žáků, v jejich výkonnosti, 

motivaci i jejich rodinné výchově. Neprospěch je často způsoben souborem příčin, které je třeba 

dobře rozpoznat. 

Nejčastěji má na školní úspěšnost nebo neúspěšnost vliv:  

 inteligence, nedostatečná paměť, emoční labilita, nízká odolnost vůči zátěži, poruchy učení, 

poruchy chování a jiné zdravotní komplikace žáka 

 nepodnětné rodinné prostředí, žáci ohrožení sociálně nežádoucími jevy, problémy ve vztazích 

v rodině nebo ve škole (mezi kamarády, ve třídě, vztah s učitelem) 

Základním prvkem strategie prevence školní neúspěšnosti je kvalitní pedagogická diagnostika, která 

pomůže odhalit konkrétní příčiny selhávání žáka ve škole. Diagnostika žákových možností, učebních 

stylů a vzdělávacích potřeb nám pak umožní nastavit vhodná opatření. Je potřeba reagovat včas tak, 

aby žák byl schopen zastavit svůj pokles výkonu a případně se vrátit mezi "školsky úspěšné děti". 

Dalším důležitým prvkem je úzká spolupráce pedagogů a zákonných zástupců při řešení počínajících 

problémů jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti chování žáků. 

Rodičům je nabízena podpora při řešení problémů v průběhu celého školního roku. 

 

V oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou realizovány a garantovány tyto 

postupy: 

 pedagogická diagnostika třídním učitelem a všemi vyučujícím v příslušné třídě 

 pokud učitel zaznamená u žáka speciální vzdělávací potřebu, neprodleně kontaktuje 

zákonného zástupce a projedná s ním možnosti individualizované péče 

 dále v rámci školního systému evidence žáků s pedagogickou podporou 1. stupně a po 

konzultaci s VP každý vyučující, který poskytuje podporu, bude žáka evidovat v měsíčním 

přehledu podpory, je-li nutná spolupráce více pedagogů je vypracován plán pedagogické 

podpory (PLPP) 

 vyučující vyhodnocuje svou podporu 1x za měsíc, pokud je to nutné, kontaktuje zákonného 

zástupce a problematiku konzultuje 

 nejdéle 1x za čtvrtletí konzultuje vyučující podporu s VP a společně stanovují další strategii: 

 podpora je účinná – pokračuje se s úpravami, které vyplývají z nastalých změn 

 podpora je neúčinná - zahájíme jednání se zákonným zástupcem o spolupráci 

s PPP nebo SPC 



 pokud zákonný zástupce odmítá součinnost, jednáme s pracovníky 

OSPOD 

 pro zahájení poradenské činnosti PPP nebo SPC je nutné, aby se rodič v příslušném zařízení 

objednal, požádal školu o vypracování „Sdělení školy“ a doručil do školského poradenského 

pracoviště „Sdělení rodičů“ 

 na žádost zákonného zástupce, TU vypracuje sdělení školy pro potřeby PPP nebo SPC 

 pokud je, na žádost zákonného zástupce, vydáno školským poradenským zařízením 

„Doporučení ŠPP pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami“ VP neprodleně projedná 

s vyučujícími nový stav, zajistí informovaný souhlas zákonného zástupce s poskytováním péče 

a jeho rozsahem 

 všechna opatření se v potřebném rozsahu týkají nejen žáků ohrožených školním 

neúspěchem, ale též žáků nadaných, nebo žáků s mimořádným zájmem o některou oblast 

vzdělávání¨ 

V oblasti prevence školní neúspěšnosti: 

 všichni vyučující pravidelným sledováním žáků vytipují jedince, kteří jsou ohroženi školním 

neúspěchem  

z důvodů poruchy chování, poruchy učení, zdravotních omezení a znevýhodnění, 

sociálního znevýhodnění, žáků pocházejících z odlišného kulturního prostředí 

 těmto žákům poskytují pomoc formou  individuálního nebo skupinového doučování 

 dle možností je využita podpora školním asistentem pro zlepšení a zkvalitnění domácí 

přípravy 

 v případech, které vyžadují dlouhodobou péči, postupujeme stejně jako v oblasti péče o 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 formy a metody práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti jsou především: 

o možnost sestavení plánu doučování 

o využití vrstevnického doučování 

o možnost plnit zadané úkoly v rámci volných hodin ve škole 

o používání podpůrných pomůcek při samostatné práci 

V oblasti kariérového poradenství se zaměřujeme především: 

 na pomoc při rozhodovacím procesu žákům 

 na poskytování poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady 

žáků 

 na spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při 

zajišťování poradenských služeb přesahující kompetence školy 

 spolupráci se zaměstnavateli v regionu  


