
Strategie předcházení školní neúspěšnosti 

Strategie předcházení školní neúspěšnosti vychází z vyhlášky č. 27/2016 sb. 

Úspěšnost ve škole je podmíněna mnoha faktory. Úspěch žáka ve škole nezávisí jenom 

na jeho schopnostech, ale i na jeho sebehodnocení a míře sebedůvěry. Podpora školního 

úspěchu primárně vychází z atmosféry školy, ve které je podporováno učení každého žáka, 

což se projevuje v dobrých mezilidských vztazích jak mezi žáky, tak mezi žáky a pedagogy 

 

Příčiny školní neúspěšnosti 

▪ a) osobnost dítěte - nedostatečná paměť, emoční labilita, nízká sebedůvěra, poruchy 

učení, poruchy chování, snížená inteligence a jiné zdravotní komplikace žáka 

▪ b) rodina - nepodnětné rodinné prostředí, rozdílné osobnostní a sociální podmínky 

života v rodině, nesprávné typy výchovy, složitá rodinná situace 

▪ c) nedostatky ve výchovně vzdělávacím procesu ve škole – malá aktivizace žákovy 

osobnosti ve vyučování, nedostatečná motivace, nerespektování vývojových hledisek 

a principů pedagogické práce, špatné vztahy mezi učitelem a žákem, popřípadě mezi 

žákem a spolužáky, konflikty ve spolupráci školy s rodinou. 

▪  

K dlouhodobým cílům naší školy, které mají eliminovat školní neúspěšnost, patří 

▪ vytváření bezpečného a kvalitního klimatu tříd i školy, 

▪ formování a rozvíjení dovedností pro život, sociálních dovedností a dovedností 

seberegulace žáků, 

▪ rozvíjení klíčových dovedností pedagogů, podpora schopnosti sebereflexe, podpora 

pracovního i osobního seberozvoje pedagogů 

 

Prostředky k dosažení cílů: 

▪ Všichni pracovníci školy se řídí zásadami konstruktivní, transparentní, respektující 

komunikace, a to ve vztahu k žákům a jejich rodičům i ke svým kolegům; svým 

příkladem poskytují žákům vzor prosociálního chování a zároveň toto chování u nich 

modelují a podporují. 

▪ Je poskytována nabídka pomoci pro žáky, kteří potřebují řešit subjektivně náročné 

životní situace, které mají vliv na jejich osobnostní a sociální rozvoj (v kompetenci 

ŠPP)  

▪ Třídní učitelé a asistenti pedagoga monitorují klima ve třídě, všichni pedagogové mají 

možnost využít podpůrná opatření 1. stupně pro práci se třídou 

▪ Pedagogové využívají seberozvojové vzdělávání, týmovou spolupráci při řešení 

různých situací. 

 

Postupy při řešení školní neúspěšnosti:  

 

▪ Konzultace, individualizovaná pomoc, stanovení podpůrných opatření 1. stupně - 

třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími a s výchovným poradcem.  

▪ Plán je založen na individuálním přístupu k žákovi (přiměřená časová dotace k 

vypracování úkolů, ověření pochopení zadání úlohy, poskytování zpětné vazby, 

preferování ústní formy ověřování znalostí, zadávání vhodných cvičení k zopakování a 

upevnění učiva atd.).  



▪ V případě přetrvávajících obtíží je informován výchovný poradce, jehož 

prostřednictvím je zákonným zástupcům doporučena návštěva odborného pracoviště – 

např. PPP, SPC apod. V případě potřeby jsou žákovi poskytnuta potřebná podpůrná 

opatření (individualizace, reedukace, pedagogická intervence, pomoc asistenta 

pedagoga, zohlednění obtíží, úprava metod a forem výuky atd.).  

▪  Škola vždy úzce spolupracuje s rodiči, pravidelně je informuje o výsledcích výchovně 

vzdělávacího procesu a zároveň sleduje plnění žákovy domácí přípravy. 


