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KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY – ZÁŠKOLÁCTVÍ 
 

1. Obecná definice záškoláctví 

- za záškoláctví je považována neomluvená absence žáka při vyučování 

- absenci omlouvá pedagogický pracovník na základě písemné žádosti zákonného zástupce  

v souladu s pravidly školy 

- jedná se o přestupek, kterým žák úmyslně zanedbává školní docházku 

- často je spojeno s dalšími typy rizikového chování 

- pravé záškoláctví – rodiče si myslí, že žák je ve škole, ale žák se ve škole neukazuje 

- skryté záškoláctví – rodiče zastávají odmítavý přístup ke škole nebo je pro ně charakteristická 

slabost ve vztahu k dítěti či závislosti na pomoci a podpoře dítěte v domácnosti 

- záškoláctví s klamáním rodičů – děti, které přesvědčí rodiče o zdravotních potížích a rodiče 

jim absenci omluví – je obtížně rozlišitelný od záškoláctví s vědomím rodičů 

- útěky ze školy – žák do školy přijde, ale během výuky odchází, přičemž zůstává v budově 

nebo se vzdálí z budovy jen na krátkou dobu 

- odmítání školy – žákům činí představa pobytu ve škole psychické obtíže – strach z písemné 

práce, šikany atd. 

- vyskytuje se ve zvýšené míře na 2.stupni ZŠ a graduje na SŠ 

 

2. Postup pracovníků školy při podezření na záškoláctví 

- sledovat, zda se absence žáka nevyskytuje pouze tehdy, kdy je naplánována písemná práce, 

ústní zkoušení (ověří v docházce TK) 

- monitorovat aktuální stav dítěte  

- zda není vyloučeno z kolektivu  

- zda není předmětem šikany 

- nevymlouvá se často na zhoršený zdravotní stav a tím si vyžaduje odchod ze školy  

v doprovodu zákonného zástupce – opakovaně i před konkrétními vyučovacími 

předměty 

 

 

3. Úloha třídních učitelů při zjištění záškoláctví 

- třídní učitel pravidelně eviduje docházku žáků 

- TU informuje VP o neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti žáků, který tyto informace 

vyhodnocuje. 

- v případě podezření na záškoláctví nebo v případě, že je doklad potvrzující důvod 

nepřítomnosti žáka nevěrohodný – obrací se na zákonného zástupce 

- TU vyčká, zda zákonný zástupce žáka omluví a doloží důvody jeho nepřítomnosti  

do 3 kalendářních dnů (§ 50 odst. 1 a § 67 odst. 1 školského zákona). 

- TU upomíná zákonného zástupce žáka k doložení důvodu nepřítomnosti žáka vhodným 

způsobem. 

- Nereaguje-li ZZ na upomínku TU, TU učiní záznam (datum nepřítomnosti, datum nástupu 

žáka do školy a text upomínky). 



- TU kontaktuje ZZ a informuje jej o absenci žáka. 

- ZZ o absenci žáka neví – učitel zjišťuje důvod nepřítomnosti, motivuje ZZ k rozhovoru 

s dítětem a řešení situace domluvou 

- ZZ o absenci žáka ví  

- omluvitelný důvod – učitel vyzve k doložení omluvenky 

                             - neomluvitelný důvod – dále se zjišťuje problém, který vedl k absenci dítěte a podle  

                               získané informace se postupuje dále (dohoda se ZZ, spolupráce s OSPOD) 

- TU vede neformální rozhovor se žákem a zjišťuje důvod nepřítomnosti dítěte, výsledek 

zaznamenává 

- nutnost přátelského tónu komunikace 

- nenálepkovat 

- cesty k nápravě hledat společně 

- zajímat se o sebereflexi žáka 

- ocenit projevenou vůli žáka napravit své chování 

- TU zprostředkovává pohovor se zákonným zástupcem a ŠMP, kde klade důraz na pozitivní 

přístup a konstruktivní řešení a domluvit se na opatření, která budou přijata – o všem 

provede zápis 

- TU zve ZZ do školy v tomto sledu: 

- neformálně – telefonicky 

- formálně – tímto způsobem, pokud ZZ nereaguje na kontaktování telefonem 

- doporučeným dopisem 

- doporučeným dopisem s doručenkou 

- TU informuje ředitele školy, ŠMP a VP o nežádoucím jevu, kontaktu se ZZ a výstupu,  

který z rozhovoru vyplynul 

- v rámci prevence záškoláctví TU posiluje svoji roli – zavedení třídnických hodin zacílené  

na posílení vztahů v rámci třídy, začlenit interaktivní zážitkovou pedagogiku a využít během 

aktivit pozorování kolektivu 

- TU seznamuje žáky se školním řádem, a to i v průběhu roku, pokud dochází opakovaně  

k takto závažnému rizikovému chování 

 

4. Postup výchovného poradce při podezření nebo výskytu záškoláctví 

- prověřuje věrohodnost důvodů u zvýšené omluvené nepřítomnosti žáků 

- pomáhá monitorovat situaci s TU – sledování docházky, komunikace se zákonnými zástupci 

- pozoruje třídní klima a pozici žáka ve třídě 

- společně s TU poučí zákonné zástupce i žáka o možných kázeňských opatřeních a dalším 

postupu školy v případě častého opakování vzniklé situace 

- v případě, že komunikace se zákonným zástupcem nevede ke zlepšení situace a neomluvené 

hodiny přesáhnout počtu 10 - žádá o spolupráci OSPOD 

- v případě, že zákonní zástupci neumějí řešit problémy se školní docházkou sami – doporučuje 

využití podpůrných služeb: sociální poradenství, OSPOD, komunitní služby 

- pokud je záškoláctví doprovázeno i jinou formou rizikového chování žáka – doporučuje 

zákonným zástupcům spolupráce s SVP / PPP, OSPOD 

- v případě, že počet neomluvených hodin žáka přesáhne 10 a výš, kontaktuje OSPOD 

- v případě, že počet neomluvených hodin žáka přesáhne 25 vyučovacích hodin, zasílá 

oznámení o zanedbání školní docházky s náležitou dokumentací (kopie pís. pozvání ZZ  



k návštěvě školy, kopii zápisu z pohovoru, písemné vyjádření VP, kopii o zápisu jednání 

výchovné komise…) OSPOD, který nadále postupuje dle zákona č.359 /1999 Sb., o sociálně 

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  

 

5. Postup školního psychologa 

- TU informuje ŠP o výsledcích neformálního rozhovoru se žákem 

- v případě, že se žák bojí komunikovat s TU nebo jinými pedagogy, je předán do péče školního 

psychologa 

- v případě zjištění vnějších nebo vnitřních negativních faktorů určí, zda je potřeba podpora 

žáka školním psychologem nebo doporučí ZZ vyšetření klinickým psychologem 

 

6. Postup školního metodika prevence 

- poskytuje kontakty na podpůrná pracoviště: sociální poradenství, OSPOD, komunitní služby 

- zajišťuje preventivní program zaměřený na prevenci záškoláctví – probační a mediační služba, 

SVP, PPP, certifikované programy neziskových organizací 

- doporučuje posílení kladného vztahu u žáků ke škole, vzdělání, nabízí pozitivní vzory chování 

- posiluje zdravé klima školy 

- nabídka mimoškolní zájmové činnosti 

- poskytuje metodickou pomoc TU při aktivitách v rámci třídnických hodin zacílených                

na posílení vztahů ve třídě atd. 

 

7. Úloha vedení školy 

- při neomluvené absenci žáka vyšší než 10 vyučovacích hodin svolává školní výchovnou komisi 

za účasti OSPOD 

- v rámci zájmu zjišťování příčiny záškoláctví žáka a jeho odstranění může požádat o spolupráci 

s odborníky oblasti PPP, SVP, popř. OSPOD 

 

8. Systém výchovných opatření školy 

- dle závažnosti: 

- důtka třídního učitele – neomluvená absence do 10 vyučovacích hodin (řeší TU, ZZ 

formou pohovoru, pozván doporučeným dopisem, zápis včetně způsobu nápravy,  

lze využít Individuální výchovný program) 

- důtka ředitele školy – neomluvená absence vyšší jak 10 vyučovacích hodin => nutno 

informovat OSPOD 

- snížená známka z chování st. 2 – neomluvená absence vyšší jak 20 vyučovacích hodin 

- snížená známka z chování st. 3 – neomluvená absence vyšší jak 30 vyučovacích hodin 

- dle metodického pokynu MŠMT by mělo být zaneseno ve školním řádu stupně 

kázeňských opatření dle závažnosti rizikového chování – záškoláctví  

 

 



9. Nastavení spolupráce s PČR, OSPOD, Probační a mediační službou 

- pokud je žák v šetření OSPOD, spolupracuje škola s tímto orgánem na bázi pravidelného 

informování o docházce žáka do školy nebo o podezření na další formy rizikového chování 

- na vyžádání OSPOD také škola zpracuje posudek na žáka  

- škola se také může dle závažnosti situace obrátit na příslušné státní zastupitelství 

- v případě opakovaného záškoláctví, pokud již byli zákonní zástupci žáka pravomocným 

rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek dle zákona č.561/2004 Sb., nebo je-li 

neomluvená absence příliš vysoká, následuje hlášení o zanedbání školní docházky PČR. Případ 

je řešen jako trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení výchovy 

mládeže 

- bylo-li uloženo na žáka opatření ve formě dohledu probačního úředníka, bude soudem 

pověřený pracovník pravidelně realizovat shromažďování dat o prospěchu a chování žáka ve 

škole, škola také neprodleně úředníka informuje o jakémkoliv problému dítěte ve škole 

- škola konzultuje s OSPOD podezření na podporu záškoláctví ze strany zákonných zástupců 

 

10. Individuální výchovný program 

- Metodika dle MŠMT (2013) 

- IvýP nabídne výchovný poradce žákovi a zákonným zástupcům jako možnost řešení situace 

rizikového chování – v případě záškoláctví v situaci: a) neomluvené hodiny do počtu 10 

      b) opakující se záškoláctví nebo riziko  

           opakujícího se záškoláctví 

- Využití IvýP je dobrovolné, zákonní zástupci s tímto řešením nemusí souhlasit 

 

 

11. Důležité kontakty 

Ve škole:  

• Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Křepská, tel. 583 401 629, e-mail: krepska@zsmlynska.cz  

• Školní psycholožka a metodička prevence: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605 012 759, 

               e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

• Ředitel školy: Mgr. Pavel Grünwald, tel. 583 401 621, e-mail: grunwald@zsmlynska.cz  

 

Mimo školu: 

• OSPOD Mohelnice: Bc. Eva Fričarová (vedoucí odboru), tel. 583 452 163, 778 438 337,  

               e-mail: fricarovae@mohelnice.cz  

• Oblastní metodik prevence: Mgr. Hana Prejdová, tel. 775 887 197,  

               e-mail: hana.prejdova@ppp-sumperk.cz  

• PPP Mohelnice: tel. 583 430 576, e-mail: pppmohelnice@seznam.cz  

• SPC Mohelnice: tel. 601 361 382, e-mail: spc@spc-mohelnice.cz  

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici – Podané ruce o.p.s.: Mgr. Jan Falout  

               (vedoucí zařízení), tel. 777 720 230, e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz  

• Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, Šumperk: Mgr. Klára Dušková (psycholog),  

               tel. 771 131 715, e-mail: svp.psycholog@dds-spk.cz  

• Dětský pediatr Mohelnice: 

               MUDr. Lucie Langová, tel. 777 303 427 

               MUDr. Stanislava Coufalová, tel. 583 430 597, e-mail: mudr.stanislavacoufalova@seznam.cz  

               MUDr. Jan Saitz, tel. 725 875 460, e-mail: pediatr.mohelnice.s.r.o@gmail.cz  
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• Krizová linka: 116 111 

• Rychlá záchranná služba: 155 

• Policie ČR: 158; oddělení Mohelnice: npor. Bc. Lubomír Střelec, tel. 974 789 301,  

               e-mail: su.oo.mohelnice.stsl@pcr.cz  

• Probační a mediační služba Šumperk: Mgr. Eva Hasalová, DiS., tel. 734 362 942,  

e-mail: ehasalova@pms.justice.cz  

 

Kontakty, které mohu předat dítěti/zákonným zástupcům: 

• Krizová linka: 116 111 

• Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Křepská, tel. 583 401 629, e-mail: krepska@zsmlynska.cz  

• Školní psycholog: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605012759, e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Mohelnice: Mgr. Jan Falout (vedoucí zařízení),  

               tel. 777 720 230, e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz 

• Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, Šumperk: Mgr. Klára Dušková (psycholog),  

               tel. 771 131 715, e-mail: svp.psycholog@dds-spk.cz  

• Probační a mediační služba Šumperk: Mgr. Eva Hasalová, DiS., tel. 734 362 942,  

e-mail: ehasalova@pms.justice.cz  

• OSPOD Mohelnice: Bc. Eva Fričarová (vedoucí odboru), tel. 583 452 163, 778 438 337,  

               e-mail: fricarovae@mohelnice.cz  

 

 

 

 

 

 

V Mohelnici, 10.12.2021     Zpracovaly: Mgr. Lucie Křepská 

                                                            Mgr. Jana Rozsypalová
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    KRIZOVÝ PLÁN – ZÁŠKOLÁCTVÍ – SCHÉMA 
 

PODEZŘENÍ 

NA ZÁŠKOLÁCTVÍ  
ZJIŠTĚNÉ 

ZÁŠKOLÁCTVÍ  

TŘÍDNÍ UČITEL 

ŽÁK 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE/RODIČ 

 

OSPOD 
Bc. Eva Fričarová (vedoucí odboru), 

tel. 583 452 163, 778 438 337, e-

mail: fricarovae@mohelnice.cz  

 

POLICIE ČR 
158; oddělení Mohelnice: npor. Bc. 

Lubomír Střelec, tel. 974 789 301,  

e-mail: su.oo.mohelnice.stsl@pcr.cz  

VEDENÍ ŠKOLY 
Ředitel školy: Mgr. Pavel Grünwald,                  

tel. 583401621, e-mail: grunwald@zsmlynska.cz  

Zástupkyně ředitele: Mgr. Hana Indrstová 

tel. 5834301623, e-mail: indrstova@zsmlynska.cz  

ŠPP 
VP: Mgr. Lucie Křepská, tel. 583401629,                 

e-mail: krepska@zsmlynska.cz  

 

ŠMP a ŠP: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605012759, 

e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

PODPORA, 

INFORMACE, 

SPOLUPRÁCE 

 

 

INFORMACE, 

PODPORA, 

SPOLUPRÁCE 

 

PODPORA 

A  

INFORMACE 

 

INFORMACE 

 

  

INFORMACE (10 A VÍCE 

NEOMLUVENÝCH HODIN), 

SPOLUPRÁCE 

 

 

PODPORA 

 

PODPORA 

 

INFORMACE 

 
INFORMACE 

 

  

INFORMACE (10 A VÍCE 

NEOMLUVENÝCH HODIN), 

SPOLUPRÁCE S OSPOD 

 

 

KONTAKTY PRO ŽÁKA/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

 Krizová linka: 116 111 

 Výchovný poradce: Mgr. Lucie Křepská, tel. 583 401 629, 

e-mail: krepska@zsmlynska.cz  

 Školní psycholog: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605012759, 

e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Mohelnice:  

Mgr. Jan Falout (vedoucí zařízení),  

         tel. 777 720 230, e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz 

 Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, Šumperk:  

Mgr. Klára Dušková (psycholog),  

         tel. 771 131 715, e-mail: svp.psycholog@dds-spk.cz  

 Probační a mediační služba Šumperk: Mgr. Eva Hasalová, 

DiS., tel. 734 362 942, e-mail: ehasalova@pms.justice.cz  

 OSPOD Mohelnice: Bc. Eva Fričarová (vedoucí odboru),  

tel. 583 452 163, 778 438 337,  

e-mail: fricarovae@mohelnice.cz  

KONTAKTY NA ODBORNÍKY MIMO ŠKOLU 

 OSPOD Mohelnice: Bc. Eva Fričarová (vedoucí odboru), tel. 583 452 163, 778 438 337, e-mail: fricarovae@mohelnice.cz  

 Oblastní metodik prevence: Mgr. Hana Prejdová, tel. 775 887 197, e-mail: hana.prejdova@ppp-sumperk.cz  

 PPP Mohelnice: tel. 583 430 576, e-mail: pppmohelnice@seznam.cz  

 SPC Mohelnice: tel. 601 361 382, e-mail: spc@spc-mohelnice.cz  

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici – Podané ruce o.p.s.: Mgr. Jan Falout (vedoucí zařízení), tel. 777 720 230, e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz  

 Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, Šumperk: Mgr. Klára Dušková (psycholog), tel.. 771 131 715, e-mail: svp.psycholog@dds-spk.cz  

 Dětský pediatr Mohelnice: 

        MUDr. Lucie Langová, tel. 777 303 427 

        MUDr. Stanislava Coufalová, tel. 583 430 597, e-mail: mudr.stanislavacoufalova@seznam.cz  

        MUDr. Jan Saitz, tel. 725 875 460, e-mail: pediatr.mohelnice.s.r.o@gmail.cz  

 Krizová linka: 116 111 

 Rychlá záchranná služba: 155 

 Policie ČR: 158; oddělení Mohelnice: npor. Bc. Lubomír Střelec, tel. 974 789 301, e-mail: su.oo.mohelnice.stsl@pcr.cz  

 Probační a mediační služba Šumperk: Mgr. Eva Hasalová, DiS., tel. 734 362 942, e-mail: ehasalova@pms.justice.cz  
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