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Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků

Školní neúspěšnost je  problémem, jehož řešení si vyžaduje náročnou práci s žákem a často také s 
rodiči žáka. Bývá důsledkem individuálních rozdílů v osobnosti žáků, v jejich výkonnosti, motivaci 
i jejich rodinné výchově. Neprospěch je často způsoben souborem příčin, které je třeba  rozpoznat.
Školní  neúspěšnost  žáků  řeší  členové  školního  poradenského  pracoviště  (metodik  prevence, 
výchovný poradce, školní psycholog) v úzké spolupráci s třídními učiteli, vedením školy, ostatními 
pedagogy i rodiči žáka.

Možná opatření volíme individuálně na základě diagnostiky a zjištěných potřeb žáků:     
 1. Poruchy učení a chování, jiná zdravotní omezení a znevýhodnění: kompenzace nedostatků 
prostřednictvím  postupů  na  základě  doporučení  z  PPP  nebo  SPC,  vytvoření  PLPP,  případně 
integrace žáka a vytvoření IVP   
  2. Odchylka v celkové úrovni inteligence: žákovi bude stanoveno základní učivo, které po něm 
bude  požadováno  podle  jeho  možností  a  schopností,  vhodné  metody  práce,  motivace  -  zažití 
úspěchu,  možnost  opravit  si  známku,  individuální  konzultace,  spolupráce  s  PPP -  integrace  na 
základě IVP a realizování dalších podpůrných opatření doporučených poradnou. 
  3. Žáci sociálně znevýhodnění: motivace žáka k učení, spolupráce s rodinou
 4. Žáci s vysokou absencí: včas žákům nabídnout podporu při zvládnutí zameškané látky - plán 
dostudování učiva a termíny dozkoušení, konzultace

Řešení školní neúspěšnosti 

Podpůrná opatření jsou volena individuálně na základě zjištěných vzdělávacích potřeb žáků. Jedná 
se zejména o:

a) individuální přístup (motivace, akceptování osobního pracovního tempa, vhodné metody a 
formy práce),  práce se žákem v rámci individuálních konzultací i v rámci vyučovací hodiny – 
pomoc žákovi  odstranit  výrazné mezery v učivu,  podpora při  výuce při  výkladu nového učiva, 
využívání kompenzačních pomůcek
b) přímou intervenci učitele
c) poskytování individuálních konzultací a doučování 
d) vypracování plánu pedagogické podpory
e) vypracování IVP

Důležitým faktorem při  prevenci školní  neúspěšnosti  je klima školy,  tedy vytváření  a udržování 
bezpečného prostředí, atmosféry důvěry mezi žáky i mezi žáky a pedagogy.  Pedagogové pracují s 
vědomím,  že  každý  žák  by měl  ve  škole  zažít  úspěch.  V případě  zjištění  žákovy neúspěšnosti 
informují členy školního poradenského pracoviště a společně stanoví další postup. Škola informuje 
zákonné zástupce žáka a řešení s nimi konzultuje.
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