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Vymezení pojmů 

• PŘEDČASNÉ ODCHODY ZE VZDĚLÁVÁNÍ (EARLY SCHOOL LEAVING)  
zahrnují osoby ve věku 18–24 let, které splňují dvě podmínky: vzdělávání 
a odbornou přípravu ukončili po dosažení pouze nižšího sekundárního 
vzdělání či ještě nižšího a vzdělávání a odborné přípravy se již neúčastní. U 
nás jsou mezi předčasně odcházející zahrnovány jednak osoby, které po 
základní škole ve studiu nepokračují, jednak ti, kteří ke studiu střední školy 
nastoupili, ale studium nedokončili. Sběru těchto dat se věnuje Český 
statistický úřad.

• PŘEDČASNÉ ODCHODY ZE ŠKOL (SCHOOL DROP-OUT) – tento pojem se 
vztahuje zpravidla k odchodu ze škol před koncem povinné školní 
docházky, odchodu před dosažením minimální kvalifikace nebo před 
dokončením střední školy. V českém prostředí se jedná o předčasné 
odchody před ukončením devátého ročníku základní školy a k jakémukoliv 
dalšímu přerušení školní docházky na střední škole. Sběru těchto údajů se 
věnují školní matriky (Tillner, 2013).



Situace v ČR

• Předčasné odchody ze vzdělávání v ČR mají v 
posledních pěti letech vzrůstající tendenci, ale 
stále si držíme relativně nízkou úroveň ve 
srovnání se státy EU

• V roce 2017 se jednalo o 6,7 % žáků 

• Pro srovnání Slovensko 9,3 %, Německo 
10,1%, Polsko 5,0%, Maďarsko 12,5%, 
Rakousko 7,4% , Španělsko 18,3%...



Možné příčiny

• Předčasnými odchody ze vzdělávání a jejich 
příčinami se cíleně zabývá poměrně málo studií. 

• Řada výzkumů z různých oblastí se tohoto tématu 
dotýká (pedagogické, psychologické výzkumy, 
sociologické studie sociálních nerovností, 
případně i ekonomické výzkumy. Východiska 
těchto výzkumů se ovšem výrazně liší.

• Příčiny zjevné a skryté

• Dlouhodobost celého procesu



Co všechno hraje roli

• Důležitost předchozí zkušenosti se školou, individuální 
charakteristiky /včetně pohlaví, více ohrožení odchodem ze 
vzdělávání jsou chlapci…/

• Období existenciálního probuzení /utváření existence, 
existenciální otázky, odvaha k životu a bytí, souběh nároků…/

• Charakteristika rodinného zázemí /vzdělání a pracovní role 
rodičů, vztahy, vých.vedení…/

• Sociální kontext /lokalita, vesnice či město, širší sociální 
pole…/

• Charakteristika školy /nastavení preventivních, intervenčních a 
kompenzačních mechanismů, důležitost roviny 
mimovýukových aktivit na škole – možnost identifikace se 
školou navzdory menší úspěšnosti výukové je zásadní/



Vysvětlující teorie předčasných 
odchodů ze vzdělávání

• Psychologické teorie,  např. TEORIE POSTUPNÉHO 
ODPOUTÁNÍ OD ŠKOLY - soustřeďují na vzájemné vazby 
žáka se školou, dlouhodobost procesu předčasného 
odchodu ze školy, respektive vzdělávání - vnímají školní 
neúspěch jako složitý postupný proces, kdy je třeba věnovat 
pozornost nejen studijním výsledkům žáků, ale i jejich 
sociálnímu zapojení a pocitům úspěchu nebo naopak 
frustraci ze selhávání

• proces vytlačování studenta ze studia v důsledku jeho 
neprospěchu, porušování pravidel chování nebo absencí 
(push out)

• předčasný odchod jako důsledek dlouhodobé nedostatečné 
podpory žáka (falling out), případně jako proces 
odpoutávání se od školy (fade out) (Hloušková, 2014). 



Vysvětlující teorie předčasných 
odchodů ze vzdělávání

• FRUSTRAČNÍ MODEL: startovním bodem procesu odchodu ze 
vzdělávání je školní neúspěch žáka, který následně vede k frustraci, 
v jejímž důsledku se snižuje sebevědomí žáka. To má za následek 
vznik negativních postojů ke škole a problematického chování, 
případně i odmítání chození do školy, protože škola se stává zdrojem 
negativních pocitů. Tím se žák ocitá v bludném kruhu. Nízká 
sebeúcta je v tomto modelu považována za ústřední, žák odmítá 
školu a odchází v zásadě proto, aby si zachoval sebeúctu (Finn, 
1989, Rumberger, 2004). � 

• PARTICIPATIVNĚ IDENTIFIKAČNÍ MODEL: žáci, kteří jsou ve škole 
aktivní, mají pocit sounáležitosti a s větší pravděpodobností ve škole 
uspějí. Předčasné odchody jsou pak vysvětlovány nízkou mírou 
identifikace žáka se školou a třídou, nižší sociální zapojení vede 
k odcizení žáka škole (Finn, 1989).

• HOLISTICKÝ PŘÍSTUP– propojenost systémů vazbami, interakce 
jedince s prostředím



Systémový přístup k předčasným 
odchodům ze vzdělávání

Systémový přístup k předčasným odchodům ze vzdělávání

Kategorie Proměnné

Individuální úroveň
Problémy se zvládáním školních požadavků, poruchy chování nebo učení, 

problémy se sebehodnocením a další.

Rodina
Násilí v rodině, alkohol, drogová závislost, důvěra v rodině, spolehnutí se na 

rodiče, úroveň vzdělání rodičů, finanční zdroje, nezaměstnanost rodičů.

Škola
Školní ethos, klima, disciplína, management, účast žáků na školním plánování, 

zapojení rodičů.

Společnost (komunita)

Podpora – např. dostupnost mimoškolní podpory, zázemí, lokální situace, 

infrastruktura, skutečnost, zda se jedná o město či vesnici, zda se jedná o tzv. 

vyloučenou lokalitu.

Další vzdělávání

Možnost dalšího vzdělávání a situace na trhu práce – míra nezaměstnanosti, 

proces přechodu na trh práce, příležitosti dalšího vzdělávání, možnosti 

zaměstnání.



Fáze procesu předčasného odchodu ze 
vzdělávání



Prevence předčasného odchodu ze 
školy

• Cílená /zaměřená na ohrožené žáky, na jejich 
individuální podporu či na zvyšování 
sociálních, rozhodovacích kompetencí žáka/

• Široká /kvalitní kariérové poradenství, 
prostředí školy, klima školy, učitelé a jejich 
vybavení pro práci s těmito žáky…/



Nástroje prevence předčasných 
odchodů ze vzdělávání

• Kariérové poradenství a informační podpora kariérového 
rozhodování � 

• Zlepšování příznivého klimatu ve škole, navazování důvěry mezi 
žáky a učiteli � 

• Nabídka volnočasových aktivit jako nástroje rozvoje dovedností 
a prevence sociálně patologických jevů � 

• Zvyšování přitažlivosti výuky s důrazem na praxi a spolupráci se 
zaměstnavateli � 

• Spolupráce školy s dalšími subjekty s cílem širší podpory žáků, např. 
s neziskovými organizacemi (doučování), s orgány sociálně právní 
ochrany dětí (podpora rodin),… � 

• Využívání nástrojů motivace k dokončení studia, finanční motivace 
(stipendia), ukazování vhodných životních vzorů, podpora 
soutěživosti a pocitu úspěchu a podobně � 

• Podpora zvládání výuky a efektivního učení (doučování)



Identifikace žáků ohrožených 
předčasným odchodem ze vzdělávání

Nejdůležitější při identifikaci těchto žáků jsou:
• Individuální přístup a dostatek informací o žácích, které umožní 

reagovat na potíže již v zárodku � 
• Možnost osobního kontaktu žáka s psychologem nebo výchovným 

poradcem, ke kterému má důvěru � 
• Široká komunikace se žákem, rodiči, s třídním učitelem i učitelem 

odborného výcviku � 
• Nastavení pravidel v rámci školního řádu a důsledná kontrola jejich 

dodržování (způsob omlouvání absencí, pravidelná kontrola 
docházky, důsledné vyžadování omluvy, včasné hlášení absencí 
rodičům a řešení záškoláctví) � 

• Spolupráce školy a rodiny, vtažení rodičů do řešení problémů žáka, 
posilování odpovědnosti rodičů za docházku dítěte do školy a jeho 
vzdělávací výsledky 



Nástroje k řešení problémů žáků 
ohrožených odchodem ze školy

• Pomoc školního psychologa, výchovného poradce
• Pohovory s rodiči
• Nabídka doučování, indiv. konzultací 
• Spolupráce s PPP
• Vytvoření individuálního vzdělávacího plánu
• Přestup na jiný obor v rámci školy
• Opakování ročníku
• Přerušení studia
• Rodinná terapie 
• …



Potřeba převzetí zodpovědnosti a 
otevřené budoucnosti

• Adolescence je obdobím nároků (rozhodovat o 
budoucnosti, obstát v roli žáka, partnera, kamaráda, unést 
ztrátu dětských hodnot a nahradit je novými…) 

• I obdobím existenciálního probuzení, intenzivně vstupují 
otázky: kdo jsem, jaká je moje cesta, jaký má můj život 
smysl, jaká je moje budoucnost…

• Zásadní je podpora pocitu osobní hodnoty stejně jako 
podpora důvěry, že každá budoucnost má svůj tvar, není 
prázdná, jen teprve bude naplněna.

• Na její podobě pracujeme celý život, jsme za ni odpovědní. 
Na cestě do budoucnosti je přirozené překonávat překážky. 

• Důležitou vstupenkou do budoucnosti je vzdělání, 
odpovídající době, potenciálu a potřebám jedince.
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