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Návrhy řešení

Jak jsme se k
tomu dostali ??





23 nezletilých bylo v únoru 2021 v
evidenci Úřadu práce ve Frýdlantu

žáků na Frýdlantsku odchází ze ZŠ
ze 7. a 8. třídy průměrně každý rok
(školní roky 2015/16 - 18/19)

celkem mladých lidí za 4 školní
roky (2015/16 - 18/19), kteří nemají
dobrou možnost se dále vzdělávat
a získat dobré pracovní uplatnění

14 %

121

Porovnání Frýdlantska
v rámci LK v roce 2018

Dále také: Rozsah sociálního vyloučení v Libereckém kraji, 2019Zdroj: MAP Frýdlantsko II

https://drive.google.com/file/d/1dpQBFPBPjdwMfoCB6VJNrJo4daJV69Nq/view
https://docs.google.com/document/d/1PHBClzmkldUPVfrL3P7be8zz2-AYTlTubQ6vc5CMVzA/edit?usp=sharing


MŠ

ZŠ

SŠ ÚP

Systém
Problém je, že různé drobné i větší překážky

leží na různých místech a mají je v kompetenci
různí lidé a instituce- dohromady ale pro

jednotlivce vytváří velkou hromadu.

Rodina

Vyučující

Milníky na cestě 
k selhání

Děti nechodí do MŠ:
bariéra „managementu
rodiny“ + finance

Nepřipravené dítě na
1.stupni = ujíždí vlak

Bariéra spolupráce
na ose 

rodina-škola-PPP 

Demotivace žáka a
výchovné problémy

Rodina "neumí"
učivo, bojí se o dítě,

má existenční
problémy

limitující způsoby
hodnocení a

poctivá potřeba
splnit požadavky

ŠVP/RVP

omezená nabídka
možností pro

nezletilé (jen kurz
ZV)



monitorování a vyhledávání dětí ve
věku 4 let v obci z hlediska rizikovosti
(kde dítě je a kdo s ním pracuje) +
aktivní podpora zápisů do MŠ pro děti z
cílové skupiny už od 4 let

DĚTI NA ZŠ

učitelé mají nastavená kritéria "na čtyřku"  

pravidelný screening žáků s ohledem na riziko drop-outu
(rodinná situace žáka a jeho podmínky pro vzdělávání) +
systematická péče o neprospívající Je potřeba začít co
nejdříve a průběžně vyhodnocovat rizika během celého
vzdělávání.

partnerská spolupráce s rodinou: začít s rodinou
komunikovat i bez "problémů" k řešení (tripartity apod)

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

 včasné podchycení školní
zralosti/ speciálních
vzdělávacích potřeb (na 1. i
2.stupni) - PPP navštěvuje a
vyšetřuje žáky ve škole, PPP se
účastní pedagogických rad v
případě hrozícího propadnutí

Co by bylo užitečné
ohlídat a sledovat



Kurz k dokončení ZV
na střední škole

Praktický a flexibilní přístup učitelů SŠ
Stanovení minima (na 4)
Pokud to bylo jen trochu možné, nastoupili nezletilí
žáci rovnou i do učebního oboru
Do kurzu bylo možné se přihlásit až do listopadu
(oproti ZŠ, která uzavírá přihlášky v srpnu)
Studenty doprovázeli mentoři, online skupina na
Whatsapp, zapůjčení notebooků
Kombinace online studia + prezenční výuky

Ze 13 přihlášených dokončilo 10
účastníků!
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Děkuji za pozornost
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