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Záškoláctvo ako sociálno – patologický jav u žiakov ZŠ a SŠ 

DIECHOVÁ Elena 

  

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá charakteristikou záškoláctva, ktoré možno radiť medzi sociálno - 

patologické javy u žiakov základných a stredných škôl. Výsledky výskumu prezentovaného 

v príspevku sa orientujú na zisťovanie miery výskytu tohto sociálno - patologického javu. 

 

Kľúčové slová 
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Abstract 

The paper deals with the characteristics of truancy, which may rank among socio - 

pathological phenomena in primary and secondary schools. The research results presented in 

this paper are oriented to detect the extent of the social - of pathology. 
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Úvod 

 

V posledných rokoch v médiách možno čoraz častejšie zaznamenať prípady v ktorých žiaci 

základných a stredných škôl nejakým spôsobom porušujú spoločenské normy. 

Nastáva nárast výskytu sociálno - patologických javov u mladistvých, hlavne čo sa týka 

krádeží, prechovávania návykových látok, ale i samotného enormného porušovania školského 

poriadku, čiže záškoláctva, ktoré je nosnou témou nášho príspevku. Je preto pochopiteľné, že 

i záujem odborníkov sa orientuje na tieto špecifické formy sociálno - patologických javov, 

hľadajú sa príčiny a spôsoby, ako výskytu týchto javov zabrániť.  

Riziková oblasť výskytu sociálno - patologických javov u žiakov základných a stredných 

škôl v školskom prostredí a príčiny jej vzniku sú rozpracované či už vo viacerých odborných 

publikáciách, alebo v príspevkoch nachádzajúcich sa v zborníkoch z konferencií. Úlohou 

pomáhajúcich pracovníkov je predovšetkým snaha o elimináciu už vzniknutých negatívnych 

faktorov v školskom prostredí a realizácia účinnej primárnej prevencie.  

 

 Charakteristiky záškoláctva 

 

Záškoláctvo možno označiť ako jav, keď žiak úmyselne vynecháva školskú dochádzku 

a snaží sa takýmto spôsobom vyhnúť školským povinnostiam.V takomto prípade žiak 

porušuje jedno z elementárnych pravidiel, ktoré má plniť, nakoľko jeho prvoradou úlohou je 

chodiť do školy a spĺňať si svoje študijné povinnosti. (Emmerová 2007, s. 60). 

Viacerí autori (Grác, Fontana a i.) charakterizujú záškoláctvo ako sociálno - patologický 

problém. Možno ho určiť ako výchovne problémové správanie, ktoré sa svojou povahou a 

charakterom odkláňa od noriem, ktoré sú spoločnosťou plne akceptované. 

Kariková poukazuje na to, že pre problematiku záškoláctva existuje rozmanitá motivácia, 

napr. snaha vyhnúť sa nepríjemnostiam, strach zo skúšania, vzdor, pocit neistoty a i. (2001, s. 

127). 
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 Typológia záškoláctva 

 

Existujú rôzne typológie záškoláctva. Líšia sa od seba rozsahom a koncepciou, no podstata 

zostáva u všetkých rovnaká. Uvádzame nasledovné. 

Bakošová vymedzuje nasledovnú typológiu záškoláctva: 

 záškoláctvo ako reaktívny akt vyplýva z toho, že žiak možnú negatívnu situáciu 

spojenú s návštevou školy rieši únikom; 

 záškoláctvo ako porušenie sociálnej normy je definované tým, že normou je povinnosť 

dieťaťa navštevovať školu a tým, že ju nenavštevuje, tak porušuje aj túto stanovenú 

normu; 

 záškoláctvo ako výbuch je určujúce tým, že sa jedná o dlhodobú frustráciu dieťaťa, 

ktorú sa rozhodne ono riešiť únikom zo školy; 

 záškoláctvo ako individualizujúca úzkosť vymedzujeme tak, že dieťa nechodením do 

školy nadobúda patologickú formu tzv. fóbie voči škole; 

 záškoláctvo ako zábavu možno definovať tým, že žiak miesto návštevy školy volí 

trávenie času so skupinou vrstovníkov a spoločne navštevujú herne, pohostinstvá a i.; 

 záškoláctvo ako motív prežiť niečo príjemnejšie sa veľakrát spája so žiakmi, ktorí 

majú výborný prospech a týmto krokom chcú vybočiť zo zabehaného denného 

stereotypu; 

 záškoláctvo u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia; 

 záškoláctvo ako reakcia na zložitú životnú situáciu sa objavuje u detí, ktoré sa 

zložitejšie vyrovnávajú so životnými zmenami; 

 záškoláctvo u celkovo problémových detí. (2008, s. 142 - 143). 

Kyriacou (2005, s. 45) vymedzuje 5 kategórií záškoláctva: 

 pravé záškoláctvo - žiak školu nenavštevuje, pričom jeho rodičia si myslia, že do 

školy chodí, 

 záškoláctvo s vedomím rodičov - žiak do školy nechodí a rodičia sú o tom 

informovaní. V tomto prípade ide o rôzne typy rodičov, jedni zaujímajú k vzdelaniu 

nepriateľský postoj a iní môžu mať potrebu toho, že dieťa musí byť doma, lebo sú 

závislí na jeho pomoci, 

 záškoláctvo s klamaním rodičov - ide o žiakov, ktorí vedia presvedčiť svojich rodičov 

o tom, že sa necítia dobre, len aby nemuseli ísť do školy, 

 úteky zo školy - túto kategóriu možno označiť aj ako interné záškoláctvo, ktoré 

spočíva v tom, že žiaci prídu do školy, dajú sa zapísať do dochádzky, avšak 

v priebehu dňa odídu na pár hodín mimo školu, 

 odmietanie školy - týka sa žiakov, ktorí pri pomyslení na školu majú rôzne psychické 

problémy - dôvodom môže byť napr. strach zo šikanovania, depresie, školská fóbia 

a i. 

Vágnerová (1999, s. 49) člení záškoláctvo podľa toho, žiaci svoj útek naplánujú, alebo 

konajú impulzívne: 

 impulzívne záškoláctvo - ide o reakciu na nezvládnutú situáciu doma, alebo v škole. 

Žiak svoj útek neplánuje, ale následne reaguje impulzívne. Následne má však žiak 

tendenciu vrátiť sa domov a takýto útek sa po vyriešení problému neopakuje, 

 plánované záškoláctvo - žiak plánuje odchod zo školy z dôvodu skúšania, či toho, že 

nasleduje jeho neobľúbená hodina, 

 túlanie - vyznačuje sa dlhotrvajúcim opustením domova, alebo školy - býva často 

výrazom nedostatočnej citovej väzby k zázemiu, ktoré býva často disfunkčné.     



77 

 

     Motivácia ku záškoláctvu je, ako sme už uvádzali rôznorodá. Turček poukazuje na to, 

že žiaci sa snažia prostredníctvom záškoláctva riešiť rôzne krízové situácie v škole. Môžu to 

byť aj deti, ktoré sa ťažko prispôsobujú požiadavkám školy. K ďalším príčinám zaraďujeme 

napr. dlhotrvajúcu chorobu dieťaťa, ľahostajný postoj rodiča ku školským výsledkom dieťaťa 

a i. (2003, s. 65 - 66). 

Z hľadiska príčin a motívov záškoláctva možno vymedziť i niekoľko jeho druhov.              

Končeková (1996, s. 79)
 

 ho člení na impulzívne, vopred nenaplánované, spontánne 

záškoláctvo a plánované záškoláctvo, kedy si žiak vopred plánuje, že bude absentovať na 

vyučovaní. 

Kariková (2001, s. 128) zasa rozčleňuje záškoláctvo na individuálne a skupinové. Pod 

individuálnym záškoláctvom autorka rozumie veľakrát impulzívny akt žiaka, ktorý je so 

svojim problémom osamotený a k rozhodnutiu vynechať školskú dochádzku v daný deň 

prichádza veľakrát iba po ceste do školy. Záškoláctvo skupinové je typické zasa skôr pre 

starších žiakov. Títo žiaci chcú ujsť od povinností do prostredia vrstovníkov. 

Na základe vyššie uvedených skutočností a charakteristík možno teda konštatovať, že 

záškoláctvo v školskom prostredí je veľmi pálčivým problémom a je nutné na tento problém 

neustále poukazovať a riešiť ho.   

 

Príčiny vzniku záškoláctva 

 

Existuje široká škála príčin záškoláctva, preto každý jeden prípad výskytu záškoláctva je 

nutné posudzovať individuálne s ohľadom na pocity dieťaťa a spolupracovať, ak to je nutné, 

s kompetentnými odborníkmi.   

Turček (2003, s. 65) za príčiny záškoláctva považuje konfliktné situácie v škole, ako napr. 

zlé začlenenie do kolektívnu, nesplnenie požadovaných úloh a podobne. 

Podľa Emmerovej (2007, s. 62) k najčastejším príčinám záškoláctva patria strach zo školy 

a skúšania, nezvládanie učiva, strach zo šikanovania, málo podnetné rodinné prostredie, 

prechod na iný typ školy, nástup do školy po dlhšej chorobe, či rekonvalescencii a ďalšie. 

Z pohľadu charakteristiky  Bakošovej (2006, s. 123) možno hovoriť o dvoch základných 

príčinách záškoláctva a síce: 

 vonkajšie príčiny - odvodené od rodinného prostredia, vyskytujú sa napríklad u detí 

z viacdetných, rómskych rodín, alebo rodín s nižšou kultúrnou úrovňou - v týchto 

prípadoch sa často stáva, že rodičia zamestnávajú staršie deti starostlivosťou 

o mladšie, nemajú zodpovedný prístup k ich výchove, 

 odvodené od školského prostredia, v tomto prípade ide o žiakov menej nadaných, ktorí 

nezvládajú plnenie svojich školských povinností, 

 odvodené z rovesníckych skupín, tu ide o sociálne izolovaných žiakov, ktorým sa 

nedarí získať priateľstvo a náklonnosť rovesníkov. 

 vnútorné príčiny - vyplývajúce z osobnosti človeka - sem možno zaradiť labilitu 

nervovej sústavy, zníženú adaptabilitu, zvýšenú agresivitu a iné. 

 

Analýza výskytu záškoláctva u žiakov ZŠ a SŠ v školskom prostredí 

 

V rámci regionálneho výskumu (ide o výskum realizovaný v rámci rigoróznej práce na PF 

UMB v Banskej Bystrici pod vedením doc. PhDr. Ingrid Emmerovej, PhD. DIECHOVÁ, E.: 

Sociálno - patologické javy u žiakov ZŠ a SŠ a ich prevencia v školskom prostredí. Rigorózna 

práca 2013) sme okrem iného zisťovali výskyt záškoláctva a osobné skúsenosti žiakov ZŠ 

a SŠ s rôznymi formami záškoláctva. 
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Do výskumu sme celkovo zapojili 520 žiakov a učiteľov zo základných a stredných škôl 

v Žilinskom kraji. 

Jednou z výskumných úloh bolo zistiť príčiny záškoláctva u žiakov. Výsledky výskumu 

bližšie dokumentujú tabuľky Tabuľky č. 1, č. 2 a č. 3. 

 
Tabuľka č. 1: Príčiny záškoláctva u žiakov ZŠ 

Typ školy ZŠ 1. ZŠ 2. ZŠ 3. Spolu 

Alternatívy n % n % n % N % 

nepripravenosť  

35 37,

63 

42 51,

22 

22 37,

29 

99 42,

31 

Zábava 

30 32,

26 

20 24,

40 

8 13,

57 

58 24,

79 

nechodievam  

12 12,

91 

5 6,1

0 

19 32,

20 

36 15,

38 

strach z učiteľa 

10 10,

75 

5 6,1

0 

5 8,4

7 

20 8,5

5 

strach zo 

spolužiakov 

6 6,4

5 

8 9,7

4 

5 8,4

7 

19 8,1

2 

Iné 

0 0,0

0 

2 2,4

4 

0 0,0

0 

2 0,8

5 

Spolu 93 100 82 100 59 100 234 100 
Zdroj: Elena Diechová, 2013 

 Údaje v Tabuľke č. 1 prezentujú, že najčastejšou príčinou záškoláctva u žiakov ZŠ je 

nepripravenosť na vyučovanie. K tejto možnosti sa priklonilo vo svojich odpovediach                  

99 respondentov, čo predstavuje 42,31 % z celkového počtu respondentov ZŠ, ktorí sa 

zúčastnili na výskume. Ďalšou najčastejšie sa vyskytujúcou odpoveďou bola túžba po zábave, 

takto sa vyjadrilo celkom 58 respondentov (24,79 %). Najmenší počet odpovedí respondenti 

ZŠ priradili možnosti iné - 2 (0,85 %). Keďže sme pri tomto type odpovede požadovali od 

respondentov i uvedenie konkrétneho dôvodu, najčastejšie bol zastúpený variant odpovede: 

túžba vyniknúť pred kamarátmi.   

 
Tabuľka č. 2: Príčiny záškoláctva u žiakov SŠ 

Typ školy SŠ 1. SŠ 2. SŠ 3. Spolu 

Alternatívy n % n % n % N % 

nepripravenosť  

20 27,

78 

20 32,

26 

24 38,

71 

64 32,

65 

Nechodievam 

15 20,

83 

18 29,

03 

14 22,

58 

47 23,

98 

Zábava 

26 36,

11 

10 16,

13 

6 9,6

8 

42 21,

43 

strach z učiteľa 

8 11,

11 

8 12,

90 

10 16,

13 

26 13,

27 

strach zo 

spolužiakov 

3 4,1

7 

5 8,0

7 

7 11,

30 

15 7,6

5 

Iné 

0 0,0

0 

1 1,6

1 

1 1,6

0 

2 1,0

2 

Spolu 72 100 62 100 62 100 196 100 
Zdroj: Elena Diechová, 2013 
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Údaje v Tabuľke č. 2 nám poskytujú prehľad o príčinách záškoláctva u žiakov SŠ 

v Žilinskom kraji. Rovnako ako u žiakov ZŠ sa respondenti v najvyššej miere vyjadrili, že za 

najčastejšiu príčinu záškoláctva z ich subjektívneho pohľadu považujú nepripravenosť na 

vyučovanie, resp. strach z možného skúšania. K tejto možnosti sa celkovo priklonilo 

v odpovediach 64 respondentov (32,65 %) z celkovej výskumnej vzorky žiakov SŠ. Podľa 

počtu odpovedí sa na ďalších miestach umiestnili odpovede ako nechodievam poza školu 

(23,98 %) respondentov, zábava (21,43 %) respondentov, či strach z učiteľa (13,27 %). 

 
Tabuľka č. 3: Príčiny záškoláctva u žiakov ZŠ a SŠ (podľa názorov učiteľov) 

Typ školy U 1. U 2. Spolu 

Alternatívy N % n % N % 

nepripravenosť  19 44,19 27 57,45 46 51,11 

strach z učiteľa 8 18,60 9 19,15 17 18,89 

zábava 7 16,28 6 12,77 13 14,45 

absencia záškoláctva 6 13,95 4 8,50 10 11,11 

strach zo spolužiakov 3 6,98 1 2,13 4 4,44 

iné 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Spolu 43 100 47 100 90 100 
 Zdroj: Elena Diechová, 2013 

Ako vyplýva z Tabuľky č. 3 z hľadiska názorov učiteľov možno označiť ako najčastejšiu 

príčinu záškoláctva žiakov ZŠ a SŠ nepripravenosť na vyučovanie (51,11 %). Podľa 

početnosti sa na druhom mieste umiestnila možnosť strach z učiteľov (18,89 %), následne to 

bola zábava (14,45 %).  

Porovnaním Tabuliek č. 1, č. 2 a č. 3 možno vysloviť záver, že názory žiakov a učiteľov na 

príčiny záškoláctva sa zhodujú. 

      

Záver 

 

Pre efektívne riešenie problematiky záškoláctva vyskytujúceho sa u žiakov v školskom 

prostredí je nutná interdisciplinárna zainteresovanosť kompetentných odborníkov. Hlavným 

cieľom by mala byť predovšetkým eliminácia negatívnych javov už existujúcich v prostredí 

škôl a realizovanie efektívnej prevencie na profesionálnej úrovni. 
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