Moje dieťa úmyselne vymeškáva zo školy...
Príčin záškoláctva môže byť viac a môžu spočívať v negatívnom vzťahu k škole,
v vplyve rodinného prostredia alebo iných dôvodoch. Negatívny vzťah žiaka k škole môže byť
spôsobený neúspechom žiaka, ak sa im školská práca nedarí, nie sú za ňu odmeňovaný,
prípadne sú za svoju prácu šikanovaný alebo karhaný, či trestaný. Ďalším negatívnym
vplyvom môže byť „dvojaký meter na žiakov“ či „nálepkovanie“. Dôvodom môžu byť aj
poruchy učenia žiaka, ktoré nie sú včas podchytené. Nie zriedkavým je záškoláctvo nadaných
detí, kedy učitelia v snahe o všestranný rozvoj svojich žiakov neúmyselne zanedbávajú
nadané a talentované deti, ktoré sa potom na hodinách nudia.
Pri prevencii záškoláctva alebo už v prípade, že dieťa zo školy úmyselne vymeškáva je
dôležité intenzívne sa zaujímať o dochádzku a prospech svojho dieťaťa v škole, zaujímať sa
o emočný vývin svojho dieťaťa a jeho postavenie v kolektíve. V prípade výskytu problému
tento problém nebagatelizovať, ale snažiť sa ho riešiť nekonfliktným spôsobom a stanoviť si
s dieťaťom jasné pravidlá hry. Dôsledne zvažovať, či nároky kladené na dieťa sú primerané
jeho schopnostiam a danostiam a v prípade stupňovania problému vyhľadať pomoc
pedagóga alebo výchovného poradcu na škole.

...a čo na to zákon?
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riadne dbať o plnenie povinnej školskej
dochádzky dieťaťa. V prípade, že sa tak nedeje, podľa závažnosti narušenia plnenia povinnej
školskej dochádzky zákonnému zástupcovi hrozia sankcie.
V prípade, že vznikne podozrenie zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky
(dieťa vynechá viac ako 15 hodín v mesiaci) je riaditeľ školy povinný takéto podozrenie
oznámiť obci, v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt a obec následne tieto priestupky
a správne delikty prejednáva. V prípade, že žiak vymešká v priebehu školského roka viac ako
60 vyučovacích hodín, je obec, ktorej toto vymeškanie bolo oznámené riaditeľom školy,
začať priestupkové konanie voči zákonnému zástupcovi. Ak aj napriek tomu, že škola
dodržala postup a obec prijala opatrenia, sa školská dochádzka žiaka nezmení a žiak vymešká
viac ako 100 vyučovacích hodín bez adekvátneho ospravedlnenia, obec na základe
oznámenia uvedených skutočností riaditeľom školy podáva podnet na začatie trestného
stíhania zákonných zástupcov pre ohrozovanie mravnej výchovy mládeže v zmysle §211
ods.1 písm. d) Trestného zákona.
Na riadne plnenie povinnej školskej dochádzky je viazané vyplácanie prídavku na
dieťa. V prípade, že dieťa vynechá viac ako 100 vyučovacích hodín v mesiaci, je vyplácanie
rodinných prídavkov na dieťa pozastavené. V prípade, že dieťa vynechá viac ako 60
vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, obec smie uložiť zákonnému zástupcovi
pokutu do výšky 331,50 EUR.

