Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Kostelecká 1750, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Strategie školní neúspěšnosti
(Motto: Vzdělání je to, co zbude, když zapomeneme, co jsme se učili. Karel Čapek)
Hlavní příčiny školní neúspěšnosti
Výčet hlavních příčin
školní nezralost (opožděný vývoj)
nerozpoznané smyslové vady (sluchové, zrakové)
akutní nebo chronický chorobný stav (únava, skleslost, ztráta zájmu)
nízký intelekt
etnická odlišnost (jiné kulturní vzorce)
vliv rodin - zanedbávání, nebo naopak neúměrný tlak, nedostatečně podnětné
prostředí
7. vliv školy - velká neshoda v základních vzorcích žáka a učitele, stres,
negativní motivace, negativní hodnocení chyby v procesu učení,
nerespektování fyziologických zákonitostí učení
8. přecvičované leváctví
9. specifické vývojové poruchy
 poruchy řeči
 poruchy čtení a psaní
 poruchy chování
10. náročné životní situace.
1.
2.
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Uvedené pořadí nesouvisí ani s důležitostí, ani s četností jednotlivých příčin.
Krajním stavem školní neúspěšnosti ve školním věku je propadnutí dítěte.
Propadnutí dítě vážně ohrožuje defektivitou. (Defektivita je stav, ve kterém se
projevuje narušený vztah k sobě a okolí a ve kterém je narušena výkonnost. Mění se
aktivity, motivace, potřeby a hodnotový systém, v jakém se jedinec pohybuje. Může k
ní dojít za stavu, kdy jedinec pociťuje, že byl postižen významnou ztrátou
společenských vztahů. Ve svých důsledcích přestává být defektivita záležitostí
jedince a stává se záležitostí společenskou).
Jak dětem pomáhat k úspěšnému učení
Všechny děti se ve škole učí totéž a ne všechny děti musejí totéž zvládnout.
Důležitým klíčem k učení by měla být motivace.
Motivace dětí
 souvislost učiva se životem, praktická užitečnost učiva
 formy učení, které umožňují vlastní aktivitu
 společná činnost v příznivém emočním klimatu
 starší děti - souvislost předmětu s budoucí profesí

Jak dítěti k učení pomáhat

















zpracovaní pedagogické diagnostiky především za účelem podchycení
příčiny školní neúspěšnosti
vytvořit bezpečné klima
vytvořit podmínky pro pozitivní naladění a zájem dítěte
stanovit přiměřené požadavky
respektovat fyziologické zákonitosti procesu učení
naslouchat dítěti, trpělivě je pozorovat v procesu učení
hledat individuální způsob výkladu a způsob učení pro temperament a
založení dítěte
zachycovat momentální stav (únava)
naučit dítě jak se učit
děti nejsou stejné
oslabenější nervová soustava často znamená větší vnímavost zrakovou,
sluchovou ve schopnosti empatie, vyšší míra vnímavosti snadněji rozptýlí,
unaví, zatíží
učivo není stejné, co je dobré v jednom předmětu, nemusí fungovat v jiném
výměna rolí
kontrola přiměřená, důsledná, ale lidská
každý, kdo dítě učí, by měl mít k němu úctu
v případě výchovných a výukových obtíží poskytnout dětem
podpůrná opatření

Podpůrná opatření – třístupňový model péče
Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských
službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním
podmínkám dítěte, žáka nebo studenta.
Postup školy a zákonných zástupců při identifikaci vzdělávacích nebo
výchovných obtíží žáka








konzultovat obtíže dítěte - s třídním učitelem, vyučujícím, výchovným
poradcem
spolupracovat při přípravě opatření - individualizovaná pomoc učitele,
příprava PLPP
postupovat podle dohodnutých podpůrných opatření ve škole i při domácí
přípravě - práce s žákem podle PLPP - 3měsíce
vyhodnotit účinnost opatření a navrhnout další postup
v případě neúčinnosti předchozích opatření doporučit návštěvu školského
poradenského zařízení
připravit podklady pro vyšetření žáka v PPP nebo SPC
pracovat s žákem podle závěrů a doporučení odborného vyšetření PPP
nebo SPC

Postup v případě vyšetření žáka ve školském poradenském zařízení










zákonný zástupce vyplní formulář na vyšetření v PPP pro Prahu - východ
Mochovská 570, 194 00 Praha 9, odevzdá tř. učiteli, výchovné poradkyni
škola formulář vyplní a předá jej buď zákonnému zástupci dítěte, nebo ho
doručí pracovnici PPP
zákonný zástupce si domluví telefonicky termín vyšetření v PPP, termín
oznámí třídní učitelce (výchovné poradkyni)
ve stanoveném termínu je žák vyšetřen v PPP
zákonný zástupce je seznámen s výsledky vyšetření v PPP
PPP vypracuje písemnou zprávu
zákonný zástupce si zprávu osobně vyzvedne v PPP (zpráva není
zasílána poštou)
PPP zasílá škole Doporučení podpůrných opatření žáka
v případě nároku a zájmu o vzdělávání podle IVP vyplní zákonný
zástupce Žádost o povolení vzdělávání podle IVP a žádost doručí na
ředitelství školy (Vyhláška č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných)

