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Úvod
V současné době je trh práce pružnější, než tomu bylo dříve. Často ani zaměstnanci neočekávají, že budou pracovat pro jednoho zaměstnavatele
po celý svůj pracovní život. Pracovní mobilita v EU se zvyšuje, a čím dál více absolventek a absolventů je připraveno hledat práci v zahraničí.
Ovšem mladí lidé, kteří zanechají vzdělávání předčasně, jsou vystaveni riziku, že budou čelit vážným problémům na trhu práce. Vyšší střední
vzdělání je pro občany EU obecně považováno za minimální doporučovanou úroveň dosaženého vzdělání.
Dobrý vzdělávací program obsahuje také účinné metody, jak žákyně a žáky poznat před jejich nástupem na střední školu nebo krátce po něm.
Dobrý vzdělávací program umí jasně definovat požadavky na odborné znalosti a sociální dovednosti, které žákyně a žáci mají získat během studia,
ale i zohlednit jejich osobnostní předpoklady, silná a slabá místa, zájmy a cíle. Dobrý vzdělávací program umí žákyně a žáky vtáhnout do procesu
vzdělávání a učinit je zodpovědnými za své výsledky.
Zlínský kraj ve spolupráci se zapojenými středními školami na svém území vytvořil nástroj nazvaný Quo Vadis?, který umožní školám analyzovat
předchozí studijní výsledky žákyně či žáka, monitorovat jejich pokrok a predikovat jejich budoucí úspěšnost. Díky tomu mohou školy pro své
žákyně a žáky nastavit reálný vzdělávací cíl a motivovat je k dosažení tohoto cíle. Žáka nebo žákyni, kteří jsou ohroženi neúspěchem, tak může
škola včas identifikovat a přes vhodně zvolené intervence dovést až k úspěšnému ukončení studia.
Quo Vadis? je výsledkem spolupráce Zlínského kraje s Learning Plus UK ve Velké Británii, Galway and Roscommon Education and Training Board
v Irsku, Sataedu ve Finsku a Xabec ve Španělsku. Tyto instituce spolupracují v projektu Erasmus+ „The School Improvement Partnership“, který
se zaměřuje na podporu škol v boji proti předčasnému ukončování školní docházky, na posilování profilu učitelské profese a zvyšování kvalifikace
učitelů ve využívání dat ke zlepšení výsledků svých žákyň a žáků.
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1 Účel nástroje Quo Vadis?
Předčasné opouštění školní docházky v počátečním odborném vzdělávání je závažný problém v naprosté většině zemí EU. Dopady předčasného
odchodu ze školy jsou dobře známé: mladí lidé s nízkým vzděláním jsou více ohroženi nezaměstnaností nebo pracují na špatně placených místech
a kariérní postup je nepravděpodobný.
Zlínský kraj je součástí mezinárodního partnerství vedeného britskou neziskovou organizací ve vzdělávání Learning Plus UK (LPUK). Partnerství si
v projektu The School Improvement klade za cíl snížení počtu žákyň a žáků, kteří odcházejí předčasně ze vzdělávání z důvodu špatného výběru
oboru studia.
LPUK spolupracuje se školami, které poskytují tzv. Sixth Form stupeň vzdělání1. Analyzuje pro tyto školy data o prospěchu žákyň a žáků a pomáhá
tak školám nastavit pro každého jednotlivce individuální vzdělávací cíl. Vychází se z předpokladu, že když je cíl dobře nastaven, snižuje se riziko
předčasného ukončení vzdělávání. K tomu účelu v LPUK vyvinuli nástroj Grade Predictor. Nástroj je majetkem LPUK, funguje online na
dedikovaném serveru ve Velké Británii a školy jej využívají na základě unikátních přístupových údajů vygenerovaných LPUK.
Zlínský kraj vyvíjí podobný nástroj pro využití v systému školství v kraji. K tomu přizval celkem 7 středních škol, které se podílely na tvorbě a
testování nástroje:
Střední průmyslová škola Otrokovice
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. Radhoštěm
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
Střední odborné učiliště Uherský Brod
1

Povinná školní docházka končí pro žákyně a žáky v Anglii ve věku 16 let, nicméně vzdělávání je povinné do 18 let. Sixth Form je tedy dvouleté období, kdy žáci a žákyně musejí buď:

pokračovat ve všeobecném vzdělávání vedoucímu ke zkoušce A-level qualification, která je opravňuje k dalšímu studiu na univerzitách (obdoba české maturity na gymnáziu)

nebo dosáhnout odborné kvalifikace Level 3 – kvalifikace k výkonu určitého povolání (u nás maturita na odborné škole)

nebo dosáhnout výučního listu
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Střední odborná škola Luhačovice
Střední zdravotnická škola Kroměříž
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Základní smysl a cíl použití ve školách Zlínského kraje
Zachycení žáka/žákyně s významným rizikem neúspěchu a pomocí podpůrných opatření je dovést k úspěšnému ukončení studia
Dlouhodobě špatný prospěch je jedním ze zásadních rizikových faktorů vedoucích k předčasnému odchodu ze školy. Příčiny špatného prospěchu
mohou být různé; počínaje schopnostmi daného žáka či žákyně učivo zvládnout, rodinným zázemím, kde rodiče nejsou schopni pomoci s učením
nebo žáka/žákyni ve školní docházce nepodporují, protože sami mají nízké vzdělání a malé vzdělanostní ambice. Nevhodný styl učení nebo osobní
problémy mohou být také příčinami špatného prospěchu, stejně jako závislosti, výchovné problémy, neschopnost systematické práce či specifické
poruchy učení. Pokud se špatný prospěch neřeší, vede ke stále častějším absencím a nakonec často k odchodu ze školy na vlastní žádost žáka či
žákyně ještě před tím, než by byli ze školy vyloučeni. Dalšími příčinami špatného prospěchu bývá chybně zvolený obor nebo úroveň vzdělání, kdy
často z nedostatku informací žákyně či žák přecení své schopnosti. Pokud tohoto žáka nebo žákyni zachytíme včas, je možno pátrat po příčinách
školního neúspěchu a adekvátně zasáhnout.
Zachycení žáka/žákyně s výbornými studijními předpoklady a motivovat je k dosažení vyšších cílů případně odhalit skryté nadání
Máte ve třídě žákyni nebo žáka s výborným prospěchem, je zvídavější a kreativnější než spolužáci, upřednostňuje komplexnější a náročnější
úkoly, raději pracuje nezávisle, samostatně, svým vlastním tempem a způsobem? Jsou bezproblémoví a také predikce ukazují, že v oblasti
prospěchu nejsou žádná rizika. Přesto se i s tímto žákem či žákyní dá pracovat - jsou-li na učebním oboru, je možné doporučit přestup na maturitní
obor či absolvování nástavbového studia po získání výučního listu. I mezi těmito žáky se však mohou objevit jedinci, kteří mají kázeňské problémy,
vyrušují ve výuce, zpochybňují autoritu učitele, absentují a riziko předčasného odchodu ze školy je vysoké i přes výborný prospěch. Zde se může
jednat o nadaného žáka či žákyni, pro něž je běžná výuka nezáživná, nudná a neuspokojuje jejich vzdělávací potřeby. U žákyň a žáků na gymnáziích
je zase výstup nástroje Quo Vadis? vhodným podkladem pro zhodnocení šancí na úspěch v dalším studiu na prestižních univerzitách, protože
odhalí možná rizika v profilových předmětech a také nastaví vzdělávací cíl, tedy žádoucí výslednou známku, ke které je potřeba směřovat, pokud
chce žák či žákyně své šance na přijetí ke studiu zvýšit.
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2 Jak nástroj Quo Vadis? funguje?
Predikce generované nástrojem Quo Vadis? jsou založeny na agregovaných údajích o výsledcích žákyň a žáků zapojených škol. Vstupní data
v současné době tvoří:
- obor
- předmět
- známka v prvním pololetí prvního ročníku
- známka v prvním pololetí posledního ročníku
za celkem 265 jednotlivých žákyň a žáků. Zapojené školy si pro své testování rovněž nastavily konkrétní předměty, u kterých si budou zobrazovat
predikce. Volba předmětů pro predikci odráží skladbu předmětů, ze kterých žákyně a žáci skládají na dané škole závěrečné zkoušky či maturitu.
Těmito předměty jsou:
Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Automobily, Elektrická měření, Elektronika, Gastronomické technologie, Chemie/Chemická technologie,
Chemická laboratorní cvičení/Analytická chemie, Chemické procesy, Informační technologie, Informatika, Klub reklamy a managementu,
Krajinářství, Literární výchova, Obsluha a prodej, Odborná chemie, Odborné kreslení, Odborný výcvik, Opravárenství a diagnostika, Podniková a
aplikovaná ekonomika, Potraviny a výživa, Psychologie a komunikace, Sadovnictví, Sociální péče, Stolničení, Strojnictví, Suroviny, Technická
dokumentace, Technologie, Technologie montáží, Technologie přípravy pokrmů, Technologie obsluhy, Technologie oprav, Teorie ošetřovatelství,
Učební praxe, Účetnictví, Vodoinstalace, Vytápění, Základy elektrotechniky, Zbožíznalství, Zemědělské stroje a zařízení.
Predikce jsou v současné chvíli generovány nepřesně, a to právě z důvodu malého objemu vstupních dat. Pokud má vaše škola zájem o využívání
nástroje Quo Vadis?, je nejdříve nutné dodat vstupní data v požadované skladbě.
Nástroj data neukládá, ale přes funkcionalitu „stáhnout predikci“ je možné přenést jednotlivou predikci do excelového souboru, a ten pak uložit
v PC.
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3 Nástroj Quo Vadis? krok za krokem
Pro spuštění nástroje Quo Vadis? otevřete webovou stránku: www.learningplus-data.co.uk/GP_Erasmus/updates/zlinsky_kraj/
Zobrazí se Vám úvodní informace v angličtině i češtině:
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Po přečtení základních informací k nástroji pokračujte stisknutím tlačítka <Začít>, poté se Vám zobrazí pracovní stránka nástroje Quo Vadis?.
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Pro vkládání dat je potřeba se přihlásit (pokud byste chtěli vkládat data rovnou, nástroj Vás hlášením „Login required for this subject“ upozorní,
že je potřeba se nejdříve přihlásit).
V pravém horním rohu tedy klikněte na <Přihlásit>, poté budete vyzváni k vložení 7místného PINu pro přístup k chráněnému obsahu. Vložte PIN,
klikněte na potvrzovací zelené tlačítko „Přihlásit“ a zobrazí se Vám Podmínky používání nástroje. V případě potvrzení Vašeho souhlasu tlačítkem
<Souhlasím> Vám bude umožněno vkládat data.
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Nyní můžete začít s nástrojem pracovat. Nejprve vepište do pole „Předchozí výsledky“ průměrnou známku z celého pololetního vysvědčení z 1.
pololetí 2. ročníku u žákyně/žáka učebního oboru, u žákyně/žáka maturitního oboru vložte průměrnou známku z 1. pololetí 3. ročníku. Průměrnou
známku ze všech předmětů můžete zadávat i na více desetinných míst, jen místo desetinné čárky použijte desetinnou tečku (jak bylo zmíněno
dříve, nástroj je majetkem LPUK, funguje online na dedikovaném serveru ve Velké Británii).
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Pro přidání dalších předmětů stiskněte zelené tlačítko <+Přidat předmět> a výše uvedený postup opakujte: z rolovacího menu <Vyberte
kvalifikaci/obor> vyberte „Učební obor“ nebo „Maturitní obor“, ve vedlejším rolovacím menu <Vyberte předmět> zvolíte konkrétní předmět.
Hodnoty percentilů se postupně propočítají pro další vybírané předměty.
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Jakmile máte všechny předměty navedeny, je možno si do excelového souboru stáhnout a uložit výslednou predikci pro daného žáka/žákyni.
Nastavení webové stránky nástroje Quo Vadis? neumožňuje přímo do ní ukládat údaje a později se k nim vracet. Po kliknutí na zelené tlačítko
<Stáhnout predikci> je možno vložit jméno studenta/studentky, ke kterému budou po potvrzení tlačítka <Vložit> na listě v excelovém souboru
nahrány jeho/její předpokládané budoucí studijní výsledky.
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Poté Vám Windows nabídne možnost soubor s názvem „Odhadovane vysledky.xls“ přímo Otevřít či Uložit (ukládat si soubor můžete
samozřejmě i s jeho případným přejmenováním podle jména studenta/studentky, tříd, oborů studia, apod.).
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Po otevření uloženého excelového souboru se Vám na listě zobrazí jméno studenta, počet předmětů učebního/maturitního oboru, které jste
zadali, datum vyhotovení predikce a tabulka predikcí, tedy předpokládaných budoucích studijních výsledků žákyně/žáka v jednotlivých vybraných
předmětech.
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4 Výstupy nástroje a jejich interpretace
Nástroj predikuje výsledky jednotlivého žáka či žákyně na základě zpracování vstupních dat. Na konci této analýzy je pak číselný výstup, který je
potřeba interpretovat. Predikce je totiž jen jedním ukazatelem, a abychom jej přečetli správně, musíme do hry zapojit lidský faktor. Samotná
predikce totiž nebere v úvahu motivaci žáka či žákyně, jejich momentální osobní situaci, jejich další vlohy nebo představy o budoucnosti.
Jak tedy můžeme predikci využít ve prospěch našich žáků a žákyň? Obecně se musíme zaměřit na percentily. Predikce kolem 50. percentilu
ukazuje nejpravděpodobnější výsledek žáka či žákyně v daném předmětu. Naopak 90. percentil ukazuje nejlepší možnou známku, kterou žák či
žákyně může dostat.
Nastavení vzdělávacího cíle
Lze využít v případech, kdy je potřeba zainteresovat žáka či žákyni na vlastních studijních výsledcích a motivovat je k dosažení lepších výsledků.
Vychází jim kolem 50. percentilu známka 3, ale kolem 70. percentilu je to už 2? Znamená to, že pokud daného žáka či žákyni namotivujeme,
případně zavedeme ve spolupráci s nimi opatření (doučování?), je velmi pravděpodobné, že se mohou zlepšit. Pro nadané, kteří plánují studium
na univerzitě - oscilují jim výsledky mezi známkami 1 a 2 a v 90. percentilu je jasná 1? Toto lze podat tak, že pokud se žák či žákyně vlastní pílí
nebo s naší pomocí dostane s výsledkem na 90. percentil, zvýší se pravděpodobnost jejich přijetí na vysněnou univerzitu.
Zjištění předpokladů k dalšímu studiu/povolání
Sledujeme predikce žáka či žákyně kolem 50. - 60. percentilu v jednotlivých předmětech. Tam, kde vychází výborný výsledek již kolem těchto
percentilů, se dá předpokládat, že žák či žákyně jsou pro tyto předměty nadáni, zaměření předmětu může být oblast jejich zájmu atd. Zde je
obzvlášť nutné interpretovat predikce ve spolupráci s daným žákem či žákyní.
Odhalení rizika neúspěchu
Žák či žákyně jsou ohroženi neúspěchem, když jim kolem 50. percentilu vychází špatná známka (4/5...), protože 50. percentil se bere jako ten
nejpravděpodobnější budoucí výsledek. Zde je nutno zavést ve spolupráci s třídním učitelem a výchovným poradcem příslušná opatření (viz
kapitola 5).
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5 Intervence
A) Primárně preventivní aktivity - prevence špatné volby oboru nebo úrovně studia
V rámci školy jsou to všechny konkrétní činnosti, které jsou realizovány v systému školy bez evidentního podezření na existenci problémů. Mohou
být realizovány jak u konkrétního žáka či žákyně, tak v třídní skupině. Cílem je zejména seznámení žáků a žákyň s prostředím školy buď ještě před
jejich nástupem ke studiu, nebo krátce po nástupu do 1. ročníku, kdy těmito aktivitami podporujeme úspěšnou adaptaci.











den otevřených dveří – informace o škole, organizaci školy, o jednotlivých oborech;
přijímací pohovor – seznámit žáky a žákyně se zvláštnostmi studia vybraného oboru a s náplní jednotlivých předmětů. Upozornit na
nejčastější problémy, se kterými se žáci 1. ročníků setkávají, podat informace o škole. Zjistit motivaci žáka/žákyně ke studiu. Individuální
setkání výchovného poradce s rodiči a budoucími žáky/žákyněmi školy v rámci přijímacího řízení. Nabídka možnosti bezplatné konzultace
s učiteli v případě, že žákovi budou chybět některé znalosti ze základní školy.
přípravné kurzy pro žáky a žákyně 8. a 9. ročníků – kurz, který je zaměřen na stěžejní vyučovací předmět daného oboru;
příprava na přijímací zkoušky v prostředí střední školy (testy nanečisto, prodloužení zkouškového období);
studijní soustředění před přijímacími zkouškami;
spolupráce se základními školami – především s výchovnými/kariérovými poradci, aby informovali žáky a žákyně o pestré škále oborů,
které střední odborné školy nabízejí a seznámili je s jejich specifiky;
u žáka/žákyně přestupujících z jiné střední školy ověřit důvody odchodu z původní školy – pečlivě prozkoumat důvod předčasného
odchodu informacemi z bývalé školy, od žáka a od rodičů (často jsou protichůdné nebo se liší). Zde je důležitá podpora motivace žáka či
žákyně, zjištění jejich znalostí, nabídka konzultací;
startovací programy pro žáky a žákyně 1. ročníků (adaptační pobyt, adaptační kurz) – náplní těchto programů bývají přednášky, semináře,
tvorba pozitivního klimatu v nově vznikajícím kolektivu, samostatná i týmová práce;
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projekt „Den třídy“ - v tento den je třída dohromady společně s třídním učitelem a formou předem připravených aktivit se žáci seznamují
a vymezují si pravidla, která jim připadají důležitá, a která by chtěli v rámci své třídy dodržovat. Žáci se snaží definovat, jak by měla vypadat
třída, kterou by rádi navštěvovali. Využitelná je forma „Stromu třídy“ - velkoformátové kresby stromu, do které se nalepí přání žáků, jak
by se ve třídě všichni měli chovat. Tento strom je poté zarámován a visí do konce studia v učebně. Jsou to vzájemně odsouhlasená pravidla
chování jak při výuce, tak i v používání internetové sítě;
eLearnig – vlastní portál školy, který je neustále obohacován. Žáci a žákyně zde najdou studijní materiály, dokumenty, texty, snímky,
rejstřík pojmů, ankety, chaty, blogy. Dále výklad látky, prezentace, videa z hodin a soustava domácích úkolů;
motivační systém hodnocení – systém hodnocení, kde mohou rodiče i žáci vidět pokroky v jednotlivých předmětech;
peer programy ve školách – primární prevence rizikových forem chování včetně užívání návykových látek, řešení konfliktů, boj proti
šikaně, partnerské vztahy, prevence HIV. Program realizují starší žáci a žákyně (většinou žáci čtvrtých ročníků) nebo skupina peer
aktivistů. Předstupují před své mladší spolužáky ve škole, předávají jim své zkušenosti, vedou s nimi dialog;

B) Sekundárně preventivní aktivity - pro řešení prospěchu, výchovných problémů, vztahů ve třídě a školní atmosféry
Sekundárně preventivní aktivity napomáhají vyhledat potenciálně problémové žáky/žákyně nebo skupiny žáků s cílem včasného řešení problémů
v jejich zárodku.
Přehled možných sekundárně preventivních opatření zaměřených na snižování míry předčasných odchodů ze středních škol:
 individuální včasné vyhledávání ohrožených žáků a žákyň – např. plošnou formou dotazníků vytvořeného pro žáky 1. ročníků a dotazníků
pro zákonné zástupce žáků, zde lze doporučit metodu Safe Arrival;
 studium pedagogické dokumentace - hodnocení žáka či žákyně ze základní školy, vysvědčení, přihláška ke studiu, rizikové chování,
specifické poruchy učení nebo chování, doporučení z PPP, SPC aj.;
 pomoc při adaptaci nových žáků a žákyň v 1. ročnících – včasně zachytit ty ohrožené předčasným odchodem;
 umožnění komunikace – možnost napsat učiteli e-mail, zavolat mu na mobilní telefon;
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práce se třídou - pravidelné mapování vztahů a klimatu ve třídě, zjišťování sociálních rolí a postojů žáků ve třídě, skupinové konzultace,
diagnostika třídy, sociometrie;
individuální vzdělávací plán nebo asistent pedagoga (pro žáky se SVP) – zmírnit vliv postižení a podpořit postupnou kompenzaci dané
poruchy, napomoci její nápravě a tím usnadnit žákům přístup ke vzdělávání;
kontrola prospěchu a docházky pomocí on-line systému – žáci a rodiče zde získají přehled o výsledcích vzdělávání, absencích žáků v
hodinách, hodnocení, probíraném učivu i o zadaných úkolech s datem odevzdání;
úzká spolupráce mezi pedagogickými pracovníky při předávání informací o žácích, jež jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání
a společné hledání řešení;
zapojení žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí do akcí školy – vybírat akce tak, aby se mohli zapojit i žáci ze sociálně slabších rodin
(podpůrné programy či projekty pro financování aktivit, zahraničních zájezdů nebo lyžařských kurzů pro tyto mladé lidi);
kulatý stůl – osobní setkání zástupců Policie ČR, městské policie, Úřadu práce ČR, neziskových organizací působících v regionu, OSPOD,
probační a mediační služby a zástupců školního poradenského pracoviště, příp. dalších na půdě školy. Cílem je předání si informací o
aktuální situaci mladistvých z různých úhlů pohledu, vyhledávání jedinců, kteří by mohli být v ohrožení, vyhodnocení jejich potřeb a návrh
individualizované podpory;
podpora nadaných žákyň a žáků přes rozšíření, obohacení nebo zrychlení výuky, zde doporučujeme příručku Identifikace a vzdělávání
nadaných a talentovaných dětí (ke stažení ze stránek projektu KPPP Zlín Talented Children)

C) Terciárně preventivní aktivity - individuální pomoc ohroženým žákům/žákyním
Terciární prevence již působí na žáky a žákyně s definovanými problémy s cílem jejich minimalizace. Zaměřuje se nejen na samotné odstranění
problému, nýbrž také na podporu osobnosti žáků, budování přijetí ze strany učitelů a rodiny.
Přehled možných terciárně preventivních opatření zaměřených na snižování míry předčasných odchodů ze středních škol:
 individuálně věnovaný čas navíc určený ohroženým žákům a žákyním – oceňování, individuální konzultace, práce s absencemi, motivace
k setrvání ve studiu;
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doučování jednotlivců v rámci školy;
nabídka pomoci při řešení náročných životních a sociálních situací žáků a žákyň (nedostatečné finanční prostředky ke splnění vzdělávacího
programu) – nabídka spolupráce s dalšími příslušnými orgány, např. Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), Odbor sociálních věcí,
Policie ČR, Probační a mediační služba, předání kontaktů na další vhodné odborníky;
uzavření smlouvy o plnění školních povinností – písemná smlouva mezi školou, žákem a rodiči, kde jsou shrnuta pravidla pro další plnění
školní docházky (bezplatné konzultace, zkoušení, domácí příprava, doučování apod.). Smlouva předpokládá úzkou spolupráci mezi
pedagogickými pracovníky při předávání informací o žácích, jež jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání a společné hledání
řešení. Třídní učitel/ka svolá výchovnou komisi ve složení výchovný poradce, třídní učitel/ka, školní metodik prevence, vedení školy,
učitel/ka odborného výcviku, případně školní psycholog, školní speciální pedagog. Ze strany žáka se jednání účastní žák/žákyně a jejich
zákonný zástupce. Společně pak navrhují opatření k nápravě a zavazují se řídit a dodržovat závěry z jednání. Je-li důvodem jednání školní
neúspěšnost, je možné přistoupit k doporučení pokračovat ve studiu se změnou oboru, vypracování dodatečného individuálního
vzdělávacího plánu a další. Všechna opatření lze uplatnit a fungují v případě spolupráce žáka a rodiny. Všechny strany musí se smlouvou
souhlasit;
zvýšený osobní kontakt s rodiči – včasné upozornění na absence žáka či žákyně, vyžadování dodržování školního řádu, vtahování rodičů
do dění ve škole, rozvoj vzájemné komunikace a důvěry, předání kontaktů na další odborná pracoviště;
velice důležitou fází je kontrola výsledků, hodnocení jednotlivých aktivit a plnění cílů prevence předčasných odchodů ze vzdělávání vždy
na konci klasifikačního období. Zajišťuje se další výchovné působení na žáka v dalším období;
přípravný kurz k maturitní zkoušce – vytipovaným žákům jsou umožněny individuální konzultace a je jim sestaven speciální program pro
úspěšné zvládnutí všech částí maturitní zkoušky;

Základem úspěchu je nesporně ochota žáka a celé jeho rodiny se na řešení problému aktivně podílet. Rozsáhlá prevence je práce velmi náročná,
na níž participují všichni pedagogové školy, výchovný/kariérový poradce, školní psycholog nebo školní speciální pedagog (pokud je přítomen) a
vedení školy. Příklady dobrých praxí ukazují, že je tato činnost účinná a míra předčasných odchodů se těmito aktivitami výrazně snižuje.
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D) Dobré školní klima - zásadní nástroj prevence











dobré vztahy se spolužáky - učitel by měl zařazovat úlohy, které vyžadují od žáků vzájemnou, avšak legální spolupráci. Vést žáky k tomu,
aby se nebáli říci si o radu či pomoc a aby si pomáhali vzájemně. Žáky přesvědčit o tom, že prosba o radu či pomoc není projevem slabosti
či neschopnosti, ale odvahy: dotyčný se snaží vyjasnit si věci, dozvědět se něco nového, naučit se něčemu, aby už příště nepotřeboval
pomoc a zvládl situaci sám. Vhodné jsou např. kooperativní hry a činnosti;
spolupráce se spolužáky - zařazovat cíleně skupinovou práci, ale potlačit prvky soutěžení. Promyšleně obměňovat složení skupin tak, aby
úlohy neřešili stále titíž, ale žáci si museli rozdělit práci. Ve vhodných případech uplatnit pravidlo, že za skupinu bude referovat náhodně
vybraný člen, nikoli ten nejlepší, aby se museli připravit všichni. Uplatňovat diskuzní metody, vést žáky k argumentování. Chválit snahu
pomoci slabším. Vždyť i ten nejlepší žák, má-li vysvětlit problém někomu, kdo uvažuje chybně či odlišně, se vlastně učí vysvětlovat učivo
různými způsoby a tím vniká hlouběji do problému;
vnímaná opora od učitele - častým problémem je učitelova malá citlivost na problémy, s níž jeho žáci zápasí. Učitel spíše „probírá učivo“
a příliš se nestará o to, nakolik mu žáci rozumějí. Žáci se někdy bojí přiznat své obtíže, aby nebyli terčem učitelových ironických komentářů.
Učitelův postoj je někdy zjednodušující: příčiny neúspěchů jsou převážně v žácích samých, tj. v „nekvalitním materiálu“, který dostal, nikoli
ve způsobu vyučování. Proto je vhodné změnit postupy a získat důvěru žáků. Zajímat se o problémy žáků a citlivě jim pomáhat;
komunikace s učitelem – velmi pozitivně je vnímána možnost napsat učiteli e-mail;
rovný přístup učitele k žákům - žáci mají mnohdy pocit, že učitel „neměří všem stejně“, že má své oblíbence; že jsou ve třídě i žáci, které
nemá rád, a konečně žáci, kterých si vůbec nevšímá. Zdrojem obtíží bývá učitelské „nálepkování“ žáků, jejich trvalé „zaškatulkování“. I
když se žák snaží o určité zlepšení, takový učitel má už dopředu „hotový názor“, který nechce měnit. Změna nepříznivého stavu je možná,
pokud si učitel tento rizikový postoj přizná a začne s žáky jednat bez předpojatosti. Pochválí žákovu snahu se zlepšit, zapojuje do debaty i
ty, které dříve ignoroval. Je trpělivější, povzbuzuje žáky k hledání správné odpovědi;
dění o přestávkách – většinou se žáci na přestávky těší. Vydechnou si, popovídají, změní téma hovoru. Pokud však v rámci dané třídy
dominuje obava z toho, co se zase bude dít během přestávky, znamená to, že se děje něco nezdravého. Buď jde jen o rámus, který
introvertně založeným žákům nevyhovuje, anebo se o přestávkách odehrává cosi rizikového. Učitel by měl taktně zjistit důvody žákovských
obav;
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možnost diskutovat během výuky - direktivní přístup učitele, zastrašování třídy skýtá jistotu, že se žáky nebudou kázeňské problémy. Žáci
však zaujímají negativní postoj nejen k danému vyučujícímu, nýbrž i k jeho předmětu a k učivu, které po nich vyžaduje. Učitel by měl
změnit taktiku a postupně získávat ztracenou důvěru žáků. Jen tak se může dozvědět, co si žáci skutečně myslí o probíraném učivu. Teprve
z žákovských dotazů a z diskuze se žáky i mezi žáky samými může zjistit míru jejich porozumění učivu;
žákovský poradní tým ředitele školy - zapojit žáky školy jako zainteresovanou stranu do navrhování inovací procesů kurikula, do utváření
školních norem a pravidel. Vždy dva zástupci z každé třídy se jednou měsíčně pravidelně scházejí na poradách s ředitelem školy, kde
nastolují problematická místa v životě školy ke společnému hledání řešení.
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6 Kde hledat radu a pomoc - instituce, materiály, argumenty
Název instituce
Typ instituce
Asociace výchovných poradců
Profesní sdružení
Sdružuje poradenské pracovníky působící v různých
typech vzdělávacích a poradenských institucí. Jedná se
především o výchovné poradce základních, středních a
vyšších odborných škol, dále poradce působící na
vysokých školách, na úřadech práce a v dalších
vzdělávacích a poradenských institucích, poskytující
výchovné, studijní a profesní poradenství klientům bez
rozdílu věku.
www.asociacevp.cz
Centrum kariérového poradenství ve Zlíně
Centrum zřízené Zlínským
Centrum od září 2018 poskytuje ucelený systém krajem
podpůrných aktivit všem pedagogickým pracovníkům
(zejména školním kariérovým poradcům/poradkyním)
základních a středních škol ve Zlínském kraji. Naším cílem
je systematicky rozvíjet jejich kompetence v oblasti
kariérového poradenství.
https://pruvodcekarierou.zkola.cz/

Typ poskytované služby
Podpora, vzdělávání, akce a semináře,
legislativa, poradna.

Zajišťuje a organizuje akreditované
vzdělávání pedagogických pracovníků
v oblasti kariérového poradenství,
další vzdělávací a diskuzní platformy,
tvoří metodiku kariérového
poradenství, poskytuje konzultace a
podporu kariérovým poradcům, je
obsahový garant portálu Průvodce
kariérou.
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Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu
Poradenské centrum při
povolání při Úřadu práce
úřadech práce
V rámci individuálního poradenství poskytuje IPS
kariérové poradenství - poradenství k uplatnění v
zaměstnání při využití možností a schopností uchazeče,
doplněný doporučením dalšího postupu, pomoc si
zpracování životopisu, motivačního dopisu, dále
poradenství ke studiu - informace o všech stupních
vzdělání, konzultace, testy. Organizuje a účastní se
přehlídek škol v kraji, besed se žáky a studenty.

www.uradprace.cz/web/cz/poradenske-cinnosti-ips
Národní pedagogický institut ČR
Institut
V rámci projektu P-KAP poskytuje metodickou podporu
nejvýznamnějším aktérům na úrovni kraje, včetně
jednotlivých škol. Rozvoj kariérového poradenství včetně
prevence předčasných odchodů ze vzdělávání je takzvaná
povinná intervence projektu P-KAP. Cílem rozvoje
kariérového poradenství projektu P-KAP je podpořit
samostatnou roli kariérového poradce na škole a pomoci
zajistit adekvátní prostory pro poskytování služeb i
odpovídající technické zajištění.

Poskytuje aktuální informace o síti
středních, vyšších odborných a
vysokých škol ČR a studijních a
učebních oborech, podmínkách a
průběhu přijímacího řízení,
charakteristice a nárocích jednotlivých
profesí, možnostech uplatnění
absolventů všech stupňů vzdělání
v praxi, situaci na trhu práce v regionu
i v celé ČR. Pomáhá při výběru
vhodného studijního nebo učebního
oboru, při vyhledávání školy ke
zvolenému oboru, při změně studia,
při přestupu na jinou školu.
Inspiromat - příklady z praxe krajů a
škol jako inspirace pro akční plánování
v oblasti kariérového poradenství vč.
prevence předčasných odchodů ze
vzdělávání.

http://www.nuv.cz/p-kap/rozvoj-karieroveho-poradenstvi
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Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních
škol

Publikace, 2015

http://www.nuv.cz/t/prevence-a-intervencepredcasnych-odchodu-ze-strednich-skol

Publikace, 2020

http://www.nuv.cz/uploads/P_KAP/ke_staze
ni/Predcasne_odchody.pdf

Článek, 2019

https://a2larm.cz/2019/05/v-cesku-rostefakticka-negramotnost-a-politicka-ignorancetrva/

Článek, 2015

https://www.phil.muni.cz/journals/index.php
/studia-paedagogica/article/view/734

Článek a video

https://www.schooleducationgateway.eu/cz/
pub/resources/toolkitsforschools/general/un
derstanding_esl.htm

Článek

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prvnikteri-skonci-bez-prace-kvuli-koronaviru-101579

Jana Trhlíková
Předčasné odchody ze vzdělávání ve vztahu k oblastem
intervence krajského akčního plánování (KAP)
Eva Růtová a garanti oblastí intervence projektu P-KAP
V Česku roste faktická negramotnost. A politická
ignorance trvá
Bohumil Kartous
Mám základní vzdělání. Příčiny a důsledky předčasných
odchodů ze studia a ze vzdělávání
Lenka Hloušková
Jak chápat a řešit předčasné odchody ze vzdělávání na
školní a místní úrovni
School Education Gateway
První, kteří skončí bez práce kvůli koronaviru
Josef Mačí
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Podmínky použití a zabezpečení
Obsah nástroje Quo Vadis? nesmí být využíván nebo šířen ke komerčním účelům. Žádná z částí nástroje nesmí být modifikována ani
reprodukována bez předchozího písemného souhlasu uděleného Learning Plus UK Data Ltd.. Tento písemný souhlas se uděluje pouze
vzdělávacím organizacím, které mají aktuální a platný 7místný PIN kód pro vstup do nástroje.
Zabezpečení
K využívání nástroje je nutné mít 7místný PIN kód; ten přiděluje LPUK kontaktní osobě registrované vzdělávací organizace. Quo Vadis? je umístěn
na dedikovaném, zabezpečeném serveru umístěném ve Velké Británii. Nástroj neukládá vložená data. Web používá cookies ke kontrole přihlášení.
Přihlášením do webu vyjadřujete souhlas s použitím cookies.

Kontakt:
Martina Němcová, Zlínský kraj, e-mail: martina.nemcova@kr-zlinsky.cz , tel.: 577 043 740
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