KONTAKT

13 000 000
1 žák z 10 dokončí pouze
ZŠ - to je evropský
průměr. Česko se nachází
pod touto hranicí, spolu se
Slovenskem je ale jedinou
zemí v rámci EU, kde
procenta
předčasných
odchodů narůstají.

patnáctiletých ze zemí
OECD udává, že pro ně
škola není důležitá.

O tolik podle propočtů
přijde rozpočet ČR do
roku 2067 za každého
jednotlivce s ukončeným
pouze základním vzděláním.

Společnost si
dostatečně
neuvědomuje
možné dopady
narůstajících
rozdílů ve
vzdělání.

Info Kariéra, Tylova 33, Plzeň
371 519 140
info@infokariera.cz

Garant
Michal Parlásek
734 311 901
parlasek@infokariera.cz

PREVENCE

DŮVODY PŘEDČASNÝCH ODCHODŮ

PŘEDČASNÝCH

... pohled zaměstnanců úřadů práce:

88 %

nízká vnitřní motivace

ODCHODŮ

61 %

podpora rodiny

40 %

společenskopatologické jevy

ZE VZDĚLÁVÁNÍ

... a pohled žáků:
25% špatné známky
22% finanční potíže
20% dlouhodobá nemoc
19% vztahy s učiteli
19% neporozumění učivu
18% péče o blízkého
16% vztahy se spolužáky
14% vzdálenost školy
10% množství látky
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Web

http://www.infokariera.cz/projektvzdelavani-40-v-plzenskem-kraji

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ
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VE ZKRATCE
DEFINOVÁNÍ
RIZIKOVÝCH FAKTORŮ

Metodika vychází z pilotního ověřování
nástroje Safe Arrival v letech 2013-15 v
několika zemích včetně ČR.
Důvody pro odchod ze školy hledá v každé
jednotlivé škole zvlášť, při práci s bývalými a
současnými žáky.
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Pohled zpět - zjišťování nejčastějších
důvodů, proč žáci školu opustili. Lze využít
informace ze školní matriky, od učitelů
a zejména z rozhovorů s bývalými žáky.
(Metodika nabízí osnovu polostrukturovaného rozhovoru nebo dotazník pro zjištění
skutečných důvodů odchodu.)

ZJIŠTĚNÍ VÝSKYTU
RIZIKOVÝCH FAKTORŮ
U ŽÁKŮ SOUČASNÝCH
PRVNÍCH ROČNÍKŮ

2

Zjišťování výskytu definovaných nejčastějších
rizikových faktorů u žáků současných prvních
ročníků pomocí plošného dotazníku nebo
pomocí individuálních rozhovorů.
(V metodice najdete opět návrh polostrukturovaného rozhovoru s žáky.)

ZPRACOVÁNÍ DAT
A JEJICH VYHODNOCENÍ

3

Výpočet míry rizika u každého žáka.
Způsob zaznamenání výsledků rozhovorů a
způsob výpočtu najdete v metodice.

PREVENCE
= PRIMÁRNÍ PREVENCE

4A

Metodika obsahuje souhrnný přehled
primárně preventivních aktivit, které
můžete ve škole realizovat dle specifik
školy a dle vašeho uvážení.
Činnosti jsou rozděleny na:
a) primárně preventivní aktivity související
s kariérovým vzděláváním a poradenstvím
a
b) primárně preventivní aktivity související
s klimatem školy.

"Opravdový zájem o každého jednotlivého žáka a
otevřená komunikace, spolu s rozvinutým
systémem kariérového poradenství se ukazují jako
nejlepší prevence předčasných odchodů."

INTERVENCE
= SEKUNDÁRNÍ PREVENCE

4B

Účinná a cílená intervence spočívá ve
spolupráci školy s žákem i jeho rodinou.
Uvnitř školy je nutná spolupráce mezi
výchovným poradcem, metodikem
prevence, (školním psychologem), třídním
učitelem a dalšími pedagogy, včetně vedení
školy.
V metodice najdete konkrétní nástroje
k řešení problémů žáků ohrožených
odchodem ze školy.

KOMPENZACE
= TERCIÁRNÍ PREVENCE

4C

Těm, kteří již odešli a nyní nesou důsledky
svého rozhodnutí, můžete pomocí reflexí
celé situace a efektivním kariérovým
poradenstvím.

