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INDIVIDUÁLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM

 Jméno žákyně/žáka: Lenka Malá Třída: 8. A.

Narozen/a: 27. 3. 2010 Datum: 6. 1. 2023

Následující rizikové či nevhodné chování žákyně/žáka narušuje svou závažností proces vzdělávání
nebo výchovy daného žákyně/žáka, případně dalších žáků:

Rizikové či nevhodné chování žákyně/žáka
nenošení pomůcek X agresivní chování
neplnění domácích úkolů X šikana
podvodné jednání krádeže X
narušování výuky X ničení majetku školy
odmítání práce při vyučování X ničení majetku jiných osob v rámci školy
nerespektování pokynů učitele X užívání návykových látek ve škole a její blízkosti
nevhodné chování ke spolužákům poskytování návykových látek ostatním
nevhodné chování k pracovníkům školy nošení nevhodných předmětů do školy
pozdní příchody X jiné
záškoláctví X jiné:
skryté záškoláctví X jiné:
vulgární chování jiné:

Hlubší vymezení problému:

Lenka  se  v prvním  pololetí  školního  roku  2022/2023  velmi  zhoršila.  Přestala  do  školy  nosit
pomůcky,  neplní  si  domácí  úkoly,  při  vyučování  nehodlá  pracovat,  baví  se se spolužáky,  čímž
narušuje chod výuky. Stále častější jsou také pozdní příchody do hodiny, které nikdy adekvátně
neodůvodní. Výrazně roste také absence, během tohoto pololetí má již 120 omluvených hodin a 9
neomluvených hodin. Škola ji nezajímá, nechce do ní chodit.
Lenka má teď nové starší kamarády, se kterými tráví čas v odpoledních hodinách po škole. Přiznala
se ke kouření cigaret.
V prosinci 2022 došlo dokonce ke dvěma drobným krádežím, kterých se Lenka účastnila. Ukradli na
benzínce cigarety.
Problémy s Lenkou i doma, rodiče neví, co s ní. Proběhly už 3 pohovory s rodiči, ale situace se
nezlepšovala.



Jednotlivé strany se domluvily na plnění následujících úkolů a poskytování uvedené podpory
s cílem odstranit výše uvedené projevy rizikového chování:

žákyně/žák
Nebude  chodit  za  školu,  bude  si  připravovat  veškeré  pomůcky  a  domácí  úkoly
stanovené učiteli a bude respektovat jejich pokyny, nebude narušovat chod výuky.

zákonný
zástupce

Rodiče  Lenky  budou  aktivně  dohlížet  na  přípravu  jejich  dcery  do  školy  a  psaní
domácích úkolů. Současně dohlídnou na to, aby se neopakovaly pozdní příchody do
školy.  V případě,  že  dcera  bude za  školou,  nebudou vystavovat  omluvenky  jako
doposud a oznámí tuto skutečnost ve škole. Budou se pravidelně telefonicky nebo
osobně informovat ve škole.

škola
Škola  zajistí  individuální  konzultace  se  školním  sociálním  pedagogem  a
zprostředkuje chození do NZDM Rarachov, kde může žákyně Lenka trávit volný čas.

V případě nezlepšení situace budou uplatněna níže uvedená opatření:

V případě, že se situace nezlepší, bude svolána výchovná komise za účasti kurátorky pro děti a
mládež OSPOD a bude doporučena návštěva SVP.

Termín/y kontrolního 
setkání:

25. 2. 2023

Závěr o plnění Individuálního
výchovného programu bude
proveden dne:

10. 6. 2023



Důležité informace:

Individuální konzultace u sociálního pedagoga Mgr. Karla Novotného v konzultačních hodinách:
 Pondělí 10:00-12:00
 Středa 14:00-15:00

NZDM Rarachov sídlí na adrese Novosadská 37. Otevírací doba po-pá v čase 12:00-17:00.
Tel.: +420 777 888 999

S uvedenými  skutečnostmi  jednotlivé  strany  souhlasí  a  svým  podpisem  se  zavazují  řídit
stanoveným programem.

Podpisy zúčastněných osob:

Pozice Jméno a příjmení Podpis

žákyně/žák Lenka Malá

zákonný zástupce Petr Malý, Tereza Malá

ředitel, výchovný poradce Mgr. Jan Kulička

sociální pedagog Mgr. Karel Novotný

třídní učitelka Mgr. Tereza Pospíšilová



PRŮBĚŽNÉ PŘEZKOUMÁNÍ PLNĚNÍ INDIVIDUÁLNÍHO VÝCHOVNÉHO PROGRAMU

Datum kontrolního setkání: 25. 2. 2023

žákyně/žák
Lenka začala docházet do NZDM Rarachov, našla si nové kamarády. Nezájem o
školu a nevhodné chování ve třídě však stále trvá. Lenka již nosí úkoly, pomůcky si
občas zapomene. Došlo k mírné nápravě.

zákonný
zástupce

Rodiče zmiňují zvýšenou pozornost v oblasti přípravy jejich dcery na vyučování, je to
s ní prý komplikované. Snaží se ji domluvit. Pravidelně volají do školy a zajímají se.

škola
Konzultace se sociálním pedagogem proběhla zatím 2x, jednou na popud sociálního
pedagoga a jednou na popud Lenky. Zajímalo jí, jaké to je v NZDM a co má od toho
očekávat.

Podpisy zúčastněných osob:

Pozice Jméno a příjmení Podpis

žákyně/žák Lenka Malá

zákonný zástupce Petr Malý, Tereza Malá

ředitel, výchovný poradce Mgr. Jan Kulička

sociální pedagog Mgr. Karel Novotný

třídní učitelka Mgr. Tereza Pospíšilová



ZÁVĚR O PLNĚNÍ INDIVIDUÁLNÍHO VÝCHOVNÉHO PROGRAMU

Datum závěrečného setkání: 10. 6. 2023

Závěr o plnění Individuálního výchovného programu byl učiněn:

X ve stanoveném termínu
před stanoveným termínem z důvodu ………………………………………………..
po stanoveném termínu z důvodu ………………………………………………..

K odstranění rizikového chování žákyně/žáka došlo:

X ve všech stanovených bodech
pouze částečně, již nedochází k: ………………………………………………..
beze změny

……………………………………………………………………………………..

Navrhovaná opatření:

budou uplatněna
X nebudou uplatněna

Prostor pro závěrečnou specifikaci situace, případně další doplnění:

Lenka udělala velký pokrok především díky navštěvování NZDM v Rarachově. Respektuje učitele,
příprava  na  výuku  je  dostatečná.  Absence  se  v druhém pololetí  výrazně  snížila,  již  neprobíhá
záškoláctví. Rodiče dceru podporují a zajímají se, pravidelně do školy volají, zda je vše v pořádku.
Uplatnit opatření není třeba.

Podpisy zúčastněných osob:

Pozice Jméno a příjmení Podpis

žákyně/žák Lenka Malá

zákonný zástupce Petr Malý, Tereza Malá

ředitel, výchovný poradce Mgr. Jan Kulička

sociální pedagog Mgr. Karel Novotný

třídní učitelka Mgr. Tereza Pospíšilová


