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Věc: Žádost o spolupráci ve věci nezl. Petry Hlubočkové, nar. 1. 7. 2009, trvale
bytem Školní 708/28, Rarachov, a jejích zákonných zástupců.

Zákonní zástupci Markéta Hlubočková, nar. 29. 6. 1990, a Petr Hluboček, 6. 4. 1985, neplní
povinnosti ve znění § 22 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (školský
zákon), a to  povinnost na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně
zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka.

Žákyně Petra Hlubočková ve školním roce 2022/2023 navštěvuje 8. třídu.

V letošním školním roce se její chování ve výuce a přístup ke vzdělávání výrazně zhoršily.
Petra si neplní domácí úkoly, ve výuce vyrušuje a neřídí se pokyny učitele, je vulgární na
spolužáky i učitele, má velmi vysokou omluvenou absenci v řádu 263 hodin za první pololetí
šk. roku 2022/2023. Rodiče byli opakovaně zváni do školy, a to písemnou i ústní formou,
s cílem  projednat  aktuální  nevhodné  chování  jejich  dítěte  a  najít  adekvátní  řešení  pro
nastalou situaci. Na jednání se bohužel rodiče nedostavili.

Prosíme tedy o práci s rodinou. 

Prosíme o vyrozumění, jak bylo s naším oznámením/informacemi nakládáno.

Ve spolupráci s třídní učitelkou vypracovalo Školní poradenské pracoviště.

Dne 6. 1. 2023

Mgr. Jan Kulička
Ředitel školy
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