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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. a)  a d)  zákona č.  561/2004 Sb.,  o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,  ve znění pozdějších předpisů
(školský zákon), a to  povinnost zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo
školského  zařízení  a  povinnost  dokládat  důvody  nepřítomnosti  dítěte  a  žáka  ve
vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

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

Velkým problémem od začátku povinné školní docházky je vysoká absence. Ke dni 10. 1.
2023 má omluvenou absenci v řádu 263 hodin. Časté jsou u žákyně 1-2 denní absence. Do
dnešního dne není ani jeden týden odchozen celý. U žákyně evidujeme vysokou omluvenou
absenci, tak i absenci neomluvenou. Škola má podezření na skryté záškoláctví. Spolupráce
se  zákonným  zástupcem  je  na  velmi  špatné  úrovni.  Zákonný  zástupce  se  opakovaně
nedostavuje na jednání se školou.

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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