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ZÁPIS Z VÝCHOVNÉ KOMISE

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

Narozen/a: 27. 3. 2009 Datum: 27. 1. 2023

Účastníci jednání:

Mgr. Jan Kulička, ředitel školy, výchovný poradce
Mgr. Petra Nováková, speciální pedagožka
Mgr. Karel Novotný, sociální pedagog
Mgr. Karolína Nová, školní psycholožka
Mgr. Tereza Pospíšilová, třídní učitelka
Mgr. Pavlína Kučerová, kurátorka pro děti a mládež, OSPOD Rarachov

Specifikace problému:

Lenka má vysokou absenci, během prvního pololetí byla ve škole pouze jeden celý týden. Nyní má
již  15  neomluvených  hodin.  Z  většiny  předmětů  jí  chybí  známky.  Hrozí  jí  také,  že  nebude
klasifikována z důvodu vysoké absence.
Lenka nemá zájem o vzdělávání. Není přihlášena do virtuálních učeben, kde v případě nemoci
najde  podklady  k  výuce.  Zapomíná  pomůcky  a  nedochází  na  doučování,  které  pořádá  škola.
Komunikace  s rodiči  je  komplikovaná,  vzhledem  k vysoké  absenci  vyžadováno  potvrzení  o
prodělání nemoci od lékaře, to však rodiče nedodávají. Z toho důvodu byly nepotvrzené omluvenky
klasifikovány jako neomluvená absence.

Matka ani otec nekontrolují absenci a neplnění úkolů své dcery. Dvakrát byli pozváni na pohovor,
avšak ani jednou bez omluvy nedorazili.



Popis výsledků jednání, dohodnutá opatření:

Rodiče  začnou  dohlížet  na  pravidelnou  docházku  Lenky  do  školy.  V případě  absence  budou
dopředu  kontaktovat  třídního  učitele  s odůvodněním,  v případě  nemoci  či  dlouhodobé  absence
bude  nadále  vyžadováno  mít  omluvení  potvrzeno  lékařem.  Rodiče  budou  taktéž  dohlížet  nad
přípravou jejich dcery do školy a plněním stanovených úkolů. Rodiče se začnou účastnit třídních
schůzek. Pro kontrolu dcery si budou rodiče každý týden volat do školy třídnímu učiteli,  aby se
informovali  o  prospěchu jejich  dcery  a  případném záškoláctví.  Matka  souhlasila,  že  si  domluví
osobní  konzultaci  s jednotlivými  vyučujícími,  se  kterými  bude  konzultovat  povinnosti  nutné  pro
splnění klasifikace Lenky.

Lenka začne pracovat  na zlepšení  své klasifikace,  a to především v předmětech,  kde doposud
nemá žádné známky a má vysokou absenci. Současně se bude zodpovědně připravovat na každou
vyučovací hodinu a plnit si stanovené úkoly. 

V případě, že se situace nezlepší, nebude Lenka klasifikována z daných předmětů. Současně bude
také vyrozuměn OSPOD Rarachov ohledně pokračujícího zanedbávání povinné školní docházky.

S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a svým podpisem se zavazují řídit závěry
tohoto jednání.

Podpisy zúčastněných osob:

Pozice Jméno a příjmení Podpis

žákyně/žák Lenka Malá

zákonný zástupce Tereza Malá

zákonný zástupce Petr Malý

ředitel školy Mgr. Jan Kulička

kurátor/ka pro děti a mládež Mgr. Pavlína Kučerová

třídní učitelka Mgr. Tereza Pospíšilová

sociální pedagog Mgr. Karel Novotný

školní psycholožka Mgr. Karolína Nová

Zapsal/a: Mgr. Karel Novotný
Datum: 27. 1. 2023


