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ZÁZNAM O JEDNÁNÍ S ŽÁKYNÍ/ŽÁKEM

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

Narozen/a: 27. 3. 2010 Datum: 10. 1. 2023

S žákyní/žákem byl veden pohovor ohledně jejího/jeho rizikového či nevhodného chování, které svou
závažností narušuje proces vzdělávání nebo výchovy daného žákyně/žáka, případně dalších žáků.

Oblasti nápravy:

Žákyně/žák  bude  usilovat  o  nápravu  v  následujících  oblastech  rizikového  či  nevhodného
chování (dané oblasti zaškrtněte/doplňte)

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



Specifikace problému:

Lenka se celý den 9. 1. chovala ve škole velmi podrážděně, ve výuce nepracovala, spíše výuku
narušovala  bavením se  se  spolužáky,  pošťuchováním se  s nimi,  vulgárními  výrazy  směrem ke
spolužákům.  Byla  opakovaně  upozorňována.  V hodině  matematiky  však  situace  vygradovala  a
Lenka byla vulgární i na paní učitelku. Okamžitě byla zavedena do ŠPP na pohovor.

Popis výsledků jednání, další postup:

Lenka uvedla, že ji  to ve škole dneska vůbec nebavilo, že učitelé neumí udělat učivo zajímavé.
Vulgární chování vůči paní učitelce ji zamrzelo, uvědomila si chybu. Spolužáci si dle ní nadávku
zasloužili, protože se prý chovali jako blbci. Dále uvedla, že má teď doma nějaké problémy, hádá se
se sourozenci a mámou.

Po domluvě Lenka slíbila, že se paní učitelce omluví. Bude se chovat už slušně, a pokud bude mít
potřebu se někomu svěřit se svými potížemi, že může kdykoliv přijít. Současně přijde na pohovor za
dva dny, zda je vše v pořádku.

Pokud by se měla tato situace opakovat, budou pozváni do školy rodiče.

Termín kontrolního setkání:

12. 1. 2023

Podpisy zúčastněných osob:

Pozice Jméno a příjmení Podpis

žákyně/žák Lenka Malá

sociální pedagog Mgr. Karel Novotný



Datum kontrolního setkání: 12. 1. 2023

Zhodnocení dosavadního vývoje:

Lenka se podle domluvy paní učitelce upřímně omluvila.
Od  posledního  pohovoru  nedošlo  k žádnému  problému,  Lenka  se  ve  třídě  kontroluje  a  ke
spolužákům se nechová vulgárně. Bavení se se spolužáky omezila, v hodině dává pozor a věnuje
se plnění stanovených úkolů.

Problémy v rodině stále trvají, Lenka cítí oporu v otci. 

Popis výsledků jednání, další postup:

Lenka ví, že se může kdykoliv zastavit a svěřit se se svými problémy. Není třeba dalších opatření.

Termín následujícího kontrolního setkání:

-

Podpisy zúčastněných osob:

Pozice Jméno a příjmení Podpis

žákyně/žák Lenka Malá

sociální pedagog Mgr. Karel Novotný


