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ZÁZNAM O JEDNÁNÍ S ŽÁKYNÍ/ŽÁKEM A ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM
ŽÁKYNĚ/ŽÁKA

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

Narozen/a: 27. 3. 2009 Datum: 10. 1. 2023

Jednání  s žákyní/žákem  a  jejím/jeho  zákonným  zástupcem  bylo  vedeno  ohledně  rizikového  či
nevhodného chování žákyně/žáka, 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 X
neplnění domácích úkolů šikana
podvodné jednání krádeže
narušování výuky ničení majetku školy
odmítání práce při vyučování ničení majetku jiných osob v rámci školy
nerespektování pokynů učitele X užívání návykových látek ve škole a její blízkosti X
nevhodné chování ke spolužákům poskytování návykových látek ostatním X
nevhodné chování k pracovníkům školy nošení nevhodných předmětů do školy X
pozdní příchody jiné:
záškoláctví jiné:
skryté záškoláctví jiné:
vulgární chování X jiné:

Náprava bude uskutečněna za podpory ze strany školy a zákonných zástupců  (dané oblasti
zaškrtněte/doplňte):

Podpora ze strany zákonných zástupců Podpora ze strany školy
kontrola školních výsledků dítěte  komunikace se žákem X
dohled nad přípravou do školy komunikace s rodiči X
dohled nad docházkou dítěte do školy nácvik potřebných dovedností žáka
dohled nad hygienou respektování individuálních potřeb žáka
zajištění potřebných pomůcek do školy vyhledávání pozitivních výkonů žáka
komunikace se školou X jiné:
jiné: dohled nad nenošením nevhodných 
předmětů do školy

X
jiné:

jiné: jiné:



Specifikace problému:

Žákyně Lenka byla v prosinci 2022 viděna, jak užívá elektronickou cigaretu ve škole. Tu nabízela i
svým spolužákům. Při zásahu třídní učitelky se chovala vulgárně a nechtěla elektronickou cigaretu
odevzdat.  Následně byla snaha kontaktovat  rodiče,  kteří  nezvedali  telefon.  Další  den Lenka do
školy přinesla nikotinové sáčky, které také nabízela spolužákům. Rodiče o tom byli informováni a
tentýž den byli osobně pozváni sociálním pedagogem na pohovor do školy. Mezitím se však situace
ve škole se žvýkacím tabákem opakovala ještě třikrát.
Chování  Lenky  se  během posledních  dnů  razantně  zhoršilo,  k učitelům se  chová  vulgárně,  ke
spolužákům je občas agresivní a celkově působí velmi podrážděně a impulzivně, což je nejspíše
způsobeno abstinenčními příznaky.
Sociální pedagog provedl s Lenkou dva pohovory, při kterých mu sdělila, že se teď čerstvě vídá
s partou starších kamarádů, s kterými tráví téměř každé odpoledne.

Popis výsledků jednání, další postup:

S matkou Lenky jsme se domluvili na tom, že budou pravidelně kontrolovat školní věci jejich dcery a
dohlížet tak na to, aby do školy nenosila tyto návykové látky a jiné nevhodné předměty. Současně si
budou každý týden volat do školy a informovat se o chování jejich dcery. Matka současně přislíbila,
že se budou doma více zajímat o Lenčiny školní výsledky.

Lenka slíbila, že přestane užívat elektronickou cigaretu a nikotinové sáčky, a že se přestane chovat
ve škole nevhodně – být vulgární vůči učitelům a agresivní vůči spolužákům.

Matce byla také nabídnuta spolupráce při zařízení služeb adiktologa, přičemž škola by tento kontakt
zprostředkovala. Matka těchto služeb zatím využít nechce, bere to až jak poslední možnost.

Škola dále nabízí možnost individuálních konzultací se sociálním pedagogem a psychologem.

V případě, že by se nevhodné chování Lenky mělo opakovat a nezlepšilo by se, bude svolána
výchovná komise.

Termín kontrolního setkání:

25. 1. 2023

Podpisy zúčastněných osob:

Pozice Jméno a příjmení Podpis

žákyně/žák Lenka Malá

zákonný zástupce Tereza Malá

sociální pedagog Mgr. Karel Novotný

třídní učitelka Mgr. Tereza Pospíšilová



Datum kontrolního setkání: 25. 1. 2023

Zhodnocení dosavadního vývoje:

Po  jednání  s Lenkou  a  jejími  rodiči  byla  situace  dlouho  dobu  uklidněná.  Nikotinové  sáčky  a
elektronická cigareta  u  Lenky zcela  zmizely.  Závislost  se však projevila  do působení  Lenky ve
škole,  výrazně  se  snížila  její  výkonost  a  pozornost  v hodinách,  Lenka  působila  podrážděně,
nesoustředěně, plnění úkolů v hodině bylo komplikované. 23. 1. byla o přestávce viděna, jak si dává
do pusy nikotinový sáček. Krabičku u sebe neměla, zřejmě aby co nejvíce snížila riziko, že bude
přistižena.  Ihned  byla  odvedena  na  pohovor  ke školní  psycholožce,  která  s ní  její  užívání
návykových látek probrala.

Matka uvedla, že Lenka se doma zlepšila, že u ní nikotinové sáčky našli pouze jednou.

Lenka uvedla, že nikotinové sáčky má od staršího kamaráda, že se občas vidí i před začátkem
vyučování. Chodí do nedalekého učiliště.

Popis výsledků jednání, další postup:

U Lenky máme podezření na závislost  na nikotinu.  Školní psycholožka,  která provedla pohovor
s žákyní, jednoznačně doporučuje kontaktování adiktologa a vyšetření u praktické lékařky.
Rodiče využijí zprostředkování adiktologa a vyšetření u dětské lékařky domluví na co nejdříve.

Lenka bude pravidelně chodit každý týden na sezení se školní psycholožkou.

Termín následujícího kontrolního setkání:

15. 2. 2023

Podpisy zúčastněných osob:

Pozice Jméno a příjmení Podpis

žákyně/žák Lenka Malá

zákonný zástupce Tereza Malá

sociální pedagog Mgr. Karel Novotný

třídní učitelka Mgr. Tereza Pospíšilová

školní psycholožka Mgr. Karolína Nová


