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ZÁZNAM O KRIZOVÉ INTERVENCI S ŽÁKYNÍ/ŽÁKEM

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

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

Specifikace problému:

O přestávce Lenka chytla Terezu pod krkem a začala ji  škrtit  a tahat  za vlasy.  Třídní  učitelka
okamžitě přistoupila k děvčatům, Lenka Terezu pustila. Lenka se začala rozčilovat a chtěla Terezu
udeřit. Tereza se od Lenky vzdálila. Ve třídě byl zrovna přítomen i sociální pedagog a Lenku vzal na
chodbu. Lenka však na Terezu ještě křičela velmi vulgární výrazy a oháněla se.
 



Průběh pohovoru:

Už na chodbě Lenka popisovala, co se stalo a proč se dostala do sporu s Terezou. Tereza měla
údajně ponižovat Lenku a mít ponižující a útočné komentáře i na její rodinu. Lenka se prý neudržela
a šla řešit situaci po svém.
Lence hrozně vadí, jak se k ní ve třídě přistupuje. Dříve chodila na jinou školu a tam takové chování
od spolužáků prý nezažívala.
Lenka nezvládá svůj vztek ani po konzultacích se školní psycholožkou, kde nacvičovali konfliktní
situace a jak může reagovat na „rýpání“ spolužáků. Bohužel nikdy ani jedno z nacvičených scénářů
nepoužila.  Lenka  se  zmiňovala,  že  má deprese  a  má  jediného  kamaráda,  s  kterým si  píše  a
společně řeší její problémy. 

Další postup:

Lence bylo znovu doporučeno jak se zachovat v případě, že do ní bude někdo ze spolužáků „rýpat“.
Může požádat paní asistentku, aby se mohl jít uklidnit k ní do kabinetu. Paní asistentka nebo třídní
učitelka oznámí pracovníkům ŠPP, kteří  to budou řešit  s konkrétními žáky.  Lenka nebude řešit
situaci sama. 
Lenka souhlasila, že si promluví doma s mamkou o možném přestupu na jinou školu. Má z  toho ale
obavy.
Lenka dostala možnost navštívit kdykoliv paní psycholožku.
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