
Mgr. Petr Kolečko
Magistrát města Rarachov
Odbor sociálních věcí a školství
Orgán soc.-právní ochrany dětí
Werichova 15
675 00 Rarachov

ZŠ JANA KULIČKY
Novosadská 815/36

Rarachov, 675 00
https://zsjanakulicky.cz/

zsjanakulicky@zsjanakulicky.cz
Tel.: 590 400 500

Váš dopis značky / ze dne: Naše zn.:  Vyřizuje: Rarachov:
JA/23/2023 Mgr. Jan Petr 25. 11. 2022

Věc: Zpráva o nezl.  Petře Hlubočkové, nar. 01. 7. 2009, trvale bytem Školní
708/28, Rarachov.

Petra nastoupila na naší školu v minulém školním roce 2021/2022. Je žákyní 6. třídy, kterou
opakuje. Třídní učitelkou je Mgr. Jana Kudličková.

Její  vědomosti  jsou  lehce  podprůměrné,  převážně  čerpá  z  vědomostí,  které  získala  v
loňském roce v 6. třídě. Petra je bystrá žákyně, ale do výuky se nezapojuje, několikrát musí
být vyzvána, aby na hodině pracovala a plnila zadané úkoly. Chybí domácí příprava. Dává
najevo, že jí její prospěch nezajímá, že jí nevadí špatná známka a nemá zájem docházet na
doučování. Níže přikládáme tabulku s hodnocením za 1. pololetí školního roku 2021/2022.

Do školy Petra dochází pravidelně, pokud je nemocná, je omlouvána dle pravidel omlouvání.
Několikrát  se  však  objevila  absence,  kdy  Petra  nebyla  rodiči  omluvena  a  nedodala
omluvenku, i přesto, že o to byla několikrát žádána. Jednalo se o odpolední vyučování, na
které  nepřišla  a poté  se nedostavila  do školy  před velikonočními  svátky,  kdy se ještě  s
dalšími spolužačkami toulala po městě. Vzhledem k tomu, že nebyla řádně omluvena, bylo z
toho  vyvozeno  výchovné  opatření.  Doposud  má  83  omluvených  hodin  a  6  hodin
neomluvených. K 24. 4. 2022 byla Petře udělena důtka ředitele školy za neustálé vyrušování
ve vyučování a neomluvené hodiny. 

Ve  výuce  Petra  své  chování  nezvládá.  Vyučování  narušuje  vydávání  různých  zvuků,
například  chrochtá,  bzučí  apod.  Dále  neustálým  bezdůvodným  hlasitým  smíchem  a
komunikací se spolužáky. Na upozornění a domluvy reaguje jen krátce a své chování takto
opakuje v průběhu každé hodiny v různých předmětech. Autoritu je schopna respektovat, ale
někdy je k vyučujícím drzá. Výchovné problémy jsou řešeny opakovaně, proto jí bylo uděleno
výchovné opatření.

Do  kolektivu  spolužáků  se  zařadila  velmi  dobře,  brzy  si  získala  respekt  a  oblibu  mezi
spolužačkami  i  spolužáky  a  získala  vůdčí  postavení  mezi  dívkami.  Děvčata  ve  třídě  ji
napodobují  a  chtějí  se  jí  vyrovnat  především  po  negativní  stránce.  Tím  narušuje  chod
kolektivu třídy.



Do školy dochází občas dědeček Petry, který má zájem, aby se Petra dobře učila a zlepšila
své chování. Dědeček se vždy za Petřino chování omlouvá, přislíbil, že si s Petrou o všem
promluví, ale u Báry nedochází k žádné výrazné pozitivní změně.

Při posledním pohovoru s tatínkem, který proběhl dne 10. 5. 2022, byla domluvena náprava
a Petřino chování bylo týden vyhovující, poté opět pokračovala ve výše uvedeném způsobu
projevu.  Z chování  otce bylo zřejmé, že mu není  Petřino chování  lhostejné.  Komunikace
probíhala bez problémů, bylo patrné, že otec není pod vlivem alkoholu, avšak alkohol z něj
byl cítit. 

Jak dědeček, tak tatínek mají zájem, aby Petra dále pokračovala ve studiu po ukončení ZŠ,
aby měla pěkné známky a zlepšila své chování a snaží se dle svých možností s pedagogy
spolupracovat.

Petra však doposud nemá zakoupeny potřebné pomůcky na výuku, zejména do výtvarné
výchovy. Často je jí připomínáno, aby si chybějící pomůcky donesla, načež Petra odpovídá,
že je má doma, že zapomněla. Do dnešního dne tak neučinila. Dědovi byla tato informace
ústně sdělena, ale ani tak nedošlo k nápravě.

Přesto, že je Petra milé, bystré a velmi schopné děvče, které má zájem pokračovat v dalším 
studiu po ukončení základní školy, její výsledky nejsou momentálně odpovídající jejím 
schopnostem a možnostem, taktéž co se týká chování.

Vysvědčení 1. pololetí školního roku 2021/2022

Předmět Hodnocení
Chování 1
Český jazyk a literatura 3
Anglický jazyk 3
Dějepis 3
Výchova k občanství 3
Výchova ke zdraví 1
Zeměpis 3
Matematika 2
Přírodopis 2
Fyzika 2
Hudební výchova 1
Výtvarná výchova 1
Člověk a svět práce 1
Tělesná výchova 1
Informatika 2
Etická výchova 1

Prosíme o vyrozumění, jak bylo s naším oznámením/informacemi nakládáno.

Ve spolupráci s třídní učitelkou vypracovalo Školní poradenské pracoviště.

Dne 25. 11. 2022

Mgr. Jan Kulička
Ředitel školy
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