Oznámení školy o podezření na ohrožení dítěte

ŠKOLA
Název školy:
Adresa školy:
Kontaktní osoby pro komunikaci s OSPOD:
Kontakty na tyto osoby:
DÍTĚ
Jméno a příjmení žáka/žákyně:
Datum narození:
Třída:
Adresa trvalého bydliště:
Současné bydliště (je-li odlišné od trvalého):
Jméno zákonného zástupce / pečující osoby:
Telefonní číslo zákonného zástupce / pečující osoby:
DŮVOD OZNÁMENÍ
*Své odpovědi rozveďte v komentářích pod jednotlivými oblastmi
HYGIENA DÍTĚTE/ OBLEČENÍ
a) chodí čisté a má hygienické
návyky

b) občas přijde zanedbané

c) permanentně zanedbané,
chybí mu hygienické návyky

*Komentář:

PŘIPRAVENOST DÍTĚTE NA VÝUKU A NOŠENÍ POMŮCEK
a) pravidelně připravené

b) občas nepřipravené

c) často nepřipravené / bez
pomůcek

*Komentář:

STRAVOVÁNÍ DÍTĚTE (svačiny a obědy)
a) stravuje se pravidelně a vhodně

b) stravuje
nevhodně

se

pravidelně,

ale

c) stravuje se minimálně

d) má potíže s příjmem potravy
*Komentář:

DOCHÁZKA / ABSENCE
a) docházka bez problémů

b) rozsáhlá omluvená absence

c) neomluvená absence

*Komentář:

SPOLUPRÁCE S RODIČI, ŽK, SCHŮZKY
a) dobrá spolupráce

b) komunikují často, ale konfliktně

d) rodiče komunikují minimálně a
nelze se s nimi domluvit

e) rodiče nekomunikují

c) rodiče komunikují minimálně,
ale lze se s nimi domluvit
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*Komentář:

VZTAHY V RODINĚ – JAK O NICH MLUVÍ DÍTĚ, RODIČ, SPOLUŽÁCI …
a) harmonické

b) něco se prý doma děje

c) nemluví o nich

*Komentář:

ÚČAST DÍTĚTE NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH
a) pravidelně se účastní

b) pouze na jednodenních akcích

c) neúčastní se žádných akcí

*Komentář:

POZICE A VZTAHY DÍTĚTE V KOLEKTIVU
a) je začleněné a nekonfliktní

b) je začleněné, ale konfliktní

c) je tiché a straní se

d) je vyčleňované a ignorované

e) je vyčleňované a terčem agrese

f) neumíme posoudit

*Komentář:

NEOBVYKLÁ ZRANĚNÍ DÍTĚTE
a) ničeho jsme si nevšimli

b) ojedinělá

c)

častá

*Komentář:

ZMĚNY V CHOVÁNÍ DÍTĚTE
a) ničeho jsme si nevšimli

b) ojediněle

c) časté výkyvy nálad

*Komentář:

ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE
a) dobrý

b) dítěti občas bývá nevolno

c) dítěti často bývá nevolno /
nemocné

d) s ohledem na chronické potíže
stabilizovaný stav

e) s ohledem na chronické obtíže
zhoršený stav

c) nedokáži posoudit

*Komentář:

SAMOOBSLUŽNOST A SAMOSTATNOST DÍTĚTE
a) dítě je samostatné

b) dítě je samostatné, ale nemá
důvěru ve své schopnosti

d) dítě má potíže se samoobsluhou
/ je nesamostatné

e) rodič dítěti ubírá kompetence /
přepečovává ho

c) dítě potřebuje v některých
věku odpovídajících činnostech
dopomoc

*Komentář:

DOSUD REALIZOVANÁ OPATŘENÍ ŠKOLY A JEJICH VÝSLEDKY
OPATŘENÍ

VÝSLEDEK

Rozhovor s dítětem
Rozhovor se zákonnými zástupci
Výchovná komise
Individuální výchovný program
Snížená klasifikace chování
Spolupráce s dalšími externími aktéry
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Jakými
Jiné opatření.

Jaké?

PŘÍLOHY
NÁZEV

STRAN

Kopie Zápisu z rozhovoru s dítětem
Kopie Zápisu z jednání s rodiči
Kopie Výzvy k dostavení se na jednání
Kopie Zápisu z jednání výchovné komise
Kopie Individuálního výchovného programu
Jiný dokument:

PROSTOR PRO VAŠE DALŠÍ DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ K DÍTĚTI

ODPOVĚĎ NA TOTO OZNÁMENÍ
ŽÁDÁM O POSKYTNUTÍ INFORMACE, ZDA-LI JE DÍTĚ OHROŽENÉ (dle §6 zákona o sociálně-právní
ochraně dětí) A ROVNĚŽ ŽÁDÁM O PŘÍPADNÁ DOPORUČENÍ K DALŠÍMU POSTUPU VE VĚCI

ANO

V

NE

Dne

Podpis
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